Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Szczecinku przy ul. Limanowskiego 8,
78-400 Szczecinek
W budynku mieszczą się biura:
Biura ARiMR mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym wraz ze
strychem użytkowym.
Dojście do budynku
Przed wejściem do budynku ARiMR znajdują się schody oraz podjazd dla osób
niepełnosprawnych.
Dojście piesze od ul. Emilii Plater, Rzemieślniczej, Witolda Pileckiego, Mickiewicza.
Przejście dla pieszych przy na skrzyżowaniu ulic Witolda Pileckiego i
Limanowskiego.
Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego przy budynku
infoMac Sp. z o. o. Sp. k Rzemieślniczą i w prawo w Limanowskiego.
Trzecie przejście dla pieszych na ulicy Mickiewicza kierować się na południe i za
Bankiem PKO SA. Skręcić w prawo i w ulicę Limanowskiego.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z 9 linii autobusowych.
1. Przystanek znajduje się na Powstańców Wlkp./ Kościół w odległości 260 m. (
3min)
Numery autobusów ( 2,4,6)
Linia autobusu nr. 2 kierunek: SZCZECIŃSKA (WIADUKT)
Linia autobusu nr. 4 kierunek : HARCERSKA (SŁOWIANKA)
Linia autobusu nr. 6 kierunek: OS.ZACHÓD ( BIAŁOGARDZKA)
2. Przystanek znajduję się Wyszyńskiego/Pileckiego w odległości 230 m. ( 3min)
Numery autobusów ( 1, 1A, 7, 8, 9, 14)
Linia autobusu nr. 1 kierunek: PILSKA ( ZARZĄD DRÓG)
Linia autobusu nr. 1A kierunek: PILSKA ( ZARZĄD DRÓG)
Linia autobusu nr. 7 kierunek: DWRCOWA (DW.KOLEJOWY)
Linia autobusu nr. 8 kierunek: CZARNOBÓR ( STACJA PKP)
Linia autobusu nr. 9 kierunek: STASZICA PĘTLA
Linia autobusu nr. 14 kierunek: OS. MARCELIN (NORWIDA)
3. Przystanek znajduję się Wyszyńskiego/Pl. Winniczny w odległości 260 m. ( 4
min)
Numery autobusów ( 1, 1A, 7, 8, 9, 14)
Linia autobusu nr. 1 kierunek: OS. ZACHÓD ( BIAŁOGARDZKA)
Linia autobusu nr. 1A kierunek: OS. ZACHÓD ( BIAŁOGARDZKA)
Linia autobusu nr. 7 kierunek: BUGNO ( ELDA)
Linia autobusu nr. 8 kierunek: OS. ZACHÓD ( BIAŁOGARDZKA)

Linia autobusu nr. 9 kierunek: OS. TRZESIEKA ( PĘTLA)
Linia autobusu nr. 14 kierunek: OS. ZACHÓD ( BIAŁOGARDZKA)
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym. Brak miejsc
parkingowych przed budynkiem.
Wejścia do budynku
Wejście od ul. Limanowskiego

Wejścia do budynku są na poziomie chodnika: jedno wejście od strony ul. Poleczki,
jedno wejście od strony ul. Tyrolskiej. Bezpośrednio obok drzwi obrotowych od strony
ul. Poleczki, jak również ul. Tyrolskiej znajdują się automatyczne drzwi wejściowe
jednoskrzydłowe uruchamiane przyciskiem na słupku dla osób poruszających na
wózku.
Pozostałe wejścia do budynku posiadają drzwi z kontrolą dostępu i korzystanie z nich
jest możliwe jedynie przez pracowników budynku.
Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się parterze budynku budynku przez pracowników
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Punkt Obsługi Klienta,
zlokalizowanej na parterze budynku. W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma
potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Juliusz Mokierów –Czołowski, tel. 94 372 46 88,
e-mail: juliusz.mokierow@arimr.gov.pl
 Zbigniew Kozdroń, tel. 94 375 27 94,
e-mail: zbigniew.kozdron@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
Brak dostosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
Sale konferencyjne
Nie dotyczy.
Ewakuacja
Ewakuacja z parteru budynku odbywa – zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa
[Pożarowego dla ARIMR BP w Szczecinku ul. Limanowskiego nr 8
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez
wizualizacji).

