Deklaracja dostępności
Urząd Miejski w Grodkowie 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
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis
internetowy Gminy Grodków http://www.grodkow.pl/
Data publikacji: 2013-07-01
Data aktualizacji: 2018-10-31
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:


Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie
z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest
poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny
posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).



Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle
przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej
logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości
będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty
przygotowywane były poprawnie.



Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą
rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia:


mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,



filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej.

Data sporządzenia: 2021-01-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Dostępność architektoniczna
Obiekt przy ul. Warszawskiej 29 (Urząd Miejski),


Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.



Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.



Od strony parkingu zamontowany jest dzwonek.



Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.



Na terenie Urzędu Miejskiego znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.



Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych
z psem przewodnikiem.



W budynku Urzędu Miejskiego przewidziana jest winda od strony parkingu,
która będzie dojeżdżać na każdy poziom.

Obiekt przy ul. Warszawskiej 44/9 (Straż Miejska)


Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych,



Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.



Wejście do budynku nie znajduje się na tym samym poziomie co plac, schody
utrudniają dostanie się do wnętrza.



Jest zamontowana poręcz dla osób o ograniczonej niepełnosprawności,



Przy schodach z poziomu placu jest zamontowany dzwonek dla osób
niepełnosprawnych.



Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.



Budynek nie jest wyposażony w windę, drzwi wejściowe nie otwierają się
automatycznie.

Obiekt przy ul. Rynek 1


Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.



Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, przy
schodach zamontowany jest dzwonek.



W budynku znajduje się winda do której prowadzą schody oraz zamontowana
jest pochylnia.



Winda dojeżdża na każdy poziom w budynku.



Na poziomie parteru znajdują się 2 toalety dla osób niepełnosprawnych, jedna
w bibliotece, druga obok Sali ślubów.



Na I piętrze oraz II piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.



Do kancelarii notarialnej od strony ulicy prowadzą schody bez pochylni, dojście
dla osób niepełnosprawnych do kancelarii - przez bibliotekę.



Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.



Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych
z psem przewodnikiem.



Do pizzerni, która znajduje się w piwnicy nie ma dostępu dla osób
niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno–komunikacyjna
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2012 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby mające trwale lub okresowo
trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych.
W Urzędzie Miejskim ww. osoby mogą załatwić sprawy w następujący sposób:
1.
Korzystając z pomocy osoby przybranej (każda osoba fizyczna powyżej 16 roku
życia, wybrana przez osobę uprawnioną). Z pomocy tej osoba uprawniona nie może
skorzystać jedynie w przypadku, gdy wnioskowane dane są chronione prawnie,
a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2.

Przy pomocy narzędzi elektronicznych:
• poprzez wysłanie e-maila na adres: um@grodkow.pl (mailto:um@grodkow.pl),
• przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
• przy pomocy faksu: nr (+48) 77 415 55 16.

