Opublikowano: Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl)

Deklaracja dostępności
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 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 urzad

konstancinjeziorna [dot] pl (konstancinjeziorna.pl).

Data publikacji strony internetowej: 8.05.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.05.2021 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wyłączenia:
multimedia nadawane na żywo,
multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.,
mapy oraz mapy interaktywne.
Oświadczenie sporządzono dnia: 19.05.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot
zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie

klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów
klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak
największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych
systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście
oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne
w górnym pasku plus/minus).
5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem
na poziomie 4,5:1.
6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach
interaktywnych.
7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe
dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobami kontaktowymi są:

Waldemar Zaron (wzaron

konstancinjeziorna [dot] pl; nr telefonu 22 484

23 37);
Patryk Siepsiak (psiepsiak

konstancinjeziorna [dot] pl; nr telefonu 22 484

24 40).
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także
zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez

audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:
dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w
ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie
jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika
Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Miejsca postojowe znajdują się w odległości około 50 m od budynku Urzędu Miasta i
Gminy Konstancin-Jeziorna, wejście główne do budynku z podjazdem dla
niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane do światła ościeżnic 180
cm (jedno skrzydło o szerokości 90 cm blokowane). W Urzędzie Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna wyróżnia się dla interesantów strefę nr 1 – ogólnodostępną,
dostęp do niej jest nieograniczony i objęty monitoringiem wizyjnym. Dostęp do
strefy nr 2 jest możliwy dla osób upoważnionych i interesantów wprowadzanych
przez osoby upoważnione, a środkiem zabezpieczającym są karty dostępu i
monitoring wizyjny.
Budynek UMiG Konstancin-Jeziorna jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2
biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda

(przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) – szerokość
drzwi 90 cm, kabina 120x210 cm, udźwig 1000 kg. Korytarz biurowy o powierzchni
350 mkw., drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm w świetle
ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet – szerokość 90 cm w świetle ościeżnic (toalety
na I piętrze przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna nie posiada barier
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
W odległości 55 metrów od wejścia północnego, przy ul. Kolejowej, w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim.
Dodatkowo w odległości 125 metrów na pobliskim parkingu ogólnodostępnym
znajdują się dwa miejsca parkingowe oznakowane pionowo oraz poziomo kolorem
niebieskim.
Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) –
osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów
użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych
ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji,
w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również
w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych
środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest
wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę
niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i
zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa
asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia.
Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów
asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania
certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty

uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w
sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z
2010 r. nr 64, poz. 399).

Wideotłumacz
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna daje możliwość korzystania z pomocy
wiedeotłumacza. Usługa ta pozwala m.in. na swobodną i bezpośrednią obsługę osób
niesłyszących oraz na koordynowanie spraw przez osobę niesłyszącą osobiście, bez
udziału pełnomocnika. Miejsce z usługą wideotłumacza znajduje się na stanowisku
ewidencji ludności w strefie ogólnodostępnej dla interesantów i można z niego
korzystać: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00. Stanowisko jest
oznaczone międzynarodowym znakiem pomocy osobom z wadą słuchu.
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