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DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE  

 

DEKLARACJA 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie stara 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. Ośw iadczenie w sprawie 

dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zgkparzeczew.pl/, 

http://bip.zgkparzeczew.pl/ 

 

Dane teleadresowe jednostki : 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5  

tel.st.42-718-60-50, tel. kom.884-880-041, fax.42-718-60-40,  

E-mail – sekretariat@zgkparzeczew.pl 

Główna strona internetowa  – https://www.zgkparzeczew.pl/ 

Biuletyn informacji Publicznej  – http://bip.zgkparzeczew.pl/ 

 

Data publikacji strony internetowej:  

Główna strona internetowa  – https://www.zgkparzeczew.pl/ - Czerwiec 2015. 

Biuletyn informacji Publicznej  – http://bip.zgkparzeczew.pl/ - Kwiecień 2019. 

 

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W miarę możliwości 

danych przez Organizatora podmiotu publicznego będziemy poprawiać oraz  dokonywać starań 

by strona internetowa była dostępna. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 

przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

 

Skróty klawiaturowe: 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:  

 powiększanie czcionki, 

 podświetlanie linków, 

 ustawienie wysokiego kontrastu, 

 możliwość drukowania. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z naszym zakładem za pomocą 

danych teleadresowych wskazanych powyżej.  

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony  

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także 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  

aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę  

otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić  
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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 terminu 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 możne złożyć  

skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub  

elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości 

skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (  https://www.rpo.gov.pl/ ). 

 

Dostępność: 

Informacja dla niesłyszących - Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy 

zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą danych teleadresowych 

wskazanych powyżej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą 

niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, 

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046).  Nie ma 

możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  

 

Informacje o dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością - Obsługa osób z 

niepełnosprawnością ruchową jest realizowana poprzez dojście pracownika do klienta. Osoba 

niepełnosprawna, po przybyciu na teren zakładu jest proszona o kontakt telefoniczny pod 

numerem 884-333-718. Osoby z niepełnosprawnością są uprawnione do wjazdu samochodem na 

dziedziniec wewnętrzny i parkowania bezpośrednio przed wejściem głównym do biura.  

 

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

przewodnikiem. 

 

Pracownik wyznaczony do pomocy, jest zobowiązany do udzielenia pomocy i w przypadku osób 

o niepełnosprawności ruchowej, osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych lub 

słabowidzących, osób głuchoniemych lub niedosłyszących, pracownik ten prosi osobę kierującą  

komórką organizacyjną, z usług której zamierza skorzystać osoba niepełnosprawna w celu  

zapewnienia jej wszechstronnej pomocy. 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, nie udostępnia aplikacji mobilnych.  

 

 

 

 

Data sporządzenia: 30.11.2020 r. 

 

 

Dyrektor ZGK w Parzęczewie 
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