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Budynek urz du składa si  z parteru oraz 2 pi ter. Budynek posiada podjazd dla os b niepełnosprawnych, kt ry umo|liwia wej[cie na poziom parteru. Na 
pozostałe kondygnacje prowadz  schody,. Budynek nie posiada windy osobowej ani innego rozwi zania technicznego umo|liwiaj cego dojazd na wy|sze 
kondygnacji (I i II) pi tro. Toaleta znajduje si  tylko na pietrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla os b niepełnosprawnych. Sekretariat oraz 
biuro obsługi klienta zlokalizowane s  na I pi trze. Przed wej[ciem do sekretariatu na I pi trze znajduje si  czytelna na tablica informacyjna z nazwami 
stanowisk pracy i numerami pomieszczeD. Na teren budynku mo|na wej[  z psem asystuj cym oraz psem przewodnikiem. Brak dodatkowych dostosowa
wewn trz budynku. Obsługa os b niepełnosprawnych ruchowo, poruszaj cych si  na w zkach inwalidzkich mo|e odbywa  si  po wcze[niejszym um wieniu 
terminu. Poza tym udost pniono dla tych os b dzwonek przed wej[ciem kt ry informuje o obecno[ci takiej osoby. Pracownicy obsługuj  ich w wczas na 
poziomie parteru. W budynku nie ma tłumacza j zyka migowego. Budynek znajduje si  w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5, ul. Kolejowa 5.

2

0

www.pietrowicewielkie.com.pl 01.05.2019

www.bip.pietrowicewielkie.com.pl 01.05.2019

Strony internetowe s  cz [ciowo zgodna z ustaw  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost pno[ci cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych z powodu niezgodno[ci lub wył czeD wymienionych 
poni|ej: cz [  plik w
doł czanych do artykuł w zapisanych najcz [ciej w formacie PDF nie jest dost pnych cyfrowo; brak odpowiedniej 
struktury
nagł wkowej artykuł w; filmy nie posiadaj  napis w dla os b głuchoniemych.



 

   

           
    
          

    

    

          
    

          

    

         
   

         

               
         

                   

        

             
             


 

             
    




     
            




            
            
    

   

        
   
    

                 
           




           

        
   
    

                 
             





       

        
   
    

                 
             





                
           
    

 

          

    


2



 

              
              

     

               

            
  
 

 

          

          


        

           
          

 

          

         


        

            
      

 

          

         
  



        

            
     

 

          



 

           


              

        

        

 
   

0

s e k r e t a r z @ p i e t r o w i c e w i e l k i e . c o m . p l

694-438-884 Pietrowice Wielkie, 26.02.2021 r.


