Deklaracja dostępności
Gmina i Miasto Pyzdry zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą 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
www.wystrzalowepyzdry.pl

•

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-12.

•

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-25.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
Treści niedostępne:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane
na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
•

pochodzą z różnych źródeł,

•

opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

•

posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

•

opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Aleksander Ciesielski, zp@pyzdry.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48
63 276 83 33 wew. 110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli
osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także
określić formę tej informacji.

Skargi i odwołania
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Miejskiego w Pyzdrach przy ul. Taczanowskiego 1 wyposażony jest w dwa wejścia:
wejście główne od strony ulicy Magistrackiej, drugie od ulicy Taczanowskiego. Do wejść prowadzą
schody, nie ma pochylni czy też platformy. W budynku nie ma windy. Dla ułatwienia dostępu do budynku
zamontowany jest dzwonek przed wejściem w celu przywołania osoby dyżurującej w godzinach pracy
urzędu. Budynek posiada parter, I piętro oraz II piętro. Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia
biurowe. Jest tablica kontrastowa ze wskazaniem referatów zamieszczona na ścianie po wejściu do
budynku. Komunikacja miedzy kondygnacjami odbywa się poprzez klatkę schodową. Nie ma toalety dla
osób niepełnosprawnych. Przed samym budynkiem Urzędu jak i na rynku znajduje się parking również
z wyznaczonym

miejscem

parkingowym

dla

osób

niepełnosprawnych.

W budynku

nie

ma

oznaczeń Braille’a, pętli indukcyjnej. Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabo widzące. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych
środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby głuchonieme i niesłyszące mają prawo
do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku
z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach,
zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym
zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
•

e-mail na adres: gmina@pyzdry.pl

•

faksem na nr 632768333,

•

telefonicznie na 632768334

•

drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

