
 
 

 

Raport dostępności architektonicznej 
Grabskie Sioło, Budy Grabskie 49,96-100 Skierniewice 

Na terenie ośrodka nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Teren ośrodka w 
zdecydowanej większości jest terenem trawiastym, do dwóch głównych budynków prowadzą ciągi piesze z 
płyty chodnikowej. 

1. Budynek: Dom Turysty, Budy Grabskie 49, 96-100 Skierniewice 

Do budynku prowadzą trzy wejścia – na południowo-zachodniej, południowo-wschodniej i północno-
wschodniej ścianie budynku. 

Do wejścia południowo-zachodniego prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością 
(poruszających się na wózkach inwalidzkich). Do pozostałych wejść (przeznaczonych wyłącznie dla 
pracowników) prowadzą schody. Wszystkie drzwi otwierają się manualnie. Nad wejściami nie ma głośników 
systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone 
bramkami. 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest parter budynku. Budynek nie jest wyposażony w 
windę. Na parterze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością. W budynku 
nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub 
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

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

2. Budynek: Willa Doktorówka, Budy Grabskie 49,96-100 Skierniewice 

Do budynku prowadzą dwa wejścia – na północnej i południowej ścianie budynku. 

Do wejścia południowego prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością (poruszających się 
na wózkach inwalidzkich). Do wejścia północnego prowadzą schody. Wszystkie drzwi otwierają się 
manualnie. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest parter budynku. Budynek nie jest wyposażony w 
windę. W budynku nie znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma 
pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

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

3. Budynek: Domki murowane Bolek i Lolek, Budy Grabskie 49,96-100 Skierniewice 

Do budynku prowadzą dwa wejścia – na wschodniej i południowej ścianie budynku. 

Do obu wejść prowadzą schody. Wszystkie drzwi otwierają się manualnie. Nad wejściami nie ma głośników 
systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone 
bramkami. 

Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie znajduje się toaleta 
przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma 



 
 

 

oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych 
i słabowidzących. 

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

4. Budynek: Dymna Chata, Budy Grabskie 49,96-100 Skierniewice 

Do budynku prowadzą dwa wejścia – na południowo-wschodniej i północno-wschodniej ścianie budynku. 

Oba wejścia znajdują się na poziomie gruntu i są dostępne dla osób z niepełnosprawnością (poruszających się 
na wózkach inwalidzkich). Wszystkie drzwi otwierają się manualnie. Nad wejściami nie ma głośników 
systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone 
bramkami. 

Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie znajduje się toaleta. W budynku nie ma pętli 
indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

 

 


