Szeroki ciąg pieszy między wejściami na plażę. Droga dla rowerów
odseparowana. Między przejściami
znajdują się ławki bez podłokietników i stojaki na rowery na utwardzonej nawierzchni.
NA PLAŻY

Do połowy plaży kładka o szerokości 120 cm wykonana z materiału
kontrastowego w stosunku do

Wejście nr 53
Gdańsk-Brzeźno
PARKING

Brak oznaczonych miejsc parkingowych dla OzN.
DOJŚCIE DO PLAŻY

Szeroki ciąg pieszy. Droga dla
rowerów odseparowana od ciągu
pieszego. Ławki bez podłokietników
na utwardzonej nawierzchni.
NA PLAŻY

Kładka do połowy plaży o szerokości
120 cm. Dodatkowa kładka umożliwiająca dojście do baru plażowego
o nieobniżonym blacie. Na twardej
nawierzchni – krzesła z oparciem,
obok leżaki na piasku. Zadaszone
przestrzenie do odpoczynku. Stojaki
na rowery na plaży – na piasku.

Wejście nr 64
Gdańsk-Jelitkowo
PARKING

DODATKOWO

Oświetlone boisko do piłki siatkowej.

kowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Częściowo dostępne dla osób
z niepełnosprawnością wzroku
(kontrastowy kolor kładki).

TOALETA

Oznaczona dla OzN toaleta barowa.
Wejście – próg 8 cm. Transfer z wózka na muszlę ustępową możliwy
z obu stron, niedostępna umywalka.
DODATKOWO

Boisko do piłki plażowej z trybuną.
Brak dojazdu do trybuny i utwardzonej nawierzchni dla wózków.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla użyt-

kowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dostępne dla opiekunów/opiekunek małych dzieci w wózkach.
• Dostępne dla osób starszych
o ograniczonej mobilności
z asystą (ze względu na odległość od miejsc parkingowych
i komunikacji).

wego (wypustki) tworzywa, szerokość – 120 cm. Stojaki na rowery
na piasku.
DODATKOWO

DOJŚCIE DO PLAŻY

kunów/opiekunek małych dzieci
w wózkach.
• Częściowo dostępne dla użytkowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Częściowo dostępne dla osób
z niepełnosprawnością wzroku
(kontrastowy kolor kładki).
• Dostępne dla osób starszych
z ograniczeniem mobilności.

NA PLAŻY

Do połowy plaży kontrastowa
kładka ze sztucznego antypoślizgo-

DOJŚCIE DO PLAŻY

Drewniana kładka do częściowo dostępnej restauracji Kliper. Stojak na
rowery na piasku.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla użyt-

Blisko wejścia przy ul. Bałtyckiej
parking z oznaczonym miejscem
dla OzN, od strony kierowcy brak
przestrzeni umożliwiającej swobodne wysiadanie, wymiary miejsca
postojowego ograniczone przez
śmietnik i drzewo.
Szeroki ciąg pieszy. Na utwardzonej
nawierzchni ławki bez podłokietników. Przed wejściem na plażę na
utwardzonej nawierzchni – 3 ławki
bez podłokietników i bez oparć

Wejście nr 65
Gdańk-Jelitkowo (Kliper)

Plac zabaw – niedostępny dla
dzieci z niepełnosprawnością oraz
opiekunów/opiekunek z niepełnosprawnością.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla opie-

Wejście nr 72
Gdańsk-Jelitkowo
KOMUNIKACJA

Przystanek Jelitkowo – tramwaj
niskopodłogowy: 4, 6, 8; autobus
niskopodłogowy: 227.
PARKING

Do 50 m od wejścia na plażę parking z miejscami parkingowymi dla
OzN. Bezpłatny: 2 miejsca, płatny:
3 miejsca. Ażurowa nawierzchnia
postoju i krawężnik.
DOJŚCIE DO PLAŻY

Szeroki ciąg pieszy. Ławki z podłokietnikami i z oparciami umieszczone na utwardzonej nawierzchni.
Droga dla rowerów odseparowana
od ciągu pieszego.

Wejście nr 73
Gdańsk-Jelitkowo
KOMUNIKACJA

Przystanek Jelitkowo – tramwaj
niskopodłogowy: 4, 6, 8;
autobus niskopodłogowy: 227.
PARKING

Do 50 m od wejścia na plażę parking z miejscami parkingowymi dla
OzN. Bezpłatny: 2 miejsca, płatny:
3 miejsca. Ażurowa nawierzchnia
postoju i krawężnik.
DOJŚCIE DO PLAŻY

Na trasie tramwaj–parking–plaża
na przemian ławki na utwardzonej

PLAŻE
dla WSZYSTKICH

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla użyt-

kowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dostępne dla opiekunów/opiekunek małych dzieci w wózkach.
• Dostępne dla osób starszych
z ograniczeniem mobilności.

NA PLAŻY

Droga o szerokości 255 cm do samego wejścia na plażę, nawierzchnia z ubytkami. Kładka do połowy
plaży, szerokość – 120 cm, bez
dostępu do infrastruktury plażowej.
Przed wejściem na plażę na utwardzonej nawierzchni znajduje się
6 ławek bez oparć i podłokietników.
Kąpielisko strzeżone.
DODATKOWO

Fot. Jan Rusek

DOJŚCIE DO PLAŻY

koloru piasku. Dodatkowa kładka
prowadząca do lokalu gastronomicznego, próg 6–10 cm, bar bez
obniżonego blatu.

Siłownia plażowa między wejściami
72 a 73 – bez możliwości dojścia
po utwardzonej nawierzchni.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla użyt-

kowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dostępne dla opiekunów/opiekunek małych dzieci w wózkach.
• Dostępne dla osób starszych
z ograniczeniem mobilności.

INFORMACJA O INFRASTRUKTURZE
I STOPNIU DOSTĘPNOŚCI
GDAŃSKICH PLAŻ

i nieutwardzonej nawierzchni, bez
podłokietników. Nawierzchnia drogi
z ubytkami.
NA PLAŻY

Kładka o szerokości 120 cm do połowy plaży, próg przy wjeździe na
kładkę – 6 cm. Ławki przy plaży bez
oparcia i bez podłokietników.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla użyt-

kowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dostępne dla opiekunów/opiekunek małych dzieci w wózkach.
• Dostępne dla osób starszych
z ograniczeniem mobilności.

Kąpieliska strzeżone znajdują się przy wejściach: 26, 50, 51, 52, 64, 72, 73.
Szczegółowe informacje:
Facebook/projekt440kmpozmiane
Fundacja Machina Zmian || 440 km po zmianę

Dofinansowano ze środków
miasta Gdańska

Projket graficzny: DoLasu

Wejście nr 52
Gdańsk-Brzeźno

Dla osoby z niepełnosprawnością
(OzN) wizyta na plaży zaczyna się
dużo wcześniej, niż mogłoby się
wydawać – jeszcze w domu przy
komputerze lub w biurze podróży
trzeba sprawdzić, jak wygląda
infrastruktura przy danej plaży.
Informacja o tym, które wejścia
na plaże są dostępne, w jakim
zakresie, dla kogo, jak do nich dojechać oraz czy na miejscu będzie
ktoś, kto udzieli wsparcia – to
absolutne minimum, do którego
dostęp powinien mieć każdy bez
względu na stopień sprawności.

Obecnie w Polsce nie ma ani jednej
w pełni dostępnej plaży. Gdańskie
plaże sprawdzone przez nas podczas audytu mają infrastrukturę
zwiększającą dostępność przede
wszystkim dla osób z ograniczeniem ruchu. Brak jednak rozwiązań
dla osób z niepełnosprawnością
wzroku, słuchu oraz intelektualną.
Pamiętajmy przy tym, że osoby
starsze o ograniczonej mobilności
czy osłabionych zmysłach korzystają z takich samych rozwiązań
zwiększających dostępność, co
osoby z niepełnosprawnościami.

Dlatego właśnie – w myśl hasła
„Plaże dla wszystkich!” – stworzyliśmy ulotkę, która zawiera
wszystkie potrzebne informacje
o gdańskich plażach.

Tym, co w Gdańsku dobrze rozwinięto, jest infrastruktura rowerowa – w tym miejsca postojowe
dla rowerów w okolicach wejść
na plaże i na samych plażach.

Wejście nr 26
Gdańsk-Stogi
KOMUNIKACJA

Przystanek Stogi Plaża – tramwaj:
linia tramwajowa w remoncie; autobus niskopodłogowy: T8, 158, 258.
PARKING

Bezpłatny: 2 miejsca postojowe dla
OzN i 2 miejsca rodzinne. Płatny:
10 miejsc postojowych dla OzN.
Odległość od miejsc parkingowych
do plaży – powyżej 50 m.
DOJŚCIE DO PLAŻY

Dla osób z niepełnosprawnością
wzroku dojście do plaży po niedostępnych dla nich schodach – tylko
z asystą. Brak pochylni dla osób na
wózkach i z wózkami. Boczna droga
dojścia na plażę o kącie nachylenia
nieco ponad 8 stopni. Szerokie ciągi
piesze prowadzące bezpośrednio
do wejścia na plażę.
Część lokali gastronomicznych
z wjazdem od ścieżki pieszej.
Ławki bez podłokietników i oparć
ustawione na twardej nawierzchni.
TOALETA I PRYSZNIC

Płatna, oznakowana toaleta z prysznicem dla OzN (damska i męska),

Wejście nr 46
Gdańsk-Brzeźno

Pochwyty przy muszli ustępowej,
przewijak dla dzieci w toalecie damskiej. W toalecie transfer z wózka na
muszlę ustępową tylko z jednej strony. System przywoływania pomocy.
NA PLAŻY

Drewniana kładka do połowy plaży
o szerokości 225 cm, potem 140 cm.
Wózek do kąpieli morskich i jazdy
po piasku (amfibia) wystawiony na
plaży – informacja i rezerwacja pod
numerem telefonu (58) 690 40 74
w godz. 9.30–17.30. Kąpiel bez asysty ratowników/ratowniczek.
Dostęp do tablic informacyjnych
po drewnianych kładkach o szerokości poniżej 90 cm.
Dostęp do prysznica z asystą.
Stojaki na rowery na utwardzonej
powierzchni, dojście po piasku.
Kąpielisko strzeżone.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla opie-

kunów/opiekunek małych dzieci
w wózkach.
• Dostępne dla użytkowników/
użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dla osób starszych z ograniczeniem mobilności dostępne tylko
z asystą.

Przystanek Brzeźno – tramwaj
niskopodłogowy: 3. Przystanek
Brzeźno Plaża – tramwaj niskopodłogowy: 63. Od przystanku dojście
ścieżką dla pieszych wzdłuż plaży –
ponad 50 m.
DOJŚCIE DO PLAŻY

NA PLAŻY

Szeroki ciąg pieszy. Od przystanku
Brzeźno Plaża do wysokości wejścia
nr 43 droga dla rowerów nieodseparowana od ciągu pieszego, dalej,
do wejścia nr 46 – odseparowana.
Przejście do wejścia na plażę przez
drogę dla rowerów, po pasach.
TOALETA I PRYSZNIC

Płatna, oznakowana, murowana toaleta dla OzN. Wewnątrz: spłuczka
automatyczna, lustro, podajnik na
mydło, kosz, przewijak z możliwością obsłużenia jedną ręką, przycisk
przywoływania pomocy, zamykanie

Wejście nr 51
Gdańsk-Brzeźno

Przystanek Brzeźno – tramwaj
niskopodłogowy: 3.

i umywalka. Szerokość przestrzeni
prysznica – 90 cm.
Obsługa biletomatu może być
utrudniona dla osób niskiego wzrostu, użytkowników/użytkowniczek
wózków i dzieci.

DOJŚCIE DO PLAŻY

NA PLAŻY

PARKING

KOMUNIKACJA

Szeroki ciąg pieszy. Droga dla
rowerów odseparowana od ciągów
pieszych. Brak ławek między wejściami na plażę. Przejście do wejścia
na plażę przez drogę dla rowerów
po pasach.
TOALETA I PRYSZNIC

Płatna, oznakowana, murowana toaleta z obsługą dla OzN. Wewnątrz:
spłuczka automatyczna, lustro,
podajnik na mydło, kosz, przewijak
z możliwością obsłużenia jedną ręką,
przycisk przywoływania pomocy,
zamykanie od wewnątrz. Transfer
z wózka na muszlę ustępową możliwy tylko od frontu. Na zewnątrz dostępny prysznic z czujnikiem ruchu

Kładka drewniana tworząca punkt
widokowy bez możliwości przemieszczania się w głąb plaży,
bez ławek. Szerokość dojazdu –
200 cm, po bokach – 150 cm.
Stojaki na rowery na plaży –
na piasku.
Kąpielisko niestrzeżone.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Dostępne dla opiekunów/opie-

kunek małych dzieci w wózkach.
• Dostępne dla użytkowników/
użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.

Kładka do połowy plaży o szerokości 300 cm i 150 cm. Na plaży
znajduje się lokal gastronomiczny,
do którego prowadzi kładka.
Blat baru nieobniżony.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Dostępne dla opiekunów/opie-

kunek małych dzieci w wózkach.

• Dostępne dla użytkowników/

użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dla osób starszych z ograniczeniem mobilności dostępne tylko
z asystą (ze względu na odległość
od miejsc parkingowych i komunikacji oraz brak miejsc do
odpoczynku po drodze).

KOMUNIKACJA

Przystanek Brzeźno – tramwaj
niskopodłogowy: 3.
Brak miejsc parkingowych oznakowanych dla OzN. Dostępny
parking płatny oraz parking „dziki”
w odległości do 50 m do wejścia
na plażę.
DOJŚCIE DO PLAŻY

Szeroki ciąg pieszy między wejściami na plażę. Droga dla rowerów
odseparowana. Między przejściami
znajdują się ławki bez podłokietników i stojaki na rowery na utwardzonej nawierzchni.

Molo w Brzeźnie
PARKING

Brak wydzielonych i oznaczonych
miejsc parkingowych dla OzN blisko
plaży.

Wejście nr 50
Gdańsk-Brzeźno
od wewnątrz. Transfer z wózka
na muszlę ustępową możliwy tylko
od frontu. Na zewnątrz dostępny prysznic z czujnikiem ruchu
i umywalka. Szerokość przestrzeni
prysznica – 90 cm.
Obsługa biletomatu może być
utrudniona dla osób niskiego wzrostu, użytkowników/użytkowniczek
wózków i dzieci.

KOMUNIKACJA

Wejście nr 48
Gdańsk-Brzeźno

KOMUNIKACJA

Przystanek Brzeźno – tramwaj
niskopodłogowy: 3.
PARKING

Brak miejsc parkingowych oznakowanych dla OzN. Dostępny parking
płatny oraz parking „dziki” w odległości do 50 m od wejścia na plażę.
DOJŚCIE DO PLAŻY

Szeroki ciąg pieszy. Na trasie
do wejścia na plażę częściowo
dostępne lokale gastronomiczne.
Przy wejściu na plażę ławki bez
podłokietników, częściowo na
utwardzonej nawierzchni.
Stojaki dla rowerów na utwardzonej
nawierzchni.
Kąpielisko strzeżone.
TOALETA I PRYSZNIC

Płatna, oznakowana, murowana
toaleta z obsługą dla OzN.
Wewnątrz: spłuczka automatyczna,
lustro, podajnik na mydło, kosz,
przewijak z możliwością obsłużenia
jedną ręką, przycisk przywoływania

pomocy, zamykanie od wewnątrz.
Transfer z wózka na muszlę ustępową możliwy tylko od frontu. Na zewnątrz dostępny prysznic z czujnikiem ruchu i umywalka. Szerokość
przestrzeni prysznica – 90 cm.
Obsługa biletomatu może być
utrudniona dla osób niskiego wzrostu, użytkowników/użytkowniczek
wózków i dzieci.
Przy wejściu do toalety, oddzielone
ciągiem pieszym, szare bloki do
siedzenia, brak podłokietników,
bez oparcia.
NA PLAŻY

Kładka do połowy plaży o szerokości 350 cm, potem – 120 cm. Lokale
gastronomiczne dostępne dla osób
na wózkach z asystą.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Dostępne dla opiekunów/opie-

kunek małych dzieci w wózkach.

• Częściowo dostępne dla użyt-

kowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dostępne dla osób starszych
o ograniczonej mobilności.

TOALETA

Płatna, oznakowana toaleta kontenerowa (męska) z obsługą dla OzN.
W toalecie możliwość transferu
z wózka na muszlę ustępową z jednej strony i od przodu. Brak instalacji
przyzywania pomocy. Przy toalecie próg 2,5 cm. Szerokość drzwi
wejściowych do wnętrza toalety –
80 cm, do samej toalety – 90 cm.
Obsługa rozmieniarki i wrzutnika
monet może być utrudniona dla
osób niskiego wzrostu, użytkowników/użytkowniczek wózków i dzieci
DOJŚCIE DO PLAŻY

Przed wejściem na molo po obu
stronach szeroki ciąg pieszy. Droga
dla rowerów odseparowana. Ławki
bez podłokietników i stojaki na rowery na utwardzonej nawierzchni.
MOLO

Przy molo dostęp do lokali gastronomicznych. Część lokali nie ma obniżonych blatów barów. Na molo znajdują się ławki bez podłokietników.
NA PLAŻY

Po dwóch stronach molo znajdują
się pochylnie umożliwiające zejście
na plażę. Długość pierwszej części

NA PLAŻY

Kładka o szerokości 110 cm do
połowy plaży. Krawężnik przy wjeździe na kładkę – 6 cm. Brak lokali
gastronomicznych.
DODATKOWO

Plac zabaw – niedostępny dla dzieci
z niepełnosprawnościami oraz
opiekunów/opiekunek z niepełnosprawnościami.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla opie-

kunów/opiekunek małych dzieci
w wózkach.
• Częściowo dostępne dla użytkowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dostępne dla osób starszych o ograniczonej mobilności z asystą.

pochylni wynosi 9 m, długość drugiej – ponad 9 m, szerokość zjazdu –
3 m; pomiędzy znajduje się spocznik
bez dostępnych poręczy. Między
końcem dolnej pochylni a plażą znajduje się uskok wypełniony piaskiem,
dalej drewniana kładka o szerokości
120 cm. Uskok z piaskiem uniemożliwia samodzielne przemieszczanie
się osobom na wózkach. Wysokość
krawędzi kładki – 8 cm.
Na plaży przy Centrum Ratownictwa
Wodnego znajduje się wózek do kąpieli morskich i jazdy po plaży (amfibia). Informacja i rezerwacja pod
numerem telefonu (58) 524 18 53
w godz. 9.30–17.30. Kąpiel bez asysty ratowników/ratowniczek.
Po obu stronach zejścia z molo znajdują się stojaki na rowery – na piasku.
Prysznic bez możliwości dojazdu
utwardzoną kładką.
Dostęp do tablic informacyjnych
po drewnianych kładkach o szerokości poniżej 90 cm.
DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA
• Częściowo dostępne dla opie-

kunów/opiekunek małych dzieci
w wózkach.
• Częściowo dostępne dla użytkowników/użytkowniczek wózków – samodzielnie lub z asystą.
• Dostępne dla osób starszych
o ograniczonej mobilności z asystą
(ze względu na odległość od miejsc
parkingowych i komunikacji oraz
przy zejściu na plażę).

