
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  
 
Deklaracja dostępności architektonicznej PZPK i PKDS  

Lokalizacja i dojazd  

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz siedziba Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” 
ul. Poniatowskiego 4A , 76-200 Słupsk  
Budynek położony jest przy ulicy Poniatowskiego.  Do budynku można dotrzeć przez bramę 
od ulicy Poniatowskiego oraz bramę od ulicy Bałtyckiej.  

Najbliższe przystanki  
1. Poniatowskiego (identyfikator przystanku 623/1) – 36 metrów 
2. Poniatowskiego (identyfikator przystanku 622/1) – 140 metrów 
3. Bałtycka (identyfikator przystanku 308/2) – 200 metrów 
4. Bałtycka (identyfikator przystanku 308/1) – 300 metrów 

Dojazd do przystanków liniami: 
Poniatowskiego – linia 9 
Bałtycka – linia 17 

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi.  

Wejścia 

Wejście nr 1 – od strony ul. Poniatowskiego schodami na poziom parteru, otwarte w trakcie 
zajęć edukacyjnych, 

Wejście nr 2 – główne wejście wyposażone w pochylnię terenową, otwarte w godzinach 
urzędowania, 

Wejście nr 3 – od strony ul. Bałtyckiej. 

Dojścia do wejść utwardzone kostką brukową. 

Oznaczenie 
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy dwóch wejściach (od strony ul. 
Poniatowskiego i od ul. Bałtyckiej). W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a, 
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 
słabowidzących. 

Parking oraz miejsca postojowe 

Wyznaczono 2 parkingi:  

1. Od strony ul. Bałtyckiej ogólnodostępny na 48 miejsc 
2. Od strony ul. Poniatowskiego 21 miejsc dla  instytucji PZON, ODN, PZPK, w tym 1 dla 

niepełnosprawnych oznakowane zgodnie z przepisami i 2 dla klientów. 
 



 

Dostępność Sali edukacyjnej - Centrum Edukacji Ekologicznej „Słupia rzeka wiedzy” Parku 
Krajobrazowego Dolina Słupi   

Wejście nr 1 – od strony ul. Poniatowskiego schodami na poziom parteru, 

Wejście nr 2 – główne wejście wyposażone w pochylnię terenową. 

Dojścia utwardzone kostką brukową. 

Winda 

wewnątrz budynku zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych 

Toalety 

Na parterze budynku toaleta dla osoby niepełnosprawnej 

Pies asystujący 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

Dostępność biura PZPK oraz siedziby PKDS (budynek biurowy 3 kondygnacje) 

Wejście schodami na II piętro 1 klatką schodową. 

Winda 
W budynku nie znajduje się winda. 

Toalety 

Toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Pies asystujący 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

 
Zielona Szkoła w Schodnie 
Lokalizacja i dojazd  
Zielona Szkoła w Schodnie, Adres: Schodno 1, 83-425 Dziemiany  
Budynek położony jest bezpośrednio przy drodze gminnej Kalisz - Loryniec  
Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do budynku własnym środkiem transportu. Dojazd 
komunikacją publiczną jest możliwy do sąsiednich miejscowości - Kalisz i Loryniec. 
 
Najbliższe przystanki  

1. W miejscowości Loryniec ( ok. 3 km od Schodna) - PKS - trasa  Gołuń - Gdańsk  
2. W miejscowości Kalisz ( ok. 5 km od Schodna ) - PKS, PKP - trasa Chojnice - 

Kościerzyna  



Linie autobusowe obsługiwane sią autobusami nisko - i wysoko - podłogowymi.  
 
Wejścia 
Do budynku prowadzą 3 wejścia - 1 wejście służbowe dla pracowników obiektu, 1 wejście 
służbowe dla firmy gastronomicznej od strony kuchni, 1 wejście główne od strony drogi 
gminnej. Do wejścia głównego prowadzą schody, jak również podjazd dla wózków. Drzwi 
wejściowe otwiera w godzinach pracy obsługa obiektu. Przy wejściu zamontowany jest 
dzwonek. Od drogi gminnej dojście od furtki utwardzoną nawierzchnią z kostki brukowej.  
 
Dostępność sali edukacyjnej  
Wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego do 
budynku. Możliwość poruszania się na wózku, po całej części przeznaczonej dla uczestników 
edukacji - sali edukacyjnej, korytarzy, łazienek, sali sypialnych. W sali edukacyjnej znajduje 
się ekran ścienny, nagłośnienie, okienka podawcze i pomoce edukacyjne na wysokości 
umożliwiającej korzystanie osobom na wózkach inwalidzkich. W salach sypialnych znajdują 
się łóżka piętrowe oraz 3 łóżka zwykłe umożliwiające nocleg 18 osobom na dolnych łóżkach.  
 
Oznaczenie  
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu głównym. W budynku 
nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących . 
 
Parking oraz miejsca postojowe  
W pobliżu, ok. 100 metrów od budynku wyznaczony jest parking dla pojazdów. Na terenie 
posesji znajduje się wyznaczona powierzchnia utwardzona z kostki brukowej z dwoma 
miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością. 
 
Biuro  
Biuro Ośrodka znajduje się na piętrze budynku. Po wejściu należy się kierować schodami na 
piętro.   
 
Korytarze  
Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi zapewnia trasę wolną od przeszkód 
osobom chcącym skorzystać z oferty edukacyjnej Zielonej Szkoły.  
 
Winda  
W budynku nie znajduje się winda.  
 
Toalety  
Jedna łazienka dostosowana jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i 
wyposażona w specjalistyczny sprzęt ułatwiający korzystanie z toalety, umywalek oraz 
prysznica.  
 
Pies asystujący  
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 



 

Siedziba Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 

Lokalizacja i dojazd 

Budynek Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach 
Kaszubski Park Krajobrazowy (1 piętro) 
ul. PCK 1, 83-300 Kartuzy 

Budynek znajduje się na końcu ślepej ulicy PCK. Siedziba znajduje się na uboczu miejscowości 
Kartuzy, dzięki czemu posiada łatwy dojazd do obwodnicy miasta.  

Najbliższe przystanki 

1. ul. Majkowskiego (około 400m) – przystanek autobusowy 
2. Plac Brunona (około 650 m) - przystanek autobusowy  
3. Ceynowy (Kartuzy Szpital) (około 200 m) - przystanek autobusowy – Komunikacja 

Kartuska 

Dojazd do przystanku liniami: 
Majkowskiego– liniami: 1 , 5 
Plac Brunona – liniami: 4, 8, 12, 14, 17 
Ceynowy (Kartuzy Szpital) – linia 1 

Linie obsługiwane są autokarami do przewozów na terenie powiatu. Flota przewoźnika 
posiada mała liczbę pojazdów przystosowanych do przewożenia osób niepełnosprawnych na 
teren powiatu Kartuzy. Linie nie są obsługiwane przez pojazdy niskopodłogowe.  

Wejście 
W budynku znajduję się tylko jedno wejście dla petentów. Chodnik przed drzwiami jest 
wyprofilowany, aby tworzył delikatny spadek od drzwi. 

Oznaczenie  
Budynek jest oznaczony tablicą informacyjną. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie 
Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 
słabowidzących . 

Parking 
Przed budynkiem jest parking bezpłatny bez wydzielonego miejsca dla osób z 
niepełnosprawnością. 

Winda 
W budynku nie znajduję się winda. 

Poruszanie się po budynku  
Do siedziby parku trzeba dostać się na pierwsze piętro po wąskich schodach. Drzwi do części 
parkowej przesuwane. Ze schodów wchodzimy bezpośrednio na korytarz łączący pokoje 
pracowników parku. 



Toaleta 
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. 

Pies asystujący 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

Jesteśmy w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Staniszewie, gmina Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu w formule 
zaprojektuj i wybuduj”. Obiekt ten stanie się  nową siedzibą Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku będzie przystosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Siedziba Nadmorskiego Parku Krajobrazowego  

Lokalizacja i dojazd 
Nadmorski Park Krajobrazowy 
Adres: ul. Morska 6A, 84-120 Władysławowo 
Budynek położony jest w centrum Władysławowa. Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd 
zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu. 
 
Najbliższe przystanki 
1. Stacja Władysławowo centrum (około 400 metrów) – przystanek kolejowy; 
2. Władysławowo centrum (około 500 metrów); - przystanek autobusowy 
 
Wejście  
Do budynku prowadzi jedno wejście. Obecnie ze względu na prace remontowe na sąsiedniej 
działce, wejście na teren posesji przy ul. Morska 6 jest nieczynne. Do wejścia budynku można 
dotrzeć od strony ul. Merkleina przez bramę przy budynku Muzeum Ziemi Puckiej drogą 
gruntową z płytami typu jumbo, następnie trawnikiem utwardzonym ekokratą, następnie 
chodnikiem z kostki brukowej. Odległość wejścia do budynku od bramy przy ul. Merkleina 
wynosi 50m. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się 
przycisk dzwonka do przywołania. Wejście znajduje się na parterze budynku bez przeszkód 
komunikacyjnych.  

Oznaczenie 
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu. W budynku nie ma 
oznaczeń w Alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla 
osób niewidomych i słabowidzących 

Trasa wolna od przeszkód 
Parter budynku przystosowany jest dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 
poruszających się na wózkach. Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak 
zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód. Na parterze znajduje się sala 
konferencyjno-edukacyjna. Sala wyposażona jest w nagłośnienie oraz duży ekran ścienny. 
 



Winda 
W budynku nie znajduję się winda.   

Poruszanie się po budynku  
Biuro Nadmorskiego Parku Krajobrazowego znajduje się na pierwszym piętrze. Dostać się 
można do niego wyłącznie po schodach.  
 
Toalety 
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku. 

Pies asystujący 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

Błękitna Szkoła we Władysławowie 

Lokalizacja i dojazd 
Błękitna Szkoła przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym we Władysławowie 
Adres: ul. Merkleina 1, 84-120 Władysławowo 
Budynek położony jest na styku ulic Merkleina i Kolejowa. 
Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd z innych części miasta własnym środkiem transportu 
oraz komunikacją miejską. 
Najbliższe przystanki: 
1. Przystanek PKP – Władysławowo ok 300 m od siedziby  
2. Przystanek PKS – Władysławowo ok 450 m od siedziby 

Dojście do budynku Błękitnej Szkoły z ww. przystanków 
- Ulicami: Towarową, za przejazdem kolejowym ul. Błękitnej Armii, skręcić w prawo w ul. 
Morską, skręcić  w prawo w ul. Merkleina. Budynek znajduje się po prawej stronie. 
- Ulicą Towarową w stronę ul. Błękitnej Armii, za przejazdem kolejowym w prawo schodami 
w dół w kierunku ul. Kolejowej. Przy schodach znajduje się zjazd dla wózków. Budynek 
znajduję się po lewej stronie.   

Wejście 
Wejście do znajduję się od strony ul. Merkleina. Przy wejściu zamontowany jest dzwonek. 
Drzwi nie otwierają się automatycznie, na wejściu nie ma progu. 

Oznaczenie 

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną (od ulicy Merkleina i Kolejowej). W 
budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Toalety 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduję się na parterze budynku.  



Trasa wolna od przeszkód 
Parter budynku przystosowany jest do poruszania się na wózku. Na parterze w pobliżu 
wejścia, znajduje się sala edukacyjna. W sali znajduje się nagłośnienie oraz duży ekran 
ścienny. Brak progów przy wejściu do Sali.  

Poruszanie się po budynku 

Biuro Błękitnej Szkoły znajduje się na pierwszym piętrze po prawej stronie. Pokoje 
noclegowe znajdują się na piętrach 1 do 3. Wejście na piętra odbywa się wyłącznie schodami  

Winda 
W budynku nie znajduje się winda. 
Pies asystujący 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 

 

Siedziba Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” 

Lokalizacja i dojazd 
Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” 
Adres: Gdańska 2, 82-103 Stegna 
Budynek położony jest między miejscowościami Stegna i Sztutowo w kompleksie leśnym. 
Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do innych miejscowości, zarówno komunikacją 
miejską, jak i własnym środkiem transportu. 

Najbliższe przystanki 
1. PKS Stegna Mierzeja – 150 metrów (kursuje cały rok) 
2. Przystanek Żuławskiej Kolei Dojazdowej Stegna Mierzeja – 150 metrów (kursuje od maja 
do września na trasie Mikoszewo-Sztutowo) 

Uwaga 
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami wysokopodłogowymi. 

Dojazd do budynku przez bramę wjazdową ze szlabanem (otwarta w godzinach pracy 7.30-
15.30).  

Wejście 
Do budynku prowadzi 1 wejście. Aby dotrzeć z parkingu do wejścia budynku, trzeba pokonać 
krawężnik wysokości 12 cm. Przy wejściu brak schodów. Nawierzchnia wykonana jest z 
płytek gresowych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie i zaopatrzone są 
w 2 progi o wysokości ok. 1,5 cm. Brak domofonu. Wejście prowadzi do windy 
umiejscowionej w budynku. Obok windy znajdują się schody. Siedziba Parku znajduje się na 
pierwszym piętrze. Po wyjściu z windy należy kierować się w lewą stronę (po prawej znajduje 
się inna instytucja).Drzwi wejściowe do siedziby Parku (na pierwszym piętrze) nie otwierają 
się automatycznie i posiadają próg wysokości ok. 2 cm.  



Oznaczenie 
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu. W budynku nie ma 
ułatwień dla osób niewidomych i słabowidzących, tj. oznaczeń w Alfabecie Braille’a , 
oznaczeń kontrastowych albo w druku powiększonym. 

Parking + Miejsca postojowe 
Parking publiczny jest bezpłatny. 

Trasa wolna od przeszkód 
Aranżacja siedziby parku, szerokość korytarzy i drzwi zapewniają trasę wolną od przeszkód. 
Możliwość poruszania się na wózku. 

Winda 
W budynku znajduje się winda o wymiarach 0,93/1,44m. Szerokość drzwi wynosi ok. 0,93 m.  

Toalety 
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku, w siedzibie Parku. 

Pies asystujący 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 
 

Siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego 

Lokalizacja i dojazd 
ZABORSKI PARK KRAJOBRAZOWY 
Adres: ul. Turystyczna 10 89-606 Charzykowy 
Budynek położony jest we wsi Charzykowy przy ulicy Turystycznej 10, około 5 km od miasta 
powiatowego Chojnice. Lokalizacja budynku umożliwia sprawny dojazd, zarówno 
komunikacją MZK, jak i własnym środkiem transportu. Komunikacją MZK do Charzyków 
można dojechać z dworca PKP/PKS w Chojnicach autobusem linia nr 1 - kierunek 
Swornegacie.  
 
Najbliższy przystanek 
Charzykowy Rondo (około 300 metrów od siedziby Parku) – przystanek autobusowy MZK. 
Czas przejazdu około 25 minut. 
Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi. 
 
Wejście 
Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy wejściu znajduje się nawierzchnia z kostki 
brukowej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe nie 
otwierają się automatycznie. Budynek edukacyjno-administracyjny Parku jest 
dwukondygnacyjny. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępna jest dolna 
kondygnacja, gdzie znajduje się sala edukacyjna na 10 osób oraz toaleta. 
 
Oznaczenie 
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną oraz logo parku nad wejściem. W 



budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a,  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 
Trasa wolna od przeszkód 
 Na dolnej kondygnacji istnieje możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu 
do salki oraz toalety. W Sali edukacyjnej znajduje się nagłośnie, ekran ścienny oraz pomoce 
dydaktyczne.  
 
Miejsca postojowe 
Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce postojowe. Parkowanie przy ulicy Turystycznej 
jest zabronione. Przy Rondzie Róży Wiatrów, około 200 m od siedziby Parku, znajduje się 
bezpłatny, ogólnodostępny parking. Trasa z parkingu do siedziby Parku jest wolna od 
przeszkód.  
 
Winda 
Budynek nie ma windy. 
 
Toaleta 
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku, w 
pobliżu wejścia głównego do budynku. 
 
Pies asystujący 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 
 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
 
Lokalizacja i dojazd 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku 
Adres: ul. Szkolna 1a, 83-315 Szymbark 
Budynek położony jest  przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.  
 
Najbliższe przystanki: 
Przystanek Szymbark, ul. Długa 21 (350 metrów) 
PKS GDAŃSK trasa - Gdańsk - Kolbudy - Nowa Wieś Przywidzka - Egiertowo – Szymbark 
Z Gdańska do Szymbarka jeździ jeden autobus niskopodłogowy, wyjeżdża codziennie o godz. 
15:15, jest to linia 852.Jest możliwy również dojazd specjalnie dostosowanymi minibusami. 
 
 
Wejście 
Do budynku prowadzi jedno wejście, od strony parkingu przy ulicy Szkolnej 1a. Wymiary 
drzwi wejściowych dostosowane do osób poruszających się na wózkach, z progiem około 2 
cm. 
Przy wejściu znajduje sie podjazd dla osób  poruszających się na wózkach. 
 



Dostępność sali edukacyjnej  
Wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego. 
Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali. W sali znajduje się 
nagłośnienie oraz duży ekran ścienny. 
 
Trasa wolna od przeszkód 
Aranżacja parteru, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian 
poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód. 
 
Toalety 
W łazience zlokalizowanej przy pokojach noclegowych nr 4 i 5 znajduje się poręcz dla osób 
niepełnosprawnych. Szerokość przejścia do łazienki oraz szerokość otworu do kabiny 
prysznicowej nie spełnia wymogów dla osób poruszających się na wózkach. Szerokość drzwi 
kabiny w pokoju nr 4 i 5: 69 cm, szerokość przejścia do łazienki 83 cm. 

Pies asystujący 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 
asystującym i psem przewodnikiem. 
 
 

Siedziba Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Centrum Informacji i 
Edukacji Ekologicznej 

Lokalizacja i dojazd 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku – 
Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku. 
Adres: Polanki 51,  80-308 Gdańsk 
Budynek położony jest przy ulicy Polanki 51 w dzielnicy Gdańsk Oliwa. Lokalizacja umożliwia 
sprawny dojazd komunikacją miejską jak i własnym transportem. 
Obiekt otwarty w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Najbliższe przystanki: 

Autobus: linie 149 i 249 – przystanek Jasia i Małgosi 01 i 02 (około 170 m) 
Tramwaj: linie 5, 6, 12 – przystanek Bażyńskiego 02 i 01 (około 550 m) 
Tramwaj: linie 5, 6, 12 – przystanek Uniwersytet 02 i 03 (około 600 m) 
PKM przystanek Gdańsk Strzyża (około 1,3 km) 
SKM przystanek Gdańsk Przymorze – Uniwersytet (około 1,3 km) 

UWAGA: 

Dostępność przystanków tramwajowych i autobusowych przy pomocy przejść dla pieszych w 
poziomie. Przystanki PKM i SKM wyposażone w windę dostosowaną do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. 



Przejście od SKM i od przystanku tramwajowego Bażyńskiego 02 i 01 posiada dodatkowo 
sygnalizację głosową. Między chodnikiem, a jezdnią jest zmiana faktury nawierzchni. 

Linie tramwajowe i autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi.  

Przy dojściu do siedziby barierą dla wózków może być nieobniżony krawężnik od strony 
wjazdu na posesję (chodnik od ulicy). 

Wejście 
Główne wejście do budynku prowadzi od strony ul. Polanki. Na teren posesji prowadzi brama 
wjazdowa na parking. Drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz o szerokości co najmniej 120 cm. 
Dzwonek do drzwi na wysokości około 120 cm. Wejście od strony tarasu budynku nie 
stanowi głównego wejścia do budynku i nie zostało wyposażone w podjazdy dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Parking 
Na parkingu znajduje się wydzielone miejsce do parkowania osób z niepełnosprawnością 
oznakowane znakiem poziomym. Od strony parkingu do drzwi wejściowych prowadzi 
podjazd wybrukowany płaską kostką.  

Oznaczenie 
Budynek oznaczony widoczną z ulicy tablicą informacyjną od strony wjazdu na parking. W 
budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Toalety 
Przy wejściu znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. W toalecie dostępny jest 
system przywołujący pomoc. 

Trasa wolna od przeszkód 
Wszystkie udostępniane pomieszczenia znajdują się na poziomie parteru, bez progów, 
schodów. Na wprost wejścia znajduje się recepcja, dalej czytelnia Centrum Edukacji i 
Informacji Ekologicznej oraz sala edukacyjna i ekspozycyjna. Na prawo od wejścia głównego 
znajdują się pomieszczenia biurowe Centrum oraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na 
końcu korytarza sekretariat  Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i pokój kierownika. 
Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak poziomów zapewnia trasę wolną 
od przeszkód. Ciągi komunikacyjne mają szerokość co najmniej 120 cm wolną od przeszkód,  
drzwi o szerokości powyżej 90 cm. 

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udzielają też pracownicy.  

Pies asystujący 
Do budynku i wszystkich udostępnianych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i 
psem przewodnikiem. 



Siedziba Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 

Lokalizacja i dojazd 

Wdzydzki Park Krajobrazowy 

Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Świętojańska 5 E 

Budynek położony jest przy ulicy Świętojańskiej. Lokalizacja umożliwia  dojazd do innych 

części miasta, zarówno komunikacją miejską jak i własnym środkiem transportu. 

Najbliższe przystanki 

Lubomira Szopińskiego (około 300m) – przystanek autobusowy 

Marii Skłodowskiej – Curie (około 300m) – przystanek autobusowy 

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi. 

Wejście 

Budynek jest parterowy, do budynku prowadzą 2 wejścia:  

Wejście główne oraz wejście przez Izbę Edukacyjną. 

Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej oraz płytek – terakota. Do wejść prowadzą: 

podjazd dla wózków oraz schody w formie pochylni z jednym stopniem i progiem przy 

wejściu głównym.  

Oznaczenie 

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu głównym. W budynku 

nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Parking 

Miejsca parkingowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. 

Trasa wolna od przeszkód 

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia, trasa wolna od przeszkód. W przejściu  

między sekretariatem a izbą edukacyjną występuje różnica poziomów w postaci dwóch 

stopni. 

Toaleta 

Toaleta znajduje się w pobliżu sekretariatu, nie jest przystosowana dla osób z 

niepełnosprawnością. 

Pies asystujący 



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

przewodnikiem. 

 


