Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Pile przy ul. Wojska Polskiego 49 b,
64-920 Piła
W budynku mieszczą się biura:
Parter: punktu obsługi klienta, punkt potwierdzania profilu zaufanego, działu
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontrolerów ewidencji producentów,
Piętro: Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, kontrolerów Wydziału Działań
Społecznych i Płatności Bezpośrednich, kancelarii, kontrolerów biura inwestycji
Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. Wojska Polskiego.
Przejście dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego bez sygnalizacji świetlnej. Na trasie
dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci,
lub stopnie.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z sześciu linii Komunikacji miejskiej:
- przystanek w odległości ok. 100 m:
kierunek Jaraczewo (linia nr 60), kierunek Al. WPL/Długosza (linia nr 1, 9), kierunek
Żeromskiego/Pl. Inwalidów (linia nr 4, 10),
- przystanek w odległości ok 180 m:
kierunek Kossaka/Pętla (linia nr 10), kierunek Pl. Zwycięstwa/Śródmiejska (linia nr
60), kierunek Lelewela/Pętla (linia nr 1), kierunek Rydygiera/Szpital (linia nr 9),
kierunek Al. Niepodległości/Wodna (linia nr 8), kierunek Al. WPL/ Pętla (linia nr 4)
Miejsca parkingowe
Miejsca parkingowe położone są w najbliższym sąsiedztwie wejścia do budynku (od
strony komisu samochodowego, marketu Lidl).

Wejście do budynku

Wejście do budynku jest na wysokości jednego stopnia od chodnika.
Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się na parterze, na który aby wejść należy pokonać 9
stopni.
Biuro Powiatowe w Pile posiada osobne wejście do budynku, dlatego też można
wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak jest rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Aneta Wojcieszak, tel. 67 214 50 82,
e-mail: Aneta.Wojcieszak@arimr.gov.pl
 Aneta Fąs, tel. 67 211 38 20,
e-mail: Aneta.Fas@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 ma tłumacza języka migowego. Brak
dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub
angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.
Toalety
Brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Sale konferencyjne
W części zajmowanej przez ARiMR Biuro Powiatowe w Pile nie ma sali
konferencyjnej.
Ewakuacja
Ewakuacja z parteru oraz piętra budynku odbywa się wejściem głównym. Ewakuacja
z piętra może odbywać się również drzwiami ewakuacyjnymi, łączącymi część
budynku zajmowaną przez ARiMR i kompleks przychodni. Drzwi ewakuacyjne są
stale zamknięte (otwarcie możliwe jedynie za pomocą klucza umieszczonego w
skrzyneczce na klucz ewakuacyjny)
Budynek nie jest wyposażony w system alarmu pożarowego.

