
Likwidacja barier architektonicznych
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

2. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie(wg wzoru stanowiącego załącznik  do wniosku).

4. Dowód osobisty (do wglądu)

5. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier
(jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem).

Miejsce składania dokumentów:

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Lesznie,  ul.  Janusza  Korczaka  5  –  sekretariat,  lub
w biurze zespołu ds. rehabilitacji społecznej, ul. Narutowicza 73.

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są do 31 marca każdego roku. Wnioski
rozpatrywane są na podstawie złożonych dokumentów oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej, która
ma  na  celu  weryfikację  zasadności  i  wiarygodności  złożonych  wniosków.  Realizacja  wniosków
następuje w miarę posiadanych przez MOPR środków zgodnie z kryteriami przyjętymi w Zarządzeniu
Dyrektora MOPR w sprawie dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych.

O  dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych  mogą  ubiegać  się  osoby  niepełnosprawne
mające  trudności  w  poruszaniu  się,  jeżeli  są  właścicielami  nieruchomości  lub  użytkownikami
wieczystymi nieruchomości  albo posiadają  zgodę właściciela  lokalu lub budynku mieszkalnego,  w
którym  stale  zamieszkują.  Nie  są  pokrywane  koszty  poniesione  przez  wnioskodawcę  przed
podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie, biuro ds.
rehabilitacji społecznej, ul. Narutowicza 73 lub pod nr tel. 607 442 121 oraz na stronie internetowej
pfron.org.pl

Opłaty:

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 127, poz.721 z 2011r.z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej z  dnia  25 czerwca 2002 r.  w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r.
poz. 926).

Tryb odwoławczy: brak


