Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego w Siedlcach przy ul. Warszawskiej 133,
08-110 Siedlce
W budynku mieszczą się biura:
Kierownika BP oraz Kierownika BDP
Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich,
Wydział Rejestracji Zwierząt, Biuro Działań Premiowych z siedzibą w Siedlcach,
Biuro Kontroli na Miejscu Wydział ds. GIS, Biuro Wsparcia Inwestycyjnego.
Biura ARiMR mieszczą się na I piętrze.
Na I piętrze budynku mieści się również siedziba Banku Spółdzielczego.
Na parterze mieści się sieć sklepów Topaz, Bank Spółdzielczy, Punkt zamawiania
kolczyków dla zwierząt.
Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. Warszawskiej i Plażowej.
Przejście dla pieszych przy ul. Warszawskiej posiada sygnalizację świetlną i
dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody
np. kosze na śmieci, schody, wiaty na wózki sklepowe.
Przejście dla pieszych przy ul. Plażowej Posiada oznakowanie poziome i pionowe,
brak sygnalizacji świetlnej. Na trasie dojść do wejść do budynku występują
pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody ograniczniki prędkości.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z linii MPK Siedlce.
MPK Siedlce
(02)Siedlce Plażowa (1) (kierunek Poznańska 18, 28, 30), przystanek w odległości
ok.150 m.
(07)Siedlce Zalew (2) (kierunek Warszawska 12, 13, 19, 27, 30, 33, 43), przystanek
w odległości ok. 150 m.
(08)Siedlce Zalew (1) (Warszawska 12, 13, 18, 19, 27, 28, 30, 33, 43), przystanek w
odległości ok. 200 m.
(10)Siedlce Warszawska I.Daszyńskiego (1) (Nowe Iganie 13, 19, 30, 43),
przystanek w odległości ok. 50 m.
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym sieci sklepów
TOPAZ wjazd od ul. Warszawskiej oraz Plażowej. Parking ogólnodostępny z
wyznaczonym miejscem do parkowania dla niepełnosprawnych.

Wejścia do budynku
Wejście do budynku od strony parkingu

Winda przy wejściu do budynku poziom 0

Wejście Sala Obsługi Beneficjentów I piętro

Wejście do budynku jest na poziomie chodnika przez drzwi automatyczne
dwuskrzydłowe, wejście od strony ul. Plażowej. Następnie schodami na I piętro do
ARiMR. Bezpośrednio obok drzwi znajduje się winda którą również można dostać się
na I piętro do ARiMR
Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się na Sali Obsługi przez pracowników Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach
zlokalizowanej na I piętrze budynku.
W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia do strefy
administracyjnej
Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Agnieszka Skwierczyńska, tel. 25 643 06 61, e-mail:
Agnieszka.Skwierczynska@arimr.gov.pl
 Joanna Chojecka, tel. 25 643 03 93, e-mail: Joanna.Chojecka@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 I piętrze budynku, dostęp
możliwy z Sali Obsługi Klienta – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej
szerokości.
Sale konferencyjne
W budynku na I piętrze znajduję się zamknięta dla interesantów strefa
administracyjna w której przebywają tylko pracownicy poszczególnych wydziałów,
dostęp tylko za pomocą karty kontroli dostępu – dojście ciągami komunikacyjnymi o
odpowiedniej szerokości.
Ewakuacja
Ewakuacja z I pietra budynku odbywa się przez Salę obsługi beneficjentów lub
poprzez wyjście ewakuacyjne dla pracowników z tyłu budynku. Obie drogi ewakuacji
prowadzą schodami. w przypadku potrzeby udzielenia pomocy w ewakuacji osób
niepełnosprawnych w zależności od możliwości poruszania się osoby
niepełnosprawnej; osoby odpowiedzialne za ewakuację pomagają w dojściu do drzwi
ewakuacyjnych i na miejsce zbiórki, pomagają w dojściu do schodów, znoszą osobę
niepełnosprawną oraz wózek schodami oraz pomagają w dotarciu na miejsce zbiórki
Budynek jest wyposażony w czujki oraz ręczne ostrzegacze pożarowe na klatkach
schodowych, oraz centralna sygnalizacja pożarowa

