Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Lubaczowie przy ul. Mazury 3,
37-600 Lubaczów
W budynku mieszczą się:
Punkt Obsługi Klienta, Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych, Samodzielne
Stanowiska ds. IRZ, archiwum, serwerownia, biuro Kierownika i Zastępcy
Kierownika.
Biuro Powiatowe ARiMR w Lubaczowie znajduje się w budynku parterowym, w
którym swoją siedzibę ma również Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
Dojście do budynku:
Ewentualne dojście piesze od ul. Mazury. Mając na uwadze, że budynek BP znajduje
się na peryferiach miasta, w odległości ok. 1,5 km od centrum Lubaczowa i
infrastruktury handlowo-usługowej większość beneficjentów dociera do BP własnymi
środkami transportu.
Dojazd do budynku:
Do budynku BP ARiMR można dojechać wyłącznie własnym środkiem transportu
(Lubaczów nie posiada komunikacji miejskiej). Do Agencji należy kierować się
bezpośrednio z centrum miasta, mijając sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic 3
Maja i Wyszyńskiego. Zjazd z drogi głównej bezpośrednio w kierunku osiedla
Mazury. Wjazd na plac BP jest oznakowany tablicą Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

Do BP ARiMR w Lubaczowie można dojechać również dzięki nowo powstałemu
skrzyżowaniu o ruchu okrężnym przy ul. Płk. Dąbka (obok Tesco). Jadąc w kierunku
Budomierza, należy kierować się na 3 zjazd (Mazury). Po przejechaniu 400 m. po
prawej stronie znajduje się budynek BP ARiMR Lubaczów.

Miejsca parkingowe:
Miejsca parkingowe znajdują się przed budynkiem BP ARiMR (od strony wejścia
głównego do budynku).
Wejścia do budynku:
Budynek posiada jedno wejście główne od ul. Mazury.
Przed wejściem do budynku znajdują się 3 stopnie oraz podjazd dla osób z
niepełnosprawnościami. Beneficjenci wchodząc do budynku kierują się bezpośrednio
na hol (Punkt Obsługi Klienta).

Obsługa interesantów:
Obsługa interesantów odbywa się w holu budynku przez pracowników ARiMR. Cała
obsługa interesantów odbywa się na POK, bez konieczności poruszania się po strefie
administracyjnej.
Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Katarzyna Segiet, tel. 16 633 02 11, e-mail: Katarzyna.Segiet@arimr.gov.pl
 Stanisław Furgala, tel. 16 676 28 54, e-mail: Stanislaw.Furgala@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 budynku.
Toalety:
Toaleta zlokalizowana w strefie administracyjnej zabezpieczonej drzwiami z kontrolą
dostępu. Brak dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Sale konferencyjne:
Biuro Powiatowe ARiMR w Lubaczowie nie posiada sal konferencyjnych
przeznaczonych do spotkań z interesantami i gośćmi ARiMR zaproszonymi na
spotkanie.
Ewakuacja:
Ewakuacja z budynku odbywa się bezpośrednio z pokoi pracowników, przez hol do
wyjścia głównego.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji
oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych). Droga ewakuacyjna jest
oznaczona zgodnie z zasadami ppoż.

