Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w budynku przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33,
w którym znajduje się filia Urzędu Miasta Inowrocławia
(Referat Gospodarowania Odpadami)

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
Filia Urzędu Miasta stanowiąca Referat Gospodarowania Odpadami znajduje się w
budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

1. Stanowisko postojowe dla osoby z niepełnosprawnością narządów
ruchów
Budynek nie dysponuje parkingiem dla interesantów. Interesanci mogą korzystać
z parkingu wewnętrznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. oraz przy markecie DINO. Na parkingu PGKiM Sp. z o. o. nie ma
wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu.

2. Strefa wejścia
Drzwi wejściowe do budynku o szerokości 107 cm są wyposażone w klamkę
w kształcie litery L. Schody wejściowe do budynku mają szerokość 172 cm,
metalowa poręcz znajduje się po zewnętrznej stronie schodów.

Wejście główne od ul. ks. Piotra Wawrzyniaka jest dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Do budynku można dostać się za
pomocą windy z drzwiami otwieranymi na zewnątrz o szerokości 90 cm. Wymiary
wewnętrzne windy to 140 cm x 100 cm, w windzie znajduje się tablica
przyzywowa na wysokości 80 cm od podłogi, w odległości 50 cm od naroży.

Do budynku można także wejść wejściem usytuowanym z tyłu budynku, od
zaplecza. Wejście to jest przeznaczone głównie dla pracowników, ale mogą z niego
również korzystać interesanci. Wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełno
sprawnościami narządów ruchu. Od wejścia na parter prowadzą schody.

3.

Komunikacja pozioma i pionowa budynku
Filia Urzędu Miasta Inowrocławia zlokalizowana jest na parterze budynku
i zajmuje 3 pomieszczenia.

4. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
Na niskim parterze oddzielonym od parteru schodami znajduje się
ogólnodostępna toaleta, która jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami
narządów ruchu.

5. Informacje wewnętrzne i plany budynku
Tablice informacyjne znajdują przy wejściu, 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

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.

Zespół dokonujący analizy:
1) Małgorzata Bartoszcze – Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego,
2) Paweł Nijak – Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,
3) Bogumił Rochowiak – Inspektor Nadzoru ds. budowlanych,
4) Aleksandra Sudak – Referent w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym,

Zatwierdzam:
Sekretarz Miasta Inowrocławia
/-/ Piotr Strachanowski

