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Budynek 1 

 

Adres: 

Urząd Gminy w Chmielnie 

ul. Gryfa Pomorskiego 22 

83-333 Chmielno 

Sekretariat tel. (58) 685 68 68 

e-mail: sekretariat@chmielno.pl 

ePUAP (nazwa konta: ombv03h894) 

 

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości na skrzyżowaniu ulicy Gryfa 

Pomorskiego i ulicy Świętopełka.    

Budynek 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, piętro), obsługa klientów realizowana jest 

na dwóch kondygnacjach nadziemnych.   

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Gryfa Pomorskiego 22 wraz z podjazdem, 

ułatwiającym poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Podjazd nie posiada 

barierek.   

Chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla 

osób niewidomych i słabowidzących. 

mailto:sekretariat@chmielno.pl


Przy budynku brak jest wydzielonego miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.   

Po wejściu do budynku na parterze zamieszczona jest tablica informacyjna 

dotycząca rozmieszczenia komórek organizacyjnych. 

W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. 

Korytarz na parterze budynku umożliwia przemieszczanie się osób z 

niepełnosprawnością poruszających się na wózku. 

Wejście na pierwsze piętro budynku odbywa się schodami. W budynku brak jest 

windy.  

Przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej 

kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami.   

Wszelkie sprawy załatwiane są indywidualnie z pracownikiem zajmującym się daną 

sprawą. W razie konieczności pracownicy mogą obsługiwać osoby z 

niepełnosprawnością ruchową w wyznaczonym miejscu do obsługi klienta na 

parterze budynku. 

Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu pomaga osobie niepełnosprawnej w 

opuszczeniu Urzędu. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym 

dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.  

Budynek 2 

 

Adres: 

Urząd Gminy w Chmielnie 

ul. Piotra Bukowskiego 2 

83-333 Chmielno 

Sekretariat tel. (58) 685 68 68 

e-mail: sekretariat@chmielno.pl 

ePUAP (nazwa konta: ombv03h894) 

mailto:sekretariat@chmielno.pl


Budynek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulicy Gryfa Pomorskiego i Piotra 

Bukowskiego.  

Budynek 3-kondygnacyjny (piwnica, parter, poddasze), obsługa klientów realizowana 

jest na dwóch kondygnacjach nadziemnych.   

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Piotra Bukowskiego wraz z podjazdem, 

ułatwiającym poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.   

Chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla 

osób niewidomych i słabowidzących. 

Przy ul. P. Bukowskiego, naprzeciwko budynku, usytuowane jest jedno miejsce dla 

pojazdów osób niepełnosprawnych.   

Po wejściu do budynku na parterze znajduje się kancelaria podawcza, gdzie można 

uzyskać niezbędne informacje. 

W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej. 

Na parterze zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia 

komórek organizacyjnych. 

Korytarz na parterze budynku umożliwia przemieszczanie się osób z 

niepełnosprawnością poruszających się na wózku. 

Wejście na poddasze budynku odbywa się schodami. W budynku brak jest windy.  

Przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej 

kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami.   

Wszelkie sprawy załatwiane są indywidualnie z pracownikiem zajmującym się daną 

sprawą. W razie konieczności pracownicy mogą obsługiwać osoby z 

niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku. 

Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu pomaga osobie niepełnosprawnej w 

opuszczeniu Urzędu. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym 

dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową. 



Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 


