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DO MODERNIZACJI WEJŚĆ NA PLAŻE
Wierzymy, że dzięki naszym działaniom więcej
kobiet i mężczyzn uwierzy w swoje marzenia
i zacznie je realizować na równych prawach
w różnych sferach życia bez względu na
stopień sprawności. Nasze plaże i przestrzeń,
w której żyjemy, staną się dostępne dla
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wszystkich,
a myprojektu
wszyscy
otworzymy
Fotografika w ramach
„Wspólne
rozmowy – się na
plaże dostępne dla wszystkich”
różnorodność – taka jest nasza wizja Morza
Zmian. Przyłącz
się do nas!
www.440km.pl

WŁADYSŁAWOWO

Projekt „Wspólne rozmowy – plaże dostępne dla wszystkich” jest realizowany
przez Fundację Machina Fotografika w partnerstwie z Urzędem Miasta Gdyni
oraz Krynicy Morskiej w ramach programu „Obywatele dla demokracji”
dofinansowanego z Funduszy EOG.

17 LISTOPADA 2015 ROKU
w Urzędzie Miasta przy ul. gen. J. Hallera 19 we Władysławowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące dostosowania wejść na plaże, tak aby przestrzeń
plaży była dostępna dla różnych grup osób w tym osób o różnego rodzaju niepełnosprawności. Przedstawione poniżej rekomendacje dotyczą wejść, które zostały wybrane podczas konsultacji, w toku dyskusji z mieszkańcami/mieszkankami
oraz przedstawicielami jednostek zarządzających terenami z dostępem do wody.
Są to wejścia o największym potencjale zastosowania zasad projektowania uniwersalnego. Poszczególne wejścia różnią się miedzy sobą ukształtowaniem terenu, atrakcyjnością okolicy i samej plaży oraz skalą niezbędnych inwestycji. Racjonalne i zrównoważone rozdysponowanie środków finansowych wskazuje, że nie
każde z tych wejść musi koniecznie zostać w pełni dostosowane, co często wiązałoby się z dużą inwestycją. W niektórych przypadkach wystarczy zadbać o szczegóły, wprowadzić drobne rozwiązania architektoniczne ułatwiające poruszanie
się oraz zadbać o szczegółową informację o tym, które wejścia są dostępne i jaki
jest zakres ich dostępności. Proponowane rozwiązania uwzględniają również na
przemienne rozłożenie dostosowanych wejść, po to aby nie skupiać się tylko na
tych najbardziej atrakcyjnych dla turystów/turystek, są to często wejścia główne, najczęściej uczęszczane. Mieszkańcy/mieszkanki korzystają z plaż, rzadziej
uczęszczanych, które nie mogą być pomijane przy modernizacji, wejścia te są także atrakcyjniejsze dla osób nielubiących dużych tłumów na plaży.

Chałupy, wejście 22
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście prowadzi ciągiem pieszym przez tory kolejowe. Przejście to jest słabo
dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dalej chodnik prowadzi w górę, na
wydmę ze sporym nachyleniem ok. 15-20%. Wzdłuż zlokalizowanych jest kilka ławek
z oparciami. W końcowym odcinku chodnik z betonowej kostki zmienia się w pomost
z tworzywa sztucznego ryflowanego. Połączenie tych dwóch nawierzchni jest bardzo
dobrze wykonane.
Poprawy wymaga przejście kolejowe, przede wszystkim należy je oznaczyć fakturą ostrzegawczą oraz kontrastowymi oznaczeniami. Zbyt wąskie są również przejścia pomiędzy zawiłościami barierki. Osoby z większymi wózkami dziecięcymi mogą
mieć spory problem z przejściem pomiędzy nimi. Również osoby, które dojechały tutaj rowerem np. z doczepioną przyczepką do przewozu dziecka i chcące dalej udać
się na plażę będą musiały długo manewrować przy tym przejściu, przez co przyczepka z dzieckiem może być pozostawiona niebezpiecznie długo na torach kolejowych.
Chodnik w dalszej części ma spore nachylenie i powinien być wykonany jako pochylnia
z nachyleniem do 8% i podziałem na odcinki o długości 800 cm ze spocznikami oraz
barierkami z poręczami na wysokości 75 cm i 90 cm.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma obecnie żadnych udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją. Wygląd istniejącego pomostu z tworzywa sztucznego
sugeruje, że w sezonie jest do niego dokładany pomost sięgający w głąb plaży.
Dla osób chcących dojść na plażę poza sezonem warto rozważyć niewielkie rozszerzenie istniejącego pomostu w stronę wschodnią, tak aby powstał płaski taras,
gdzie osoby poruszające się na wózku będą mogły sobie pobyć chwilę nie zastawiając
ciągu komunikacyjnego. Na takim tarasie może się znaleźć ławka z oparciami i podłokietnikami.

Władysławowo, wejście 4
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, od której w dół prowadzą schody
terenowe oraz wąski i stromy zjazd obok schodów, prawdopodobnie dla wózków dziecięcych. Dalej droga wiedzie nawierzchnią z kostki betonowej fazowanej kończącej się
nagle w piasku. Przy ul. Hryniewieckiego jest zastrzeżone miejsce postojowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością, wyznaczone wzdłuż jezdni. Wyjście z pojazdu na
chodnik blokują słupki i donice. Nie ma możliwości wjazdu na chodnik, brakuje obniżonego krawężnika. Miejsce to staje się więc bezużyteczne dla osób poruszających się na
wózkach, które nie mają możliwości wysiąść z pojazdu.
Schody terenowe należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą w górnej i dolnej części
a krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia oznaczyć kontrastowym pasem. Stroma
pochylnia obok schodów może zostać poprowadzona tak, aby miała nachylenie do 8%,
ponieważ nie ma co do tego przeszkód w postaci ukształtowania terenu. Pochylnia
powinna być podzielona na odcinki o długości 800 cm ze spocznikami pomiędzy oraz
wyposażona w barierki z poręczami na wysokości 75 cm i 90 cm. Krawędź nawierzchni
betonowej przy plaży powinna być oznaczona kontrastowym pasem. Przy dojściu na
plażę warto zamontować ławki z oparciami i podłokietnikami oraz miejsca postojowe
dla rowerów. Słupki i donice blokujące zastrzeżone miejsce postojowe muszą zostać
usunięte a oznaczenie poziome uzupełnione o powierzchnię w kolorze niebieskim.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Na plaży nie ma obecnie żadnych udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.
Omawiane wejście jest raczej uzupełniającym wejście nr 5. Jest też stosunkowo
blisko niego, dlatego ewentualne udogodnienia w poruszaniu się po plaży należy skupić na sąsiednim wejściu. Dobrym rozwiązaniem byłoby połączenie tych dwóch wejść
drewnianym pomostem wzdłuż wydmy, co może przyczynić się do stworzenia przyjemnego miejsca spacerowego.

Władysławowo, wejście 5
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, od której poprowadzone jest dojście do plaży prostym, równym ciągiem pieszym z nawierzchnią w dość dobrym stanie
technicznym. Przejście przez wydmy na tym samym poziomie jest ograniczone drewnianymi murkami oporowymi z poziomymi deskami przypominającymi ławki.
Wejście jest jednym z głównych wejść na plażę i dodatkowo ma duży potencjał,
aby dostosować go dla potrzeb wielu użytkowników/użytkowniczek o ograniczonej
sprawności. Na pewno należy uzupełnić dojście o ławki z oparciami, podłokietnikami i siedziskami na odpowiedniej wysokości. W okolicy powinna znajdować się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością oraz przewijakiem, z czytelnymi
oznaczeniami. Gdy wejście będzie dostępne, należy je odpowiednio oznaczyć i zadbać
również o dostępność najbliższej okolicy, jak chociażby przejścia dla pieszych, które
ma zbyt duże nachylenie bezpośrednio przy jezdni oraz brakuje na nim faktury ostrzegawczej. Ciąg pieszy przy ul. Hryniewieckiego należy wyposażyć w system informacji
fakturowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku z rozgałęzieniem w stronę dojścia
na plażę. Dostosowane wejście wymaga również informacji w formie planu okolicy
z drogami dojścia i oznaczeniem, w jakim stopniu są one dostępne dla osób określonymi niepełnosprawnościami. Mapa powinna mieć również wersję dotykową.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
W dniu wizji lokalnej, 17 listopada 2015 roku, na plaży nie było udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.
Przy głównych wejściach na plaże, na których przewiduje się udogodnienia dla
osób z ograniczoną sprawnością ruchową, nie może zabraknąć elementów ułatwia
jących poruszanie się po plaży np. w formie pomostów drewnianych w głąb plaży o szerokości minimum 200 cm i miejscowo rozszerzonych dla osób poruszających się na
wózku, i chcących dłużej pozostać na plaży. Warto również rozważyć stałe połączenie
wejść pomostem wzdłuż wydmy. Pomost taki może być wyposażony w ławki czy ciekawe elementy małej architektury, które jednocześnie będą osłoną przed wiatrem i słońcem dla osób, które nie mogą zejść na piasek, przez co nie mają możliwości rozłożenia
parasola czy parawanu plażowego. Dodatkową możliwością udostępnienia plaży czy
morza jest wypożyczania wózków do poruszania się po piasku i do kąpieli morskich.

Władysławowo, wejście 6
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, od której poprowadzone jest dojście do plaży ciągiem pieszym z nawierzchnią utwardzoną z kostki betonowej. Przejście
przez wydmy jest ograniczone drewnianymi murkami oporowymi z poziomymi deskami przypominającymi ławki. W tym miejscu nawierzchnia, wykonana z płyt chodnikowych, jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia utwardzona urywa się na
granicy z plażą. Przy ul. Hryniewieckiego znajduje się toaleta oznaczona jako dostępna
dla osób z niepełnosprawnościami i przewijakiem. Pomimo, iż toaleta jest samoobsługowa to w dniu wizji lokalnej była nieczynna. Informacja na niej zawarta sugeruje, iż
jest nieczynna przez większą cześć roku, chociaż lokalizacja przy ulicy kwalifikuje ją
również jako miejską toaletę publiczną.
Wejście jest jednym z głównych wejść na plażę i dodatkowo ma duży potencjał,
aby dostosować go dla użytkowników/użytkowniczek z ograniczoną sprawnością.
Przy ciągu pieszym należy dodać ławki z oparciami i podłokietnikami. Gdy wejście będzie dostępne, należy je odpowiednio oznaczyć i zadbać również o dostępność najbliższej okolicy, szczególnie na przejściach dla pieszych, które nie mają wymaganej faktury
ostrzegawczej. Ciąg pieszy przy ul. Hryniewieckiego należy wyposażyć w system informacji fakturowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, z rozgałęzieniem w stronę dojścia na plażę. Dostosowanie wejścia wymaga również informacji w formie planu,
o którym była mowa w uwagach do poprzedniego wejścia.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
W dniu wizji lokalnej, 17 listopada 2015 roku, na plaży nie było udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją.
Przy głównych wejściach na plaże, na których przewiduje się udogodnienia dla
osób z ograniczoną sprawnością ruchową, powinny być pomosty ułatwiające poruszanie się w głąb plaży o szerokości minimum 200 cm i miejscowo rozszerzone dla osób
poruszających się na wózku, i chcących dłużej pozostać na plaży. Warto również rozważyć stałe połączenie wejść pomostem wzdłuż wydmy, o czym mowa była w uwagach
do wejścia nr 5.

Władysławowo, wejście 7
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, od której w dół prowadzą schody
terenowe. Dalej do plaży prowadzi ścieżka gruntowa ograniczona obustronnym ciągiem betonowych słupków. Bezpośrednio przy wejściu jest zastrzeżone miejsce postojowe, które otoczone jest wysokim krawężnikiem, bez dostępu do chodnika i dalej
do przejścia dla pieszych.
Bliska odległość wejść nr 5 i 6, które po wprowadzeniu niewielkich korekt mogą
być dostępne w pełnym zakresie, czynią z wejścia nr 7 dojście uzupełniające. Nie
zmienia to faktu, iż pewne elementy ułatwiające poruszanie się powinny być wprowadzone. Przejście dla pieszych, jak również górny poziom schodów, musi mieć fakturę
ostrzegawczą. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia muszą być oznaczone kontrastowym pasem. Przy wejściu powinna się znaleźć informacja o najbliższym wejściu
na plażę dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostępnej toalecie.

Władysławowo, wejście 8
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się na końcu ul. Hryniewieckiego, od której w dół prowadzą
schody terenowe. Dalej do plaży prowadzi ścieżka gruntowa.
Schody w górnej części należy oznaczyć fakturą ostrzegawczą a pierwszy i ostatni
stopień kontrastowym pasem. Przy schodach powinna być barierka z poręczą na wys.
90 cm.

Władysławowo, wejście 9
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście znajduje się w pobliżu ul. Sportowej. Do plaży prowadzi ciąg pieszy z kostki
betonowej, w zadowalającym stanie technicznym. Stała, utwardzona nawierzchnia kończy się na granicy z plażą. W niedużej odległości od plaży jest budynek z toaletami, do
którego prowadzą schody i wjazd od ciągu pieszego. W dniu wizji lokalnej toaleta była
nieczynna, jednak brak oznaczenia piktogramem osoby na wózku zarówno na budynku
toalety, na planie okolicy wejścia oraz na drogowskazie na plaży oznacza, że jest ona niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma również oznaczenia o dostępnym
przewijaku dla dzieci. Plaża jest oznaczona jako dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, co oznacza, że w sezonie letnim są rozkładane pomosty w głąb plaży.
Oznaczenie plaży na planie informacyjnym piktogramem jest dobrym rozwiązaniem, jednak takie oznaczenie powinno być zastosowane w przypadku spełnienia wymogów dostępności wejścia, plaży i infrastruktury towarzyszącej. Przede wszystkim
na plaży dostępnej dla osób poruszających się na wózku nie może zabraknąć dostosowanej toalety. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia powinien być wyposażony w ławki
z oparciami i podłokietnikami oraz utwardzonymi miejscami obok nich dla osoby na
wózku lub wózka dziecięcego. Jest to ważny drobiazg, który daje możliwość osobie na
wózku na siedzenie obok osoby towarzyszącej a nie na ciągu pieszym. Okolice wejścia
powinny być wyposażone w system informacji fakturowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Schody prowadzące do budynku toalety powinny mieć faktury ostrzegawcze oraz kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia. W okolicy planu
informacyjnego powinna być mapa dotykowa. Przy wejściu powinny być wyznaczone
miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami i dla rowerów.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
W dniu wizji lokalnej, 17 listopada 2015 roku, na plaży nie było udogodnień w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością i percepcją a na planie z informacją,
że plaża jest dostępna, nie było informacji, w jakim terminie ta dostępność występuje.
Przy rozkładaniu pomostów w sezonie letnim należy zwrócić uwagę na: szerokość pomostu powinna wynosić minimum 200 cm, aby dwie osoby na wózku mogły
się minąć. Pomosty muszą mieć miejscowe rozszerzenie, aby osoby pozostające dłu-

żej na plaży nie blokowały komunikacji na pomoście. Krawędzie pomostu powinny być
kontrastowo oznaczone dla osób słabowidzących. Połączenie pomostu czasowego ze
stałym ciągiem pieszym musi być na tym samym poziomie, bez uskoków i szczelin, z tą
samą szerokością, przynajmniej w początkowym odcinku. Przy pomoście powinny być
przebieralnie dostosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz informacja o numerach alarmowych dla osób Głuchych i słabosłyszących.

Chłapowo, wejście 12
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście prowadzi od al. Żeromskiego długą drogą (ok. 250 m) z płyt betonowych
w dół ze sporym nachyleniem. Zakończenie drogi na plaży jest wymyte przez wodę
i bardzo niebezpieczne.
Przy ewentualnej modernizacji wejścia należy starać się, aby zjazd miał jak najmniejsze nachylenie, a najlepiej nie większe niż 8%. Można to uzyskać chociażby poprzez poprzeczne łamanie pochylni na całej szerokości wąwozu w dolnej części. Zejście koniecznie powinno mieć spoczniki co 800 cm. Jeśli wejście jest wykorzystywane
również jako zjazd techniczny, to barierka z poręczami powinna być zlokalizowana
przynajmniej po jednej stronie pochylni. Jeśli ze względu na ukształtowanie terenu nie
uda się wykonać zejścia o nachyleniu do 8%, wejście należy oznaczyć, jako dostępne
dla osób poruszających się na wózkach z osobą asystująca. Ze względu na sporą wy
sokość do pokonania, na całej długości powinny znajdować się ławki z oparciami i podłokietnikami, min. co 50 m.
PORUSZANIE SIĘ PO PLAŻY
Obecnie plaża nie jest w żaden sposób dostępna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
W przypadku dostosowania zjazdu dla osób poruszających się na wózku koniecznie musi być on kontynuowany w głąb plaży pomostem drewnianym, rozkładanym
w sezonie letnim.

Karwia, wejście 45
DOJŚCIE NA PLAŻĘ
Wejście zlokalizowane jest na przedłużeniu ul. 12 marca w postaci ciągu pieszego
z nawierzchnią utwardzoną z płyt betonowych, z otworami w bardzo złym stanie technicznym. W rejonie zejścia na plażę ciąg pieszy ma bardzo duże nachylenie. Przy plaży
zlokalizowany jest budynek z toaletą, do której prowadzą schody. Są również ławki
z oparciami.
Wejście bez większej inwestycji nie ma szans na dostosowanie dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Dla większości ludzi istniejąca nawierzchnia również
jest trudna do poruszania się, szczególnie dla osób z wózkami dziecięcymi i należy ją
wymienić. Jeśli istniejące nachylenie zejścia pozostanie w niezmienionej wartości, to
powinno być uzupełnione o dodatkową barierkę z poręczą na wysokości 90 cm. Warto
dodać kilka ławek z oparciami i podłokietnikami oraz miejsca postojowe dla rowerów.
Schody do toalety powinny być oznaczone kontrastowym pasem na krawędziach. Toaleta powinna być wyposażona w przewijak dla dzieci.

