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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. 

Zakres działalności 

Weryfikacja spełnienia warunków dostępności 
w obiektach budowlanych: 

• Urzędu Miasta Torunia, 
• Gminy Miasta Toruli 
osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie 
z minimalnymi wymaganiami w zakresie 
dostępności: 

-architektonicznej, 
- cyfrowej, 
-informacyjno - komunikacyjnej. 

Sporządzenie raportu zbiorczego o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w UM Torml. 

Działania skierowane na realizacji zadat\ w 
zakresie dostępności. 

Dostęp alternatywny. 

Monitorowanie działalności działów UM Toruń, 
jednostek Gminy Miasta Tonu\ w zakresie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Sposób ł'ealizacji 

l) Przygotowanie Planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na 2021 r. 

2) Publikacja w BIP UM Tonn1 treści Planu 
działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami na 2021 r. 

Przesłanie Wojewodzie Kujawsko 
Pomorskiemu ( GUS ) Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności w UM Torunia. 

Podejmowanie działań mających na celu 
uwzględnienie potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami w planowanej 1 prowadzonej 
działalności remontowej i inwestycyjnej, 
gminy Miasta Toruń,. 

l) W przypadku zapewnienia dostępu 
alternatywnego- analiza uzasadniająca brak 

zapewnienia dostępności osobie ze 
szczególnymi potrzebami, zgodnie 
z zapisem art. 7 ustawy o zapewnieniu 
dostępności. 

2) Przesłanie Wojewodzie Kujawsko
Pomorskiemu informacji o przypadku 
zapewnienia dostępu alternatywnego ze 
wskazaniem zastosowanego sposobu 
zapewnienia dostępności. 

Przedstawianie Prezydentowi Miasta Torunia: 

l) informacji w zakresie spełnienia, 
minimalnych wymagań, o których mowa w 

Termin 

31.03.2021 r. 

31.03.2021 r. 

Na bieżąco 

Na bieżąco 

Na koniec 
każdego roku 



art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności. 

2) informacji o liczbie złożonych wniosków 
o zapewnienie dostępności 
architektonicznej, cyfrowej lub 
informacyjno- komunikacyjnej oraz 
liczbie złożonych skarg na brak 
dostępności, 

• nie rzadziej niż raz do roku . 

3) harmonogramu działar1 w zakresie 
dostępności na kolejny rok. 

6. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w l) Wykonywanie zaplanowanych działall W zależności 
dostępie do usług świadczonych przez UM w zakresie dostępności przez UM Tonul. od składanych 
Tonu1 orazjednostki GMT. wniosków 

2) Zapewnienie dostępu alternatywnego 
zgodnie z zapisem art. 7 ustawy -
w indywidualnych przypadkach. 


