
Wstęp deklaracji  

Gmina Radziemice dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej 

www.radziemice.gmina.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)                                            

oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. 

ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych 

i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Dane teleadresowe jednostki 

Gmina Radziemice 

Telefon: (12) 385 – 62 - 44 

Fax: (12) 385 – 60 - 30 

E-mail: ug@radziemice.gmina.pl 

Adres korespondencyjny: Radziemice 74, 32 – 107 Radziemice 

Data publikacji strony internetowej: 09.02.2011 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   04.05.2017 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny 

w dniu 14 września 2020 r. 

Strona internetowa www.radziemice.gmina.pl 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 włączeń wymienionych poniżej: 

 Zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo 

w całości lub części.  

 Nie ma napisów dla osób głuchoniemych. 

 Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 wersję kontrastową 

 możliwość zmiany rozmiaru tekstu 

 widoczny fokus 

    wyróżnienie odnośników 

    mapa strony 

 

 

http://www.radziemice.gmina.pl/


Dostępność architektoniczna 

Budynek Urzędu Gminy znajduje się w Radziemicach 74, 32 -107 Radziemice i jest 

częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek Urzędu Gminy  składa się z dwóch części oznaczonych literowo A i B, budynek B 

jest dostosowany pod względem architektonicznym do osób ze szczególnymi potrzebami.                     

Do budynku B prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, drzwi są poszerzone 

bez progowe, sanitariaty są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem 

wybudowany jest parking z jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, 

pętlach indukcyjnych 

W urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej, brak również  

systemu informacji głosowej, w budynku nie ma tyflomapy oraz oznaczeń w języku braillea. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym  

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu 

Gminy, warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa  jest wyposażenie psa 

asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu 

potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych 

szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody 

wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: Renata Nogieć-Hućko 

e-mail: r.nogiec@radziemice.gmina.pl 

Telefon: (12) 385 62 44 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo 

wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu 

alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący 

żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

http://www.rpo.gov.pl/

