
Informacja o dostępności budynku  

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego  

w Opolu przy ul. Firmowej 1 

Budynek czterokondygnacyjny z windą, pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze.  

W sytuacji problemu z wejściem do winy i dostaniem się na III piętro, petenci proszeni są o kontakt 

najlepiej telefoniczny 77 462 61 62 z urzędem w celu uzyskania pomocy i wsparcia w pokonaniu barier 

architektonicznych. 

Na III piętrze budynku umieszczona jest Tablica Informacyjna, na której umieszczono dane 

informacyjne o numerach pokoi inspektoratu. Każde pomieszczenie biurowe oznaczone jest numerem 

oraz tabliczką informacyjną.  

W budynku na III piętrze znajdują się następujące pomieszczenia inspektoratu:  

-Pokój nr 306 Referent prawno-administracyjny, Inspektor,  

-Pokój nr 307 Główny księgowy,  

-Pokój nr 308 Sekretariat,  

-Pokój nr 309 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,  

-Pokój nr 310 Archiwum,  

-Pokój nr 311 Pomieszczenie konferencyjne.  

Na korytarzu znajduje się toaleta dla klientów, która nie jest przystosowana dla osób na wózku 

inwalidzkim. Na korytarzu umieszczono również kanapę, krzesła oraz stół przy którym mogą bawić się 

lub rysować dzieci.  

W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy z zachowaniem tajemnicy istnieje możliwość 

skorzystania z pokoju Nr 311. 

W budynku można przemieszczać się bez ograniczeń, z asystą psa przewodnika. 

W celu poprawy dostępności do budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla 

powiatu opolskiego w Opolu osobom ze szczególnymi potrzebami, Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego wyznaczył asystentów osób ze szczególnymi potrzebami: 

1) Ewelina Grzysczok, 

2) Aleksander Górny, 

3) Angelika Bajurko 

4) Ewa Sitek 

Do obowiązków asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami należy: 

1) doprowadzenie osoby do miejsca wyznaczonego do jego obsługi; 

2) poznanie sprawy z jaką osoba ze szczególnymi potrzebami przybyła do inspektoratu; 

3) ustalenie wydziału merytorycznego, który realizuje zadanie; 



4) ustalenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do obsługi osoby ze szczególnymi 

potrzebami; 

5) odprowadzenie klienta do drzwi wyjściowych inspektoratu; 

6) zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez osobę ze szczególnymi potrzebami; 

7) pomoc w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Przy budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu 

znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych oraz 

podjazd do windy. 

 

 

 

Mapa położenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego w Opolu. 


