Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Węgrowie przy ul. Podlaskiej 1, 07-100
Węgrów
W budynku mieszczą się biura:
parter


sklep – Biedronka

I piętro




Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Punkty usługowe zaopatrzenia rolnictwa.

Dojście do budynku
Dojście piesze do Biura Powiatowego od ul. Żeromskiego i Przemysłowej może
wymagać przejścia przez przejście dla pieszych. Na trasie dojścia do wejścia do
budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, wystające krawężniki,
stojak dla rowerów, schody.
Przejście dla pieszych przy ul. Żeromskiego nie posiada sygnalizacji świetlnej i
dźwiękowej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują pojedyncze
przeszkody np. kosze na śmieci, wystające krawężniki, stojak dla rowerów, schody.
Przejście dla pieszych przy Przemysłowej nie posiada sygnalizacji świetlnej i
dźwiękowej. Na trasie dojścia do wejścia do budynku występują pojedyncze
przeszkody np. kosze na śmieci, wystające krawężniki, stojak dla rowerów, schody.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane
Samochodowej

mogą

skorzystać

z

Państwowej

Komunikacji

lub prywatnej komunikacji samochodowej.
Transport Publiczny
Dworzec autobusowy Państwowej Komunikacji Samochodowej znajduje się w
Węgrowie przy ul. Mickiewicza 8. Dotarcie pieszo do Biura Powiatowego ARiMR
zajmuje ok 10 min., pokonując po drodze występujące pojedyncze przeszkody tj.
kosze na śmieci i wystające krawężniki chodnikowe. Aby dotrzeć do BP należy
pokonać następujące ulice: Adama Mickiewicza, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Zygmunta Krasińskiego, Przemysłową i po przejściu ok. 130 m ulicą Podlaską wejście
do budynku będzie po prawej stronie tuż za wejściem do sklepu Biedronka.
Miejsca parkingowe
Miejsca parkingowe znajdują się przed budynkiem BP oraz wzdłuż ulicy Podlaskiej.
Dodatkowo dla beneficjentów Biura Powiatowego przewidziano miejsca parkingowe

usytuowane przy ulicy Podlaskiej, znajdujące się dokładnie na przeciwko budynku
Biura Powiatowego.
Wejścia do budynku
Główne wejście do budynku na poziomie chodnika, od strony ul. Podlaskiej. Drzwi
wejściowe otwierają się bez żadnych utrudnień.
Wejście główne od ul. Podlaskiej

Wejście służbowe usytuowane jest w tylnej części budynku. Drzwi posiadają kontrolę
dostępu i korzystanie z nich jest możliwe jedynie przez upoważnionych pracowników
ARiMR.

Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym budynku w Punktach Obsługi
Klienta jak również w Kancelarii Biura przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa na powierzchni ARiMR, zlokalizowanej na I piętrze 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:
 Marcin Kacpura, tel. 25 643 03 45, e-mail: marcin.kacpura@arimr.gov.pl
 Barbara Rudnik, tel. 25 643 03 54, e-mail: barbara.rudnik@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 i tłumacza 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, z
nieograniczoną dostępnością – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej
szerokości po pokonaniu schodów z parteru budynku lub przetransportowaniu winda
transportową.
Ewakuacja
Ewakuacja z I piętra budynku odbywa się zgodnie z wyznaczonymi strzałkami
ewakuacyjnymi. W zależności od położenia osób, ewakuacja odbywa się przez salę
obsługi klienta, klatką schodową do wyznaczonego miejsca zbiórki lub tylnym
wyjściem służbowym do tego samego miejsca zbiórki. Budynek jest wyposażony w
system alarmu. Powierzchnia użytkowana przez Biuro Powiatowe ARiMR wyposażona
jest w systemy alarmowe i przeciw pożarowe (akustyczny bez wizualizacji oraz
możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

