
Oddział w Sulęcinie – dostępność architektoniczna. 
 
Parking ogólnodostępny znajduje  się wokół budynku Urzędu Miejskiego. 
 Na parkingu wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
Budynek Urzędu Miejskiego jest dwukondygnacyjny. 
Do budynku prowadzą cztery  wejścia zlokalizowane na parterze budynku. 
Wejście główne oraz dwa  wejścia po drugiej stronie budynku są ograniczone schodami bez podjazdów dla wózków 
inwalidzkich. 
Z boku budynku znajduje się wejście bez schodów dla osób na wózkach inwalidzkich  z pochylnią dostosowaną do 
wjazdu do budynku Urzędu Miejskiego. 
Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami ani punktami kontroli. 
 W budynku nie ma  windy oraz podestów. 
 W budynku nie ma pętli indukcyjnej. 
W korytarzu wejścia głównego, po prawej stronie od wejścia umieszczona jest tablica informacyjna. 
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne. 
Biuro Oddziału Sulęcin mieści się na pierwszym piętrze. Wchodzi się tam schodami i należy kierować się w prawą 
stronę. 
 Biuro znajduje się na końcu korytarza- ostatnie drzwi po lewej stronie. Przy drzwiach  biura zamontowana jest 
tabliczka adresowa. Na drzwiach biura jest zamontowana tablica urzędowa. 
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
Budynek Urzędu Miejskiego w Sulęcinie jest obiektem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków i posiada 
częściowe bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po całym budynku osobom niepełnosprawnym. 
Korytarz na parterze budynku jest w większości przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 
Brak jest możliwości dostania się wózkiem inwalidzkim z parteru budynku na jego piętro. 
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Przed głównym wejściem do budynku, jak i wejściem z tyłu budynku, znajduje się dzwonek w celu przywołania 
pracownika Urzędu Miejskiego, który  z kolei może przywołać pracownika WIORiN Oddział Sulęcin. 
Informacja dla osób słabosłyszących lub niesłyszących 
W budynku nie ma wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych. 
Nad wejściami jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. 
Informacja dla osób niedowidzących lub niewidomych 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 
Do budynku można wejść z psem asystującym. 
Istnieje możliwość wejścia jak i zaprowadzenia osoby niewidomej do  biura WIORiN Oddział Sulęcin  (również z psem 
asystującym lub przewodnikiem) – pomocą służą w tym pracownicy WIORiN Oddział Sulęcin. 
Informacje ogólne. 
W celu wcześniejszego przygotowania wizyty osób niepełnosprawnych w WIORIN Gorzów Oddział Sulęcin  prosimy 
o skontaktowanie się z pracownikiem tut. Urzędu: 
- pod numerem telefonu 95 755 52 41 lub 694 494 353; 
-  lub za pomocą korespondencji przesłanej na adres: WIORiN Gorzów Wlkp Oddział Sulęcin, ul. Lipowa 18, pokój 28, 
69-200 Sulęcin ; 
- bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: o-sulecin@piorin.gov.pl 
 


