Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w budynku
Urzędu Miasta Inowrocławia
przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60 w Inowrocławiu,
w którym funkcjonuje Straż Miejska

Podstawa prawna opracowania: art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Data opracowania: 13 maja 2020 r.
Budynek zabytkowy:

TAK

 NIE

Analiza stanu faktycznego

1. Stanowisko postojowe dla osoby z niepełnosprawnością narządów
ruchu
Osoby

z

niepełnosprawnościami

narządów

ruchu

maja

możliwość

zaparkowania swojego samochodu na miejscu parkingowym wyznaczonym za
pomocą znaku pionowego (T-29) i poziomych (P-20 + P-24) obok siedziby budynku.
Na parkingu znajduje się ogółem 19 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla osób
z niepełnosprawnościami narządów ruchu o wymiarach 380 x 530 cm.

2. Strefa wejścia
Wejście do budynku jest od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza. Jest ono
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Drzwi wejściowe są
dwuskrzydłowe, jedno skrzydło ma 94 cm szerokości, całość 140 cm. W wejściu
znajduje się korytarz o wymiarach 277 cm x 170 cm, który od pozostałej części holu
oddzielony jest drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości jednego skrzydła 95 cm,
całość 135 cm.
Do głównego wejścia prowadzi pochylnia o szerokości 104 cm z metalowymi
balustradami po obu stronach na wysokości 70 i 84 cm.

3. Komunikacja pozioma i pionowa budynku
Parter
Na parterze budynku zlokalizowana jest dyżurka oraz pomieszczenie Zespołu
ds. Wykroczeń i Profilaktyki. W korytarzu znajdują się wyznaczone miejsca
do odpoczynku.
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nie

ma
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osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu na I piętro. Wszystkie sprawy
związane z obsługą interesantów i osób wzywanych realizowane są na parterze:
w dyżurce i w pomieszczeniu Zespołu ds. Wykroczeń i Profilaktyki. Szerokość drzwi
do ww. pomieszczenia wynosi 90 cm.

4. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
Na parterze znajduje się toaleta, która jest częściowo przystosowana dla osób
z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

5. Informacje wewnętrzne i plany budynku
Tablice informacyjne znajdują się na każdej kondygnacji, brak jest planów
wizualnych i tablic tyflograficznych.

6. Pętle indukcyjne
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

7. Osoba z psem asystującym może wejść do budynku Urzędu Miasta
Inowrocławia.

Dokonując ustaleń w przygotowanej analizie oparto się na rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uwzględniono Wytyczne Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Propozycja działań włączona zostanie do PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ
POPRAWY DOSTĘPNOŚCI oraz RAPORTU O STANIE ZAPEWNIENIA
DOSTĘNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.
W przypadku budynku zabytkowego PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ
POPRAWY

DOSTĘPNOŚCI

skonsultowany

musi

zostać

z

Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków.
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