Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Mławie ul. Joachima Lelewela 4,
06 – 500 Mława
Całość budynku zajmuje BP ARiMR.
Budynek jest 4 – kondygnacyjny (piwnica, parter, I i II piętro).
Posiada wydzielona klatkę schodową. Nie posiada windy.
Budynek BP ARiMR jest oznakowany z zewnątrz w sposób wizualny.
Beneficjenci ARiMR poruszają się tylko po strefie ogólnodostępnej zlokalizowanej na
parterze budynku. I piętro, II piętro oraz część piwniczna to strefa bezpieczeństwa i
administracyjna bez dostępu dla Beneficjentów.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 732,6 m2.
Wysokość budynku 10,69 m.
W budynku mieści się:










Biuro Kierownika i Zastępcy Kierownika BP ARiMR,
Kancelaria (2 pracowników),
Pomieszczenia biurowe zajmowane przez Wydział IRZ (Naczelnik + 5
Pracowników) oraz WDSPB (Naczelnik + 12 Pracowników),
Składnice akt, magazynki podręczne,
Pomieszczenia gospodarcze w piwnicy,
Serwerownia,
4 łazienki,
2 pomieszczenia socjalne,
w budynku mieści się także Wydział BKM (3 pracowników).

Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. J. Lelewela.
Przy ul. J. Lelewela występują 3 przejścia dla pieszych:



2 nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej,
1 posiada sygnalizację świetlną oraz dźwiękową.

Na trasie dojść do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze
na śmieci, stopnie, schody, podjazd dla wózków.
Dojście do budynku utwardzone.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z linii MKM (Mławska Komunikacja
Miejska).
Najbliższy przystanek w odległości ok. 100 m (ul. H. Sienkiewicza).

Drogi dojazdowe do budynku utwardzone.
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym (za
budynkiem) oraz przed budynkiem.
Miejsca parkingowe są nieoznakowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowo (zgodnie z podpisaną umową najmu) Beneficjenci i Pracownicy BP
ARiMR mają zapewniony (w ramach czynszu) i wyznaczony parking przed Bursą
Szkolną – tj. parking zlokalizowany naprzeciw budynku BP ARiMR (po drugiej stronie
ulicy).
Korzystanie z ww. parkingów jest bezpłatne.
Ponadto parking ogólnodostępny (nie wydzielony dla Pracowników i Beneficjentów
ARiMR) jest dostępny również w ciągu drogi powiatowej na ul. Lelewela. Na dzień
dzisiejszy postój na tym odcinku drogi jest bezpłatny.
Wejście do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Lelewela – z poziomu chodnika wejście po
schodach lub podjazdem dla wózków.
Szerokość drzwi wejściowych do budynku wynosi 100 cm. Drzwi wejściowe otwierają
się za pomocą klamki umieszczonej na wysokości ok 103 cm. Z wiatrołapu możliwe
jest przejście do:


strefy ogólnodostępnej – POK;



strefy administracyjnej – poprzez drzwi z kontrolą dostępu (korzystanie z nich
jest możliwe jedynie przez pracowników BP).

Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się w POK przez Pracowników Wydziału IRZ oraz
WDSPB.
W chwili obecnej ze względu na sytuacje epidemiologiczną na Sali obsługi może
przebywać 1 osoba do obsługi.
W celu załatwienia sprawy w BP ARiMR nie ma potrzeby wchodzenia interesantów
na pozostałe piętra / kondygnacje (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:
 Renata Ambrochowicz, tel. 23 655 32 00, e-mail:
renata.ambrochowicz@arimr.gov.pl
 Jakub Dymkowski, tel. 23 655 32 00, e-mail: jakub.dymkowski@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.
1 Pracownik BP uczestniczył w szkoleniu z zakresu języka migowego.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub
angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym / wiatrołapie budynku.
Toalety
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, dostęp
możliwy po wejściu na salę – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej
szerokości.

WC spełnia wymogi osób niepełnosprawnych.
Sale konferencyjne
W budynku na parterze znajduje się pomieszczenie biurowe do spotkań z
interesantami i gośćmi ARiMR zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami
komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.
Ewakuacja
Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez salę główną.
Ewakuacja z pozostałych kondygnacji budynku odbywa się poprzez klatkę
schodową.
Budynek jest wyposażony w System Sygnalizacji Włamań i Napadu.
System alarmowy informujący o konieczności opuszczenia budynku jest wyposażony
w system powiadamiania dźwiękowego.
System oddymiania klatki schodowej – w trakcie realizacji.
Budynek BP ARiMR przy ul. J. Lelewela 4 w Mławie jest całkowicie wykorzystywany
tylko na potrzeby ARiMR (w tym 2 pomieszczenia biurowe wykorzystują pracownicy
BKM).
Z obiektu na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne z poziomu parteru.
Budynek BP ARiMR w Mławie wyposażony jest w znaki ewakuacyjne z kierunkami
do wyjścia oraz znaki ochrony przeciwpożarowej.

