
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 

RZESZOWSKI DOM KULTURY FILIA BUDZIWÓJ 

UL. BUDZIWOJSKA 194, 35-317 RZESZÓW 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Budziwojskiej 194 w Rzeszowie. Do budynku 

przynależy ogólnodostępny parking naziemny.   

Do budynku prowadzą dwa wejścia: 

- wejście pierwsze – od strony wschodniej, ogólnodostępne dla uczestników zajęć w godzinach pracy 

placówki, nieprzystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, znajdujące się przy ulicy Budziwojskiej.  

Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.  

- wejście drugie – od strony południowej, wejście na klatkę boczną budynku z poziomu terenu. Wejście 

prowadzi na salę widowiskową znajdującą się na piętrze budynku. 

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne oraz dwa trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa 

główna oraz klatka schodowa boczna prowadząca na salę widowiskową. Na poziomie parteru znajduje 

się sala muzyczna – od strony wejścia głównego, natomiast od strony wejścia drugiego – od strony 

wschodniej, znajdują się toalety. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na wyższych kondygnacjach 

budynku na które prowadzą schody. 

W budynku nie ma windy. 

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 

indukcyjnych. 

Brak podjazdów dla niepełnosprawnych oraz pochylni. 

Brak platform umożliwiających dostanie się na wyższe kondygnacje budynku. 

Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego. 

Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych. 

Na parkingu jest wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakiem 

poziomym – koperta. 

 



 

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach. 

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

budynek oznakowany w tym zakresie. 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 


