
Zestawienie budynków i lokali biurowych Urzędu Miasta Przemyśla pod kontem dostosowania dla osób 

niepełnosprawnych 

 

Wydział/Biuro  
 

Dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych  
(miejsca parkingowe, podjazdy windy, itp.) 

Siedziba Uwagi 

Prezydent Miasta  W najbliższym sąsiedztwie budynku przy ul. 
Ratuszowej znajduje się jedno miejsce parkingowe 
dla osób z niepełnosprawnościami. W celu dostania 
się do budynku należy poruszać się  istniejącymi 
ciągami pieszymi. Do budynku i wszystkich jego 
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i 
psem przewodnikiem. Z holu budynku jest 
bezpośredni dostęp do winy przystosowanej do 
osób niepełnosprawnych, Kancelarii Ogólnej 
z dostępem do wideotłumacza oraz Punktu 
informacji. W informacji istnieje możliwość 
przywołania pracownika z Wydziału mieszczącego 
się przy ulicy Rynek 20. Na pierwszym i drugim 
piętrze budynku znajduje się WC przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych.  
Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne 
poruszanie się. 
Brak dostępu na poziom -1 gdzie znajduje się punkt 
odbioru nieodebranej wcześniej korespondencji  

Rynek 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W holu budynku, w informacji, 
istnieje możliwość przywołania 
określonego pracownika. 

Zastępca Prezydenta  

Sekretarz 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Biuro Rady Miejskiej i 
Współpracy z Zarządami 
Osiedli 

Biuro Prawne i Nadzoru 
Właścicielskiego 

Urząd Stanu Cywilnego 

Biuro Prezydenta Miasta 

Urząd Stanu Cywilnego  

Wydział Promocji i 
Kultury 

Rzecznik Prasowy 

Wydział Spraw 
Obywatelskich 
i  Zarządzania 
Kryzysowego 

Wydział Organizacyjny 



Wydział Spraw 
Społecznych 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne 
wejście jest od strony ul. Ratuszowej posiada 
bariery architektoniczne w postaci schodów. 
Drugie z tyłu budynku (wejście i wjazd od ul. 
Wodnej) gdzie znajduje się 1 miejsce parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych. Wykonany jest 
podjazd do osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, z 
bezpośrednim dostępem do windy z zewnątrz 
przystosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, posiadające oznaczenia w 
alfabecie Braille'a. Korytarze szerokie, 
umożliwiające swobodne poruszanie się. Do 
budynku i wszystkich jego pomieszczeń można 
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem 
Na parterze znajduje się WC przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. 

ul. Ratuszowa 1  

Wydział Edukacji i Sportu 

Wydział Rozwoju, 
Inwestycji Funduszy 
Zewnętrznych 

Biuro Zamówień 
Publicznych 

Wydział Architektury, 
Miejski Konserwator 
Zabytków, 
Geolog Powiatowy 

Pełnomocnik Prezydenta 
ds. Organizacji 
Pozarządowych 

Biuro Rozwoju Miasta  

Skarbnik Miasta Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do 
budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony 
ul. Wodnej i drugie od podwórza.  
Brak windy, schody wewnątrz budynku 
niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. WC 
nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Brak jest dostępności architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych.  

ul. Wodna 11 Możliwość telefonicznego 
umówienia się na indywidualną 
obsługę klienta poprzez 
przeniesienia jego do 
pomieszczenia do którego nie 
prowadzą schody lub 
zapewnieniu osobie ze 
szczególnymi potrzebami 
wsparcia innej osoby (np. 
przetłumaczenie dokumentu, 
pomoc w komunikacji).  

Wydział Finansowy 

Wydział Podatków i 
Opłat Lokalnych 

Biuro Kontroli 

Wydział Komunikacji, 
Transportu i Dróg 

Wydział Gospodarki 
Lokalowej 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 



Miejski Rzecznik 
Konsumenta 

Na bieżąco, w holu wejściu do 
budynku od strony podwórza 
istnieje możliwość przywołania 
określonego pracownika z 
Wydziału na niższą kondygnację 
budynku lub przed budynek do 
osoby niepełnosprawnej. 

Biuro Informatyczne 

Wydział Geodezji i 
Gospodarki 
Nieruchomościami 
Geodeta Miasta 
 

Przed budynkiem, na parkingu znajduje się 
wyznaczone miejsce parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych. Brak innych dostępności 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 
Brak przystosowania WC dla osób 
niepełnosprawnych.  
 

Rynek 20 
 
 
 
 

Możliwość telefonicznego 
umówienia się na indywidualną 
obsługę klienta. Na bieżąco w 
informacji holu budynku 
głównego Rynek 1 istnieje 
możliwość przywołania 
określonego pracownika 
Wydziału.  

Grodzki Ośrodek 
Dokumentacji 
Geodezyjnej i 
Kartograficznej 
Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji 
Projektowej 

Brak dostępności architektonicznej dla osób 
niepełnosprawnych.  
 

ul. Waygarta 1 Zainstalowany dzwonek dla osób 
niepełnosprawnych przed 
wejściem do budynku Ośrodka. 

 


