
Gmina Zakroczym 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 Gminy Zakroczym. 
 
Data publikacji strony internetowej: [2020-01-01]. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2022-08-31]. 
 
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: 

1. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych, 
2. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, 
3. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, 
4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia, 
7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem, 
8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, 
9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, 
10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, 
11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki, 
12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu. 

Wyłączenia: 
1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

 
Przygotowanie deklaracji dostępności 
Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.31 
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.01.04 
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu. 
 
Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Macieja 
Tomaszewskiego – mailowo: maciej.tomaszewski@zakroczym.pl lub telefonicznie +48 22 785 21 45. 
 
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością  
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.  
 
W takim żądaniu prosimy o podanie: 

 swojego imienia i nazwiska, 

 swoich danych kontaktowych, 

 dokładnego adresu podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść 

 opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej 
z żądaniem. 

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie 
dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. 
Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego 
w żądaniu. 
Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy 
w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi. 
 
Ewentualne skargi prosimy kierować do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich: 
 

 pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, bądź bezpośrednio 
w biurze podawczym w godzinach pracy urzędu; 

 pocztą elektroniczną na adres: urzad@zakroczym.pl; 

 poprzez system ePUAP; 



Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji 
w swojej sprawie. 
 
Dostępność architektoniczna 
Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym 
 
Do budynku prowadzi wejście po schodach z poręczą, bez pochylni ani podjazdu. Nie jest dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową - istnieje możliwość doraźnego skorzystania z pomocy pracowników. 
Do obiektu można dojechać samodzielnie (parking za budynkiem, na którym znajduje się oznakowane miejsce postojowe 
przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami) lub komunikacją autobusową. 
 
Dojazd autobusem: przystanek Zakroczym Urząd Miejski  
 
Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe są wąskie, nie zapewniające mobilności wózkom inwalidzkim. Brak jest 
platformy przyschodowej. 
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajduje się na parterze budynku. Konieczne 
jest pokonanie schodów bez pochylni ani podjazdu. 
Sala konferencyjna nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 
Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. 
 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021 r. dostępny jest pod linkiem: 
https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1193 
 

https://zakroczym.bip.net.pl/?a=1193

