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Deklaracja dostępności  
Urząd Gminy 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 rozwiązania Przyjazne Deklaracje dla 
Gminy Sławoborze. 

 Data publikacji strony internetowej: 2020-12-21

 Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21

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.

Treści niedostępne cyfrowo

 Pliki do pobrania .json nie są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym 
na ich przeglądanie. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów 
komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .json są pliki w formacie .pdf.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-21

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz dostawcę rozwiązania 
Przyjazne-Deklaracje.pl spółka O4b z siedzibą w Lublinie.  

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: ug@slawoborze.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 943647559 Tą samą drogą można składać wnioski o 
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.  

Każdy ma prawo:

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
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Żądanie musi zawierać:

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej 
informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie 
dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 
2 miesięcy od daty zgłoszenia. 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 zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej  
lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Wójta Gminy Sławoborze 
78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa 8, e-mail: ug@slawoborze.pl, Tel.(94)3647559

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
 Budynek przy ul. Kolejowa 8 w Sławoborzu, w którym siedzibę ma Urząd Gminy nie jest przystosowany dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową, jest zlokalizowany w budynku piętrowym, pozbawionym windy.

 Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób na wózkach. Parter budynku jest dostępny dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość wezwania pracownika urzędu, celem obsługi osoby 
mającej trudności w poruszaniu się.

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

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

 W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dodatkowe informacje

Elementy, które wchodzą w skład struktury strony oraz udostępnione na niej treści, są analizowane pod względem 
możliwych usprawnień.
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