Proponowany katalog rzeczowy urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych
czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier
architektonicznych.

1. Dla osób niepełnosprawnych z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim
budowę pochylni (podjazdu).
2. Założenie płytek antypoślizgowych, jeżeli podłoże stwarza trudności w poruszaniu się.
3. Roboty polegające na likwidacji progów i/lub likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi.
4. Zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm (dotyczy osób
poruszających się tylko i wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego).
5. Adaptację pomieszczeń na łazienkę i WC, a także przystosowanie już istniejących
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy, w szczególności:
1) wykonanie odpływu liniowego lub tzw. koperty (wraz z doprowadzeniem instalacji wodnokanalizacyjnej);
2) zakup i montaż płaskiego brodzika prysznicowego – bezprogowego o wymiarach
minimalnych 90x90 cm lub brodzika o wymiarach minimalnych 90x90 cm
o zewnętrznej wysokości do 5 cm;
3) skucie istniejącej posadzki i położenie nowej antypoślizgowej wraz z fugami;
4) poszerzenie drzwi łazienkowych do 80 cm (w świetle) w przypadku osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich;
5) zakup i montaż krzesełka lub siedziska prysznicowego ułatwiającego osobie
niepełnosprawnej korzystanie z prysznica;
6) zakup i montaż oporęczowania (wymagany uchwyt pod natryskiem oraz przy WC);
7) zakup i montaż WC przystosowanego wysokością do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
8) zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej;
9) zakup i montaż lustra pochylnego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
10) zakup i montaż baterii umywalkowych i prysznicowych;
11) zakup i położenie płytek ściennych (dofinansowanie do kwoty 50zł/m2).

6. Przystosowanie kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną, poruszającą
się na wózku inwalidzkim, w tym:
1) obniżenie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów wysuwanych,
umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim;
2) zakup i montaż ruchomych półek na specjalnych prowadnicach;
3) zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie pod kątem od 90° do 170°.

7. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia
o niepełnosprawności, przy dokonaniu likwidacji barier w pomieszczeniach uwzględnia
się wykonanie odpowiedniego doświetlenia pomieszczenia, oznakowanie lokalu i ciągów
komunikacyjnych.
8. W przypadku wszelkich innych robót i zakupów nie zawartych w katalogu wniosek
rozpatrywany jest indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
9. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które
nie
wpływają
na
poprawę
funkcjonowania
osoby niepełnosprawnej,
lecz
stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń wszystkie inne, które służą
modernizacji infrastruktury mieszkaniowej osoby niepełnosprawnej a także zakup artykułów
gospodarstwa domowego, szafek, akcesoriów łazienkowych, oświetlenia itp.

