Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Piasecznie z/s w Górze Kalwarii ul. Rybie 8,
05-530 Góra Kalwaria
W budynku mieszczą się:
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
Wydział Działań Społecznych I Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich,
Kancelaria, Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt Sala Obsługi, Składnica Akt.
Komórki merytoryczne ARiMR mieszczą się na parterze.
Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. Rybie, Skierniewickiej.
Przejście przy ul. Rybie posiada ciąg pieszo jezdny. Na całej długości ulicy jest
chodnik. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody
np. brama, zaparkowane samochody, donice kwietne.
Przejście od ulicy Skierniewickiej jedynie drogą asfaltową. Na trasie dojść do wejścia
do budynku występują pojedyncze przeszkody np. brama, zaparkowane samochody,
donice kwietne.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać jedynie z dojazdu rowerowego. Brak
komunikacji miejskiej obsługującej budynek ARiMR.
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym ARiMR,
parking przy ulicy Rybie (wjazd przez bramę).
Dla usprawnienia wejścia do Biura Powiatowego jest możliwość zaparkowania blisko
rampy.
Wejścia do budynku
Wejście od strony parkingu przy ul. Rybie, z możliwością skorzystania z rampy.

Wejście do budynku od ulicy Rybie jest na poziomie 1m nad poziomem gruntu.
Możliwość skorzystania ze schodów oraz rampy. Rampa znajduje się bezpośrednio
obok drzwi. Główne drzwi wejściowe jednoskrzydłowe otwierane jednoręczną
klamką. Prosty główny hol prowadzący do sali obsługi beneficjenta.
Pozostałe wejścia do budynku posiadają drzwi z kontrolą dostępu i korzystanie z nich
jest możliwe jedynie przez pracowników budynku.
Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się w na końcu holu głównego budynku przez
pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zlokalizowanej na
parterze budynku (kancelarii, sali obsługi).
W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów do
pokoi merytorycznych. Wszelkie sprawy są załatwiane w jednym miejscu.
Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Beata Dzwonkowska, tel. 22 736 14 70, e-mail:
beata.dzwonkowska@arimr.gov.pl
 Adrianna Ginda, tel. 22 871 01 41, e-mail: adrianna.ginda@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
W budynku nie występuje toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Na życzenie
jest udostępniana ogólna służbowa toaleta.
Sale konferencyjne
W budynku brak sal konferencyjnych. Spotkania odbywają się w pokojach
merytorycznych. Dojcie do pokoi korytarzem o odpowiedniej szerokości.
Ewakuacja
Ewakuacja budynku odbywa się przez korytarz główny, oraz boczne wyjście
awaryjne. Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez
wizualizacji oraz awaryjne oświetlenie ciągów komunikacyjnych).

