
Dostępność architektoniczna 

Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu, ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol. 

Budynek Przychodni Zdrowia w Andrespolu znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 733  

(ul. Rokicińska). Obiekt jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, niski. Wybudowany został 

w konstrukcji murowanej, tradycyjnej. Stropy żelbetowe, dach konstrukcji  żelbetowej kryty 

papą termozgrzewalną. Przychodnia Zdrowia zlokalizowana jest w części parterowej. Na 

pierwszej kondygnacji nad Przychodnią Zdrowia znajdują się pomieszczenia biurowe Urzędu 

Gminy Andrespol a w piwnicy pomieszczenia gospodarcze i kotłownia gazowa wydzielona 

pożarowo. Do tych części prowadzi odrębna wydzielona  żelbetowa klatka schodowa nie 

mająca połączenia z częścią Przychodni Zdrowia.   Bezpośredni wjazd od ulicy Rokicińskiej 

do otwartego parkingu przed budynkiem oraz od ul. Ceramicznej na parking za budynkiem. 

Parkingi są ogólnodostępne, utwardzone o nawierzchni asfaltowej, z kostki brukowej oraz 

płyt żelbetowych typu Yumbo. Parking przed budynkiem posiada specjalnie przygotowane, 

odpowiednio oznaczone  1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  

Teren przed obiektem przychodni jest oświetlony. 

Do  budynku Przychodni prowadzą dwa wejścia. Główne  od strony ul. Rokicińkiej i boczne 

od strony ul. Ceramicznej.   Budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób 

mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym jest podjazd ułatwiający 

wejście/ wjazd na wózku inwalidzkim do budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu 

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak również pętli 

indukcyjnych.  

Budynek  posiada dwa wymiarowe wyjścia ewakuacyjne drzwi dwuskrzydłowych o 

szerokościach skrzydeł głównych ponad 0,9 metra z parteru gdzie zlokalizowana jest 

Przychodnia Zdrowia prowadzące bezpośrednio na ulicę Rokicińską i Ceramiczną. 

Brak progów w części parterowej obiektu. 

Ciągi komunikacyjne w budynku wybudowanego w latach 70 - tych były zaprojektowane 

zgodnie z wymogami i wytycznymi technicznymi i posiadają wystarczającą szerokość ponad  

2 metry. Szerokość drzwi  jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na 

wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy – brak takiej potrzeby (parter). 

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W Przychodni Zdrowia na tą chwilę  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka 

migowego na miejscu oraz online. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 



W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

 


