Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego
ARiMR w Tucholi ul. Przemysłowa 1, 89-500 Tuchola
W budynku mieszczą się siedziby:
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, Kujawsko –
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział Tuchola, Biura
Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Biura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa oddział Tuchola, hurtowni pokryć dachowych i materiałów
budowlanych „Dachy z borów s.c.”, Biura Projektowego MS Projekt Marcin
Szmagliński oraz firmy zajmującej się naprawą aut oraz wulkanizacją.
Biura ARiMR zajmują lewe skrzydło budynku i mieszczą się na parterze i pierwszym
piętrze budynku.
Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. Usługowej, Witosa
Przejście dla pieszych przy ul. Usługowej nie posiada sygnalizacji świetlnej i
dźwiękowej. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują pojedyncze
przeszkody np. kosze na śmieci, wysoki krawężnik
Na trasie dojść do wejścia do budynku ulicą Witosa występują pojedyncze
przeszkody np. kosze na śmieci, brak chodnika.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą dostać się do budynku pieszo lub własnym
rowerem. W Tucholi brak transportu publicznego.
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się tuż przy wejściu do budynku. Tuż obok
budynku znajduje się 10 miejsc parkingowych. Żadne nie jest oznaczone jako
miejsce postojowe dla auta osoby niepełnosprawnej. Przeszkodą dla osoby
niepełnosprawnej jest wysoki krawężnik dzielący parking od wejścia do budynku.
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Wejście do budynku

Wejście do budynku jest na poziomie chodnika. Zaraz po wejściu znajduje się druga
para drzwi. Wszystkie drzwi to standardowe drzwi uchylne. Po przejściu przez drugą
parę drzwi beneficjent musi wejść po schodach.
Brak windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Schody nie są ruchome.
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Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się w Kancelarii Biura Powiatowego przez
pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W celu załatwienia sprawy w budynku nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na
pozostałe piętra.
Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Dorota Grudnowska, tel. 52 336 27 37, e-mail:
DOROTA.GRUDNOWSKA@arimr.gov.pl
 Anna Lepak, tel. 52 336 01 07, e-mail: ANNA.LEPAK@arimr.gov.pl
Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie
pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.
W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi
potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w
lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:
 swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji
producentów,
 swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
 rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej
ARiMR.
 stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją
o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,
Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi
potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:
 wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi,
innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu
ARiMR lub/i;
 zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie
pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy
osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
 zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.
Pętla indukcyjna
W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub
angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.
Toalety
Toalety znajdują się zarówno na parterze jak i pierwszym piętrze budynku. Po dwie
na parterze i piętrze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na
piętrze budynku. Toaleta jest wyposażona w uchwyt dla osoby niepełnosprawnej.
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Sale konferencyjne
W budynku na piętrze znajduje się sala konferencyjna do spotkań z interesantami i
gośćmi ARiMR zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami komunikacyjnymi o
odpowiedniej szerokości.
Ewakuacja
Ewakuacja z parteru jak i piętra budynku odbywa się przez klatkę schodową.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji
oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych). Na klatce schodowej, na
parterze jak i na piętrze znajduje się hydrant przeciwpożarowy.
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