Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego
ARiMR Warszawa Zachód w Wojcieszynie przy ul. Trakt Królewski
91, 05-082 Stare Babice
W budynku mieści się wyłącznie siedziba Biura Powiatowego Warszawa
Zachód

Pierwotnie siedziba Biura znajdowała się tylko w budynku murowanym, w którym
poprzednio mieścił się Gminny Dom Kultury. Jest to budynek parterowy z poddaszem
nieprzystosowanym do pracy biurowej. Z uwagi na narastającą ilość przyjmowanej
dokumentacji oraz zmianę struktury organizacyjnej ARiMR poprzez likwidację Biura
Powiatowego Warszawa (BP148) - której kompetencję przejęło Biuro Powiatowe
Warszawa Zachód - podjęta została decyzja o dostawieniu kontenerów budowlanych,
które w pierwotnym założeniu miały tymczasowo zwiększyć powierzchnię użytkową
Biura Powiatowego Warszawa Zachód.
Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. Trakt Królewski – przed wejściem na teren ARiMR należy
przejść przez bramę wjazdową, zautomatyzowaną, o szerokości ok. 5 metrów.
Następnie należy pokonać drogę ok. 20 m, utwardzoną kostką brukową w kierunku
wejścia głównego, mieszczącego się w części kontenerowej.

Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z linii 729 komunikacji miejskiej (strefa
II).
 Wojcieszyn-ARiMR 01 (Metro Księcia Janusza kierunek Mariew),
Przystanek znajduje się w odległości ok. 50 m. od siedziby Biura – z informacji
zamieszczonej na stronie WTP wynika, iz przystanek jest niedostępny dla osób
niepełnosprawnych


Wojcieszyn-ARiMR 02 (Mariew kierunek Metro Księcia Janusza)

Przystanek znajduje się bezpośrednio przy siedzibie Biura – z informacji
zamieszczonej na stronie WTP wynika, iz przystanek jest niedostępny dla osób
niepełnosprawnych
Miejsca parkingowe

Na zewnątrz nieruchomości znajduje się parking niestrzeżony, przeznaczony na ok.
15 aut. Stanowiska nie są wydzielone ani na sektory postojowe, ani na ich
przeznaczenie, tj. dla motocyklistów lub dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie
stanowiska parkingowe znajdują się na utwardzonym gruncie (część na kostce
brukowej, część na utwardzonej ziemi).

Wejście do budynku
Aby wejść do wewnątrz budynku należy pokonać 3 stopnie (inwestor nie przewidział
podjazdu dla wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich), następnie przejść
przez drzwi wejściowe jednoskrzydłowe oraz drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe.

Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się części kontenerowej budynku, w specjalnie
wyznaczonej części, w bezpośrednim dostępie do kancelarii oraz biura podawczego.
Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem jest utrudnione.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Paweł Pruszek, tel. 22 871 01 71, e-mail: pawel.pruszek@arirm.gov.pl
 Jarosław Szmyt, tel. 22 871 01 70, e-mail: jaroslaw.szmyt@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.
Toalety
W części kontenerowej budynku znajdują się dwie toalety przeznaczone dla
beneficjentów. Żadna z nich nie jest przeznaczona dla osób z
niepełnosprawnościami.
Sale konferencyjne
Zarówno w budynku murowanym jak i części kontenerowej nie ma sali konferencyjnej
oraz pokoju przeznaczonego do spotkań z interesantami i gośćmi ARiMR.
Ewakuacja
Ewakuacja z budynku murowanego oraz części kontenerowej odbywa się przez
specjalnie wyznaczone wyjścia ewakuacyjne.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji
oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

