Deklaracja dostępności serwisu internetowego
www.ornontowice.pl
Urząd Gminy Ornontowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa Urzędu Gminy Ornontowice jest zgodna z ustawą o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Treści
opublikowane na stronie internetowej po dniu 23 września 2018 r. są częściowo zgodne
z wymogami prawnymi ustawy. Systematycznie, wszystkie załączniki treści
opublikowanych na stronie internetowej po dniu 23 września 2018 r. uzupełniane są o pliki
dostępne cyfrowo.
1.Data publikacji obecnej wersji strony internetowej
02 styczeń 2017 r.
2.Data ostatniej dużej aktualizacji
02 wrzesień 2020 r.
3.Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
Oceny dostępności cyfrowej dokonano, na podstawie samooceny, przeprowadzonej
w dniu 04 września 2020 r. z wykorzystaniem automatycznego walidatora
http://checkers.eiii.eu – wynik testu 98,7% na 100%.
4.Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego
Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice
numer telefonu – 32 33 06 200
Osoba odpowiedzialna za zapewnienie dostępności cyfrowej – Maciej Socha tel. 32 33
06 218
email – ug@ornontowice.pl
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5.Informacje na temat skrótów klawiszowych
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
6.Informacja o dostępności architektonicznej Urzędu Gminy Ornontowice
W pobliżu budynku Urzędu znajdują się trzy oznaczone miejsca miejsca parkingowe
dla niepełnosprawnych. Dwa naprzeciw wejścia do budynku Urzędu, po drugiej stronie
ulicy Zwycięstwa. Dostęp do budynku wymaga przejścia na drugą stronę ulicy
Zwycięstwa przez oznaczone przejście dla pieszych. Jedno oznakowane miejsce
parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest z tyłu budynku Urzędu, dojazd
przez ulicę Bankową
Wejście do budynku dla klientów Urzędu znajduje się od strony ul. Zwycięstwa. Drzwi
wejściowe otwierają się automatycznie. Nad wejściem do budynku nie ma głośników
systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Za drzwiami wejściowymi do Budynku Urzędu, po prawej stronie znajduje się
oznaczony przycisk przywołujący obsługę portierską. Jest on przeznaczony dla osób o
ograniczonej zdolności do poruszania się lub osób z wózkami dziecięcymi. Po
uruchomieniu przycisku przywołania, portier otwiera dodatkowe wejście umożliwiające
skorzystanie z pochylni zapewniającej swobodny wjazd do wewnątrz, bezpośrednio pod
wejście do windy na poziomie -1 Winda umożliwia transport na każdy poziom budynku.
Toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana jest na
poziomie 0, po prawej stronie wejścia do windy.
Rozmieszczenie komórek organizacyjnych w budynku Urzędu:
POZIOM 0
– Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami, pomieszczenia
numer 112, 113, 114;
– Wydział Organizacyjny, pomieszczenia numer 111 (Biuro Podawcze), 110, 108;
POZIOM 1
– Wójt;
– Zastępca Wójta;
– Sekretariat, pomieszczenie numer 210;
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– Sekretarz Gminy, pomieszczenie numer 209;
– Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pomieszczenie
numer 208;
– Wydział Organizacyjny, pomieszczenie numer 208, 207.
POZIOM 2
– Skarbnik Gminy, pomieszczenie numer 312;
– Wydział Finansowy i Budżetu, pomieszczenia numer 311, 322 (sprawy podatkowe);
– Urząd Stanu Cywilnego, pomieszczenie numer 309;
– Wydział Organizacyjny, pomieszczenie numer 309 (ewidencja ludności), 319 (biuro
Rady Gminy);
– Wydział Inwestycji, pomieszczenia numer 320, 321;
– Referat Zamówień Publicznych, pomieszczenie numer 313;
POZIOM 3
– Referat Komunalny, pomieszczenia numer 413, 414;
– Referat Promocji i Informacji, pomieszczenie numer 412.
W budynku Urzędu Gminy Ornontowice nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w
alfabecie Braille’a.
Wejście do budynku możliwe jest również w towarzystwie psa asystującego lub psa
przewodnika.
7.Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
W godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice, możliwe jest skorzystanie z
bezpłatnej usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego. Tłumaczenie odbywa się za
pośrednictwem systemu informatycznego Urzędu.
8. Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku
dostępności cyfrowej
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, opisania 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
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żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także
określić formę tej informacji. Dane adresowe instytucji wskazane zostały wyżej, w
punkcie 4.
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.
9.Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl
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