
Urząd Miasta Łaskarzew 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://www.miastolaskarzew.pl 

• Data publikacji strony internetowej: 2021-11-29 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej: 

• brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy); 

• na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-29 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Licbarska. 

• E-mail: urzad@miastolaskarzew.pl; k.licbarska@miastolaskrzew.pl 

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. 

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. 

Skargi i odwołania 
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Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

• Organ nadzorujący: Wojewoda Mazowiecki 

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 

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 wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Urząd Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im.J.Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew mieści się 

na terenie miasta Łaskarzew. Do budynku prowadzi główne wejście drzwiami dostosowanymi 

dla niepełnosprawnych, przy którym znajduje się podjazd dla wózków z poręczami. Budynek 

nie jest wyposażony w windę. W pierwszym korytarzu zamontowany jest telefon 

umożliwiający osobom na wózku kontakt z pracownikami. Budynek Urzędu Miasta Łaskarzew 

posiada dwa piętra. Schody w budynku są oznaczone: pierwszy i ostatni stopień. Do budynku 

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

Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się wydzielone miejsce do parkowania dla osób 

niepełnosprawnych. Jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem 

niepełnosprawności. Wejście główne prowadzi do holu, z którego można wejść do Urzędu 

Stanu Cywilnego, Referatu podatków oraz Referatu Ewidencji ludności oraz  sali ślubów. 

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest na poziomie „0”.  W budynku 

toalety nie są przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma szczególnych 

oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i 

słabowidzącym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez 

pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza 

języka migowego. Nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego. 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany 

jest kontakt e-mailowy na adres: urzad@miastolaskarzew.pl lub telefoniczny 25 6845250. 
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