
Dostępność architektoniczna 
DELEGATURA W CIECHANOWIE 

Wejście do budynku Starostwa Powiatowego                            
przy ul. 17 Stycznia 7 

 

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron: 
 
wejście od strony ul. 17 Stycznia –  dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo – 
winda zewnętrzna  lub  schody z obustronnymi  barierkami oraz poprzez wejście od 
parkingu – 2 wejścia schodami tylko dla osób sprawnych ruchowo. 
 
Dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze jest swobodny.  

W budynku na parterze znajduje się:   tablica informacyjna przy windzie,  

kierunkowskazy wskazujące kierunek ruchu oraz  tabliczki wskazujące funkcję osoby 

zatrudnionej w danym miejscu obok  drzwi. 

 

Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Obiekt wyposażony jest w schody wewnętrzne prowadzące na piętra 

budynku oraz dwie windy wewnętrzne, pozwalające na skomunikowanie parteru z 

wyższymi  kondygnacjami. Budynek posiada - 4 piętra. 

 

Winda zewnętrzna/platforma umożliwia wjazd na parter. Znajduje się obok schodów 

do wejścia głównego od ul. 17 Stycznia. Dwie windy wewnętrzne dostosowane są dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

W budynku nie ma pochylni. 

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące. 

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. 

Dostępność wstępu z psem asystującym- osoba niepełnosprawna wraz z psem 

asystującym ma prawo wstępu. 

 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego mieści się  na III 

piętrze budynku, pokój nr 308. 

           Na parterze w recepcji – w punkcie informacji pracownik udzieli pomocy  

           w przemieszczaniu się po budynku. 

 

Opis sposobu dojazdu 

1. Pieszo 
Dojście piesze od ulicy 17 Stycznia. Przejście dla pieszych zlokalizowane przy Pl. 
Jana Pawła II posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową.  

2. Pociągiem 
Najbliższa stacja PKP Ciechanów  znajduje się w odległości 15 min. pieszo, przy ul. 
H. Sienkiewicza 73. 

3. Autobusem 



      Dojazd autobusami miejskimi linii: 
      przystanek „17 Stycznia/Warszawska 01” : O, 1, 4, M, 
      przystanek „Plac Jana Pawła II 02” : 1, 2, 3, 7, 
      przystanek „Pułtuska/11 Pułku UL 01 : 8, 10, 11. 

4. Samochodem 
Do budynku  jest jeden wjazd i dwa wyjazdy. Parkingi są  bezpłatne dla mieszkańców 
oraz pracowników, znajdują się  przed i za budynkiem. Wyznaczone są miejsca 
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.  Miejsca postojowe dla samochodów, z 
których korzystają osoby z niepełnosprawnością są usytuowane blisko wejścia do 
obiektu. 

5. Taksówką 
Brak w okolicy postoju taksówek, najbliższy postój taxi: H.Sienkiewicza, przy stacji 
PKP. 

 

 


