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Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Urząd Miasta Torunia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
https://www.um.torun.torun.pl [1].
Data pierwszej publikacji strony: 1996-03-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-31
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Zwracamy uwagę, że pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się sytuacje, w których cel
linku zostanie określony nieprecyzyjnie lub nie zostanie poprawnie wprowadzony opis alternatywny
dla grafiki. Zapewniamy, że tego typu sytuacje mają charakter incydentalny i są korygowane
niezwłocznie po wykryciu..
Data sporządzenia: 2020-03-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest dyrektor Biura Projektów Informatycznych Mariusz Szefera - e-mail: m.szefera@um.torun.pl [2],
bpi@um.torun.pl [3], tel.: 56 611 87 15 lub w drugiej kolejności koordynator Redakcji BIP Paweł
Piotrowicz - p.piotrowicz@um.torun.pl [4], wksii@um.torun.pl [5], tel.: 56 611 87 47. Tą samą drogą
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.
Koordynator do spraw dostępności:
Marzenna Strahl, powołana zarządzeniem nr 105 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 marca 2022 r.
- adres e-mail: m.strahl@um.torun.pl [6], tel. 56 611 84 55.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
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zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji
żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej
wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony
internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl [7].

Dostępność architektoniczna
Urząd Miasta Torunia, prowadzi działalność w budynkach przy ulicy:

1. Wały gen. Sikorskiego 8:
a) wejścia do budynku:
• od strony Placu Teatralnego,
• od strony ul. Podmurnej,
• winda, bezpośrednio z parkingu wewnętrznego,
b) budynek 4 kondygnacyjny ( wysoki parter + 3 piętra), rampa, podnośnik platformowy,
c) winda umożliwiająca dojazd na każde piętro,
d) szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
e) toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ,
f) możliwość wejścia z psem asystującym,
g) osoba znająca język migowy do dyspozycji,
h) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parking wewnętrzny.
2. Wały gen. Sikorskiego 10:
a) dwa wejścia do budynku:
• od strony ul. Wały gen. Sikorskiego,
• bezpośrednio do windy z parkingu wewnętrznego,
b) budynek 4 kondygnacyjny ( wysoki parter + 3 piętra ),
c) winda umożliwiająca wjazd na każde piętro,
d) szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
e) możliwość wejścia z psem asystującym,
f) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parking wewnętrzny.
3. Wały gen. Sikorskiego 12:
a) wejście z placu parkingowego,
b) budynek dwukondygnacyjny ( wysoki parter + poddasze użytkowe ) platforma schodowa
umożliwiająca dojazd na 1 kondygnację,
c) szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
d) toaleta ogólnodostępna,
e) możliwość wejścia z psem asystującym,
f) miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parking wewnętrzny.
4. Wały gen. Sikorskiego 25:
a) dwa wejścia do budynku:
• od strony ul. Wały gen. Sikorskiego,
• z parkingu wewnętrznego,
b) budynek 2 kondygnacyjny – dojście - rampa, schody,
c) nie posiada windy,
d) toaleta ogólnodostępna,
e) parking ogólnodostępny z miejscami dla niepełnosprawnych,
f) możliwość wejścia z psem asystującym.
5. Podmurna 2/2a Brama Mostowa – obiekt zabytkowy:
a) obiekt nie przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami,
b) domofon, urzędnicy pomagają załatwić sprawy.
6. Batorego 38/40:
a) budynek 2 kondygnacyjny, winda w trakcie realizacji,
b) pomoc, wskazówki, zapowiedzi, informacja w pobliżu wejścia,
c) parking ogólnodostępny, z miejscem dla niepełnosprawnych,
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

d) toaleta ogólnodostępna, przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych,
e) pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem,
f) możliwość wejścia z psem asystującym.
Grudziądzka 126 b:
a) budynek 4 kondygnacyjny, winda – pola przycisków w alfabecie Brailla,
b) pomoc wskazówki, informacja w pobliżu wejścia,
c) parking ogólnodostępny z miejscami dla niepełnosprawnych
d) toalety ogólnodostępne, pierwsze piętro przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych,
e) pomieszczenie dla osób z dzieckiem,
f) osoba znająca język migowy do dyspozycji
Legionów 220:
a) budynek piętrowy, bez windy,
b) rampa do drzwi wejściowych,
c) toaleta ogólnodostępna,
d) możliwość wejścia z psem asystującym,
e) parking ogólnodostępny, z miejscem dla niepełnosprawnych,
Szosa Chełmińska 27:
a) piętro 0 -1,
b) podjazd – rampa do drzwi,
c) drzwi przeszklone, jednoskrzydłowe
d) obsługa mieszkańców na parterze,
e) szkło powiększające,
f) możliwość wejścia z psem asystującym.
10. Fałata 39:
a) budynek piętrowy, bez windy,
b) podnośnik platformowy umożliwiający dostanie się budynku,
c) możliwość wejścia z psem asystującym,
d) osoba znająca język migowy do dyspozycji,
e) toalety ogólnodostępne, toaleta przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych,
f) pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem,
g) parking, z miejscem dla niepełnosprawnych.
Bydgoska 5:
a) budynek 3 kondygnacje od – 1, 0, + 1,
b) pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia,
c) miejsca parkingowe ogólnodostępne z miejscem dla niepełnosprawnych,
d) możliwość wejścia z psem asystującym,
e) dojście do wejścia, podnośnik platformowy,
f) toalety ogólnodostępne,
g) pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem.
Dziewulskiego 38 PIUM:
a) brak pięter,
b) dojście do wejścia głównego – rampa, schody,
c) miejsca parkingowe ogólnodostępne, z miejscami dla niepełnosprawnych,
d) możliwość wejścia z psem asystującym.
Broniewskiego 90 PIUM Centrum Handlowo – Rozrywkowe PLAZA:
a) lokalizacja na pierwszym piętrze,
b) winda, przyciski wyczuwalne dotykiem,
c) możliwość wejścia z psem asystującym,
d) parking ogólnodostępny z miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych,
e) toalety ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych,
f) pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem.
Żółkiewskiego 15 PIUM Centrum Handlowe ATRIUM Copernicus:
a) lokalizacja na parterze,
b) możliwość wejścia z psem asystującym,
c) toalety ogólnodostępne, przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
d) parking ogólnodostępny z miejscami dla osób niepełnosprawnych,
e) pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem.
Poznańska 52 PIUM:
a) lokalizacja na parterze, możliwość dojazdu z poziomu ulicy – rampa,
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b) próg w drzwiach wejściowych,
c) dzwonek przywoławczy,
d) możliwość wejścia z psem asystującym,
e) toaleta ogólnodostępna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
f) budynek w trakcie prac remontowych,
g) parking ogólnodostępny.
Do pobrania:

Pobierz plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami [8]
Pobierz raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego, stan na 01.01.2021
[9]

Odnośniki:
[1] https://www.um.torun.torun.pl
[2] mailto:m.szefera@um.torun.pl
[3] mailto:bbpi@um.torun.pl
[4] mailto:p.piotrowicz@um.torun.pl
[5] mailto:wksii@um.torun.pl
[6] mailto:m.strahl@um.torun.pl
[7] https://www.rpo.gov.pl
[8] https://www.um.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/dostepnosc_plan_dzialania_03-2021.pdf
[9] https://www.um.torun.pl/sites/default/files/pictures/2016/dostepnosc_raport_24-01-2021.pdf
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