Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11,
09-100 Płońsk
W budynku mieszczą się biura:
Biuro Powiatowe ARiMR w Płońsku oraz kilku innych instytucji.
Biuro ARiMR mieści się w całości na pierwszym piętrze hotelu Poświętne.
Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. Sienkiewicza. Przejścia dla pieszych przy ulicy Sienkiewicza nie
posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Idąc od strony Płońska niektóre z nich
trzeba pokonać w okolicy ronda znajdującego się pod wiaduktem, którym biegnie
trasa nr S7. Przejścia te charakteryzują się większą częstotliwością ruchu pojazdów,
jednakże ich prędkość w tych miejscach jest jednak niewielka, co znacząco ułatwia
przejście i czyni je bezpieczniejszym.
W obrębie kompleksu MODR znajdują się liczne chodniki, które posiadają podjazdy
przystosowane do obsługi osób poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich.
Podjazdy te nie są jednakże zbyt liczne.
Budynek hotelu ma trzy wejścia, z czego jedno z nich (główne, przy recepcji hotelu)
posiada wysokie schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Drugie wejście, od
strony północnej, jest położone niżej, niemalże na poziomie chodnika, podjazdu dla
niepełnosprawnych nie posiada. Po wejściu do środka trzeba jednak pokonać schody
prowadzące na parter hotelu. Trzecie wejście prowadzi przez hotelową restaurację i
posiada wysokie, dość strome schody Ze względu na położenie BP ARiMR w
Płońsku na pierwszym piętrze hotelu, każdy interesant musi wejść na nie po
schodach wewnętrznych, gdyż budynek nie posiada windy. Budynek nie posiada
również drzwi automatycznych.
Dojazd do budynku
Na chwilę obecną dojazd do budynku jest możliwy tylko prywatnymi środkami
transportu. Hotel Poświętne znajduje się w bezpośredniej bliskości trasy nr S7 oraz
nr 50 (kilkadziesiąt metrów), w obrębie kompleksu należącego do MODR.
Miejsca parkingowe
W obrębie kompleksu MODR i w bezpośredniej bliskości BP ARiMR w Płońsku
znajdują się liczne parkingi, które aktualnie są rozbudowywane. Aktualnie powstaje
parking tuż przy północnym wejściu do budynku, gdzie najszybciej można dotrzeć do
biura ARiMR. Parking ten ma pojemość na kilkadziesiąt miejsc. W obrębie
kompleksu MODR może zaparkować około 150-200 samochodów osobowych.
Wejścia do budynku
Wejście od północnej strony hotelu

Główne wejście do hotelu

Wejście przez restaurację hotelu

Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się na I piętrze, w pokojach strefy otwartej, do których
mają dostęp interesanci. W czasie pandemii dostęp interesantów jest ograniczony do
1 pokoju, bądź nawet obsługa odbywa się w ograniczonej przestrzeni korytarza, przy
samym wejściu do BP ARiMR. W przypadku osób niepełnosprawnych, po
wcześniejszym umówieniu się, lub po kontakcie telefonicznym, pracownik BP
wychodzi do interesanta na parking w celu prowadzenia wyjaśnień/przekazania
informacji lub dokumentów.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Beata Pepłowska, tel.23 664 01 41, e-mail: beata.peplowska@arimr.gov.pl
 Mariusz Wróblewski, tel. 23 674 11 74, e-mail:
mariusz.wroblewski@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.
Obecna obsługa interesantów w biurze

Pętla indukcyjna
W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących 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 brak dostępu do toalet przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Toaleta dostępna dla interesantów

Sale konferencyjne
Brak sal konferencyjnych w budynku hotelu. Sale konferencyjne MODR (z których
czasami korzysta BP ARiMR w Płońsku) znajdują się w budynku szkoleniowym,
wyposażonym w podjazdy oraz korytarze o odpowiedniej szerokości.
Ewakuacja
Ewakuacja z I piętra budynku odbywa się przez klatkę schodową oraz wejście od
północnej strony, następnie przez parking oraz trawnik do wyznaczonego w Instrukcji
Ppoż. punktu zbiórki, oddalonego o kilkadziesiąt metrów od budynku.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji
oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

