
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 
Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Budynek, w którym na III i V piętrze ma siedzibę Delegatura KIS w Piotrkowie 
Trybunalskim, przystosowany jest do obsługi osób, które mają trudności w 
poruszaniu się. 
Usytuowany jest przy ul. Wroniej, na obrzeżach miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
otoczony ulicami: Wronią i18 Stycznia. 
 

Do Delegatury można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. 

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem - linią numer 5 – przystanek: Wronia – Urząd 
Skarbowy. 

Do budynku, w którym mieści się Delegatura, można dostać się jedynie poprzez 
główne wejście od strony ul. Wroniej. Na wprost wejścia oraz po obydwu jego 
stronach znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w 
ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. 

Naprzeciwko wejścia, po lewej stronie budynku oraz na jego tyłach wjazd od ul. 18 
Stycznia znajdują się wydzielone miejsca parkingowe. Równolegle do ul. Wroniej 
funkcjonuje parking, na którym po prawej stronie wydzielone i oznaczone są dwa 
miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.  

Główne wejście do budynku jest na poziomie chodnika i nie przysparza trudności 
osobom z niepełnosprawnością ruchową. 

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. 
Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracowników Delegatury przy wejściu do 
budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (44) 645 01 51. 

Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się tablica informująca o lokalizacji 
poszczególnych instytucji w budynku. Naprzeciwko tablicy informacyjnej, po prawej 
stronie od wejścia znajdują się dwie windy pozwalające na łatwy dostęp na III i V 
piętro budynku, gdzie znajduje się siedziba Delegatury.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym 
dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe 
wymijanie się osób poruszających się na wózkach. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 


