Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Grójcu przy ul. Sportowej 7, 05-600 Grójec
W budynku mieszczą się biura:
1. Poziom „0” – w jego obrębie znajdują się pomieszczenia ogólne i biurowe.
Pomieszczenia ogólne stanowi: zespół wejściowy, hol, winda osobowa, klatka
schodowa,
pomieszczenia
techniczne,
gospodarcze
i
sanitariaty,
pomieszczenie węzła ciepła, pozostałe to pomieszczenia biurowe.
2. Poziom „1” i poziom „2” – pomieszczenia biurowe, aneksy socjalne.
Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: poziom 0 ( część ) i poziom 2 budynku
( w całości )
Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. Sportowej.
Obiekt położony przy ulicy Sportowej o nawierzchni asfaltowej. Na teren wjazd możliwy
poprzez bramę wjazdową o szerokości 5 metrów od strony przedmiotowej ulicy. Teren
– drogi wewnętrzne przy budynku utwardzone kostką brukową. Obiekt z
przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe, dzierżawiony przez kilka
firm zewnętrznych.
Dojazd do budynku
Budynek biurowy zlokalizowany w Grójcu przy ulicy Sportowej.
Budynki zlokalizowane w sąsiedztwie obiektu.
1. Budynek krytej pływalni z zapleczem w odległości około 36 metrów,
2. Budynek Sądu i Prokuratury w odległości około 50 metrów od obiektu,
3. Budynki kompleksu 3 szkół (Zespół Szkół Specjalnych, Gimnazjum Publiczne i
Publiczna Szkoła Podstawowa ) w odległości około 70 metrów,
4. Od budynku mieszkalnego w odległości około 19 metrów
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym ( wjazd od ulicy
Sportowej przez bramę ). Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

Wejście do budynku jest na poziomie chodnika. Drzwi budynku otwierają się na
zewnątrz i mają możliwość natychmiastowego otwarcia od wewnątrz w czasie, gdy w
budynku przebywają ludzie.
Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się w sali obsługi zlokalizowanej na poziomie „0” przez
pracowników merytorycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W celu
załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na
pozostałe piętra (części biurowe budynku).
Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:

 Monika Kalińska, tel. 48 340 64 34, e-mail: monika.kalinska@arimr.gov.pl
 Daniel Bugała, tel. 48 340 64 32, e-mail: daniel.bugala@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
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie „2” budynku,
dojście – wjazd windą, schodami klatki schodowej.

Ewakuacja

Ewakuacja z poziomu „0” budynku odbywa się przez hol, głównym wejściem. Budynek
jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz
możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).
Do obiektu zapewniono dojazd pożarowy drogą o szerokości min. 4m, zakończoną
placem manewrowym umożliwiającym zawrócenie pojazdu. Zapewniono połączenie
wyjść ewakuacyjnych z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5m i
długości nie większej niż 50m.

