ZARZĄDZENIE Nr 159/2017
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Standardów Dostępności
oraz Wytycznych „Projektowanie Bez Barier” dla Miasta Konina
Na podstawie art. 31 i w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się do stosowania wytyczne dla projektantów i uzgadniających, zwane
dalej „Standardami”, zawarte w opracowaniu pn. „Standardy Dostępności dla Miasta
Konina” (autor dr hab. inż. Arch. Marek Wysocki, 2017) stanowiące załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się do stosowania wytyczne dla projektantów i uzgadniających, zwane
dalej „Wytycznymi”, zawarte w opracowaniu pn. „Projektowanie bez barier –
wytyczne” (autor: Kamil Kowalski, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
Warszawa), w częściach dotyczących wewnętrznych przestrzeni, stanowiące załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Wskazane Wytyczne, to zasady obowiązujące w zakresie:
- komunikacji poziomej (str. 5-8),
- pochylni, schodów, wind, materiałów wykończeniowych (str. 12-28),
- okien, drzwi, wejść, elementów wyposażenia przestrzeni, pomieszczeń i urządzeń
higieniczno-sanitarnych, recepcji, kas oraz punktów obsługi klienta (str. 31-57),
- ogrodzeń, bram i furtek, gniazd, kontaktów i innych mechanizmów kontrolnych,
oświetlenia, ogrzewania, ochrony przed hałasem, alarmów, oznaczeń i informacji
(str. 61-67).
3. Standardy oraz Wytyczne, o których mowa w ustępie 1. oraz 2. zobowiązane są
stosować wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie, jednostki
organizacyjne Miasta, podmioty działające na ich zlecenie przy opracowywaniu oraz
wdrażaniu projektów oraz podmioty prywatne, realizujące zlecenia na terenach
gminnych.
4. Stosowanie niniejszych Standardów oraz Wytycznych, nie może stać w sprzeczności
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

1) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 r., poz. 124),
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),
3) Standardami technicznymi infrastruktury rowerowej.
5. W uzasadnionych przypadkach odstępstwa od Standardów oraz Wytycznych będą
możliwe za zgodą Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego
w Koninie.
6. W przypadku, gdy z powodu zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego nie będzie możliwe spełnienie Standardów oraz Wytycznych,
uzyskanie odstępstwa o którym mowa w ust. 5 nie będzie wymagane.
7. Niniejsze zarządzenie jest obowiązujące dla wszystkich koncepcji budowlanych,
których przygotowanie bądź zlecenie nastąpi po dniu jego wprowadzenia.

§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 113/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 lipca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Standardów Dostępności dla Miasta Konina.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Oficerowi Dostępności oraz Kierownikowi Wydziału
Urbanistyki i Architektury.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki

