
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-08-07 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 

lub wyłączeń wymienionych poniżej.  

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-06 

 

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-08-06 

 

Treści lub funkcje niedostępne: 
1. Załączone pliki w formacie pdf (powód: pliki nie są dostępne cyfrowo), 

2. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 

niepełnosprawne, 

3. Formularze nie mają etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje 

alternatywnego tytułu, 

4. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go 

brakuje. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

 

 

 

Urząd Gminy Koneck zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie                  

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych                             

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma 

zastosowanie do strony internetowej https://koneck.eu//   

https://koneck.eu/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Osobą kontaktową jest Adam Mickiewicz, adres e-mail: budownictwo@koneck.eu, telefon: 

531 461 964. 

 

Informacja zwrotna 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą 

drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 

zapewnienia dostępności 

 

Postępowanie odwoławcze 

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem 

zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich 

elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu 

dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości 

filmu bez audiodeskrypcji itp.  

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową 

lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę 

otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić 

dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od 

dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminy nie jest możliwe, podmiot publiczny 

niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy 

czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie 

zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także 

złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ 

 

 

Dostępność architektoniczna  

Dostosowanie wejść do budynków 

Do budynków prowadzą 3 wejścia od ul. Włodzimierza Lubańskiego. Jedno do Urzędu Gminy                      

i dwa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nad wejściami nie ma głośników systemu 

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście główne znajduje się na 

parterze, bez przeszkód w postaci progów. Przy wejściu do budynku osoba niepełnosprawna ma 

możliwość wezwania pracownika za pomocą dzwonka, który umieszczony jest na wysokości około 

jednego metra od posadzki po lewej stronie drzwi na ścianie. 

Obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej 

konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie. 

Informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w sekretariacie urzędu 

usytuowanym na piętrze, pod numerem telefony 54 27 22 302 lub poprzez pocztę elektroniczną 

ugkoneck@koneck.eu   

 

mailto:budownictwo@koneck.eu
https://www.rpo.gov.pl/
mailto:ugkoneck@koneck.eu


Dostosowanie korytarzy 

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy klatce schodowej na parterze budynku. 

 

Dostosowanie schodów 

Do wejścia do budynku Urzędu Gminy i GOPS prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, 

znajdujący się przy schodach. 

 

Dostosowanie wind 

brak 

Dostosowanie pochylni 

Do wejścia do budynku Urzędu Gminy i GOPS prowadzi podjazd dla wózków, znajdujący się przy 

schodach. 

 

Dostępność platform 

brak 

 

Dostępność informacji głosowych 

brak 

 

Dostępność pętli indukcyjnych 

brak 

 

Dostępność parkingów 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 

Prawo wstępu z psem asystującym 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

 

Dostępność tłumacza języka migowego 

brak 

 


