
Informacja dla mieszkańców Gminy Zawadzkie

Urząd  Miejski  w  Zawadzkiem  posiada  następujące  udogodnienia  dla  osób 
niepełnosprawnych, które potrzebują załatwić sprawy w urzędzie: 

1. Podjazd umożliwiający wjazd do budynku o łagodnym kącie nachylenia prowadzący do 
wejścia  z  tyłu  urzędu.  Podjazd  posiada  również  barierkę  ułatwiającą  poruszanie  się 
osobom niepełnosprawnym. 

2. Dzwonek wzywający pracownika Punktu Obsługi Petenta, który bezpośrednio przyjmuje 
do realizacji  sprawę petenta  niepełnosprawnego.  Dzwonek znajduje  się  przy drzwiach 
wejściowych z tyłu budynku urzędu oraz wewnątrz budynku.

3. Urząd  Miejski  w Zawadzkiem  zapewnia  również  bezpłatny  dostęp  do  skorzystania  z 
usługi tłumacza języka migowego. 

Zasady  skorzystania  z  tej  usługi  zostały  zamieszczone  na  stronie  internetowej 
www.zawadzkie.pl zakładka Urząd, Komunikacja z urzędem dla niepełnosprawnych oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje, informacja publiczna, a także 
na tablicy ogłoszeń. 

Zgłoszenia  należy  dokonać  za  pośrednictwem  dostępnych  środków  komunikacji:  pod 
adresem  umig@zawadzkie.pl,  sekretariat@zawadzkie.pl,  faksem 77  46  23  175  lub 
bezpośrednio pracownikowi w Sekretariacie Urzędu lub w Punkcie Obsługi Petenta.  

4. Dostępne środki komunikacji: 
pracownik urzędu w Punkcie Obsługi Petenta 77 46 23 105 lub 774623113
Telefon 774623100
fax: 77 46 23 175 

           e-mail: umig@zawadzkie.pl  
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