Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Płocku przy Al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 35, 09-407 Płock – biurowiec COTEX
W budynku mieszczą się biura:
W biurowcu COTEX Biuro Powiatowe ARiMR zajmuje cześć powierzchni na
parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku.
Dojście do budynku
Dojście piesze od Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, posiada sygnalizacje świetlną
i akustyczną. Na trasie pieszych należy przejść przez lokalną ulicę Tadeusza
Gintera.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze
na śmieci, szlabany dla część miejsc parkingowych.
Dojście z parkingu, wydzielonego dla Biura Powiatowego w Płocku, nie zawiera
znacznych przeszkód architektonicznych.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać bezpośrednio z komunikacji miejskiej.
Położenie budynku przy Marszałka Józefa Piłsudskiego umożliwia bezpośredni
dojazd z każdego miejsca w obrębie miasta Płock, w tym z dworca PKP oraz PKS i
przystanków komunikacji prywatnej.
Numery linii autobusowej bezpośrednio z przystanku znajdującego się w odległości
50m od budynku:
3, x7, x13, 14 ,1920, 22, 24, 26, 33, 3537, 60, 130, 140160, A, N1, N3
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się na parkingu publicznym
przed budynkiem z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto dla pracowników i interesantów znajduje się parking za północnym
szczytem budynku, wydzieloną strefą tylko dla ARiMR.
Istnieje możliwość zaparkowania auta przez osobę niepełnosprawną bezpośrednio
przy samym budynku.
Wejścia dla interesantów do Biura Powiatowego
Wejście od ul. Tadeusza Gintera

Wejścia do budynku są na poziomie chodnika. Wejścia dla interesantów znajduję się
w północnej części budynku, bez przeszkód architektonicznych.
Wejście jest także oznaczone odpowiednim drogowskazem z parkingu publicznego.

Pozostałe wejścia do stref administracyjną obywają się przez kontrolę dostępu, tylko
dla użytku służbowego.
Wejście służbowe dla pracowników ARiMR (drzwi rozsuwane)

Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się w punkcie obsługi na parterze budynku. W celu
załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na
pozostałe części budynku.
Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Krzysztof Kubiński, tel. 24 231 37 49, e-mail: krzysztof.kubinski@arimr.gov.pl
 Anna Stępień, tel. 24 231 37 28, e-mail: anna.stepien@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,
jednakże część pracowników ukończyło kurs języka migowego.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub
angielskim na tablicy informacyjnej.
Toalety
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku w
części strefy obsługi klienta.
Sale konferencyjne
W budynku na II piętrze znajduje się sala szkoleniowa z dostępem szerokiej windy.
Ewakuacja
Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez klatkę schodową oraz wyjście dla
interesantów.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji
oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

