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Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Wydział Zamiejscowy w Gdańsku znajduje się w budynku
Okręgowego Urzędu Miar. Wydział w całości umiejscowiony
jest na parterze budynku.

1. Adres:

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Wydział Zamiejscowy w Gdańsku,

ul. Polanki 124C

80-308 Gdańsk

 

2. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście do siedziby urzędu znajduje się od strony parkingu, jest dostępne dla
osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście nie posiada schodów, do
budynku można przejechać wózkiem inwalidzkim, drzwi otwierane są
ręcznie;

Za wejściem do budynku znajduje się duży przedsionek; na prawo od
przedsionka usytuowane jest pomieszczenie przystosowane do przyjmowania
klientów urzędu;

Stanowiska do przyjmowania oraz wydawania wyrobów z metali szlachetnych
oddzielone są szklanymi, antywłamaniowymi szybami;  w pomieszczeniu
gdzie mogą przebywać klienci urzędu znajdują się tablice informacyjne oraz
krzesła.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni schodów i wind:

Przedsionek na poziomie 0: dostępny.

Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do poczekalni oraz okienek, przy



których obsługiwani są klienci;

Schody: brak;

Winda: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

Platforma: brak;

Pochylnia: brak;

Zestaw głośnomówiący;

Pętla indukcyjna: brak;

Toaleta: dostępna w pomieszczeniach urzędu miar;

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych
oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego
pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed
wejściem do budynku urzędu - wjazd od ulicy Polanki.

Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, wymalowana koperta) jest w
całości dostosowane.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami
probierczymi:

Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za
pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

e-mailem: oup.warszawa.gdansk@poczta.gum.gov.pl;
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faksem: +48 58 520 31 26;

telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie,
pod nr telefonu: +48 58 345 49 52.

Metadane
Data publikacji : 09.11.2020
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za
informację:

Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Tokarczyk Wydział Nadzoru

https://bip.oup.warszawa.gum.gov.pl/b11/rejestr/1645,dok.html

