INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Deklaracja dostępności
Informacje ogólne
Urząd Miejski w Lublińcu 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 Urzędu Miejskiego w
Lublińcu.
Data publikacji strony internetowej:2022-03-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pani Martyna Gadaszewska,
martyna.gadaszewska@lubliniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu 34 353-01-00 wew. 190. Tą samą drogą można składać wnioski o

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia
dostępności.
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, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty
zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie
może złożyć skargę w sprawie zapewniania 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 Miejski w Lublińcu zlokalizowany jest w budynkach przy:
- ul. Paderewskiego 5 (budynek główny)
- ul. Paderewskiego 7a (Centrum Obsługi Mieszkańców).

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Paderewskiego 7a:
- z ciągu pieszego przed budynkiem istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu
wózkiem do Centrum Obsługi Mieszkańców z poziomu parkingu,
- budynek posiada parking ogólnodostępny przed budynkiem,
- na parkingu przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych,
- do budynku prowadzi 1 wejście główne z możliwością wjazdu na wózku do
budynku z poziomu parkingu oraz dwa wejścia boczne (jedno wyłącznie dla
pracowników natomiast drugie do bezpośredniej komunikacji z piętrami budynku),
- pomieszczenia Centrum Obsługi Mieszkańców urzędu znajdują się na parterze
budynku,
- w budynku nie ma windy,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki Urzędu
istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i załatwienia
sprawy w Centrum Obsługi Mieszkańców urzędu,
- toalety dla interesantów znajdują się na parterze, toalety są przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla
osób niewidomych i słabowidzących,
- w budynku brak jest pętli indukcyjnych.
Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Paderewskiego 5:
- z chodnika przy ul. Paderewskiego bądź parkingu wokół budynku istnieje
możliwość podjazdu wózkiem pod wejście główne,
- wejście główne oraz boczne nie posiada podjazdu dla osób na wózku,
- budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Paderewskiego oraz wokół

budynku,
- na parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze (wysoki parter), I piętrze i II piętrze
budynku,
- w budynku nie ma windy,
- w przypadku braku możliwości dotarcia niepełnosprawnego interesanta do
właściwej komórki urzędu w budynku istnieje możliwość zejścia pracownika
merytorycznego przed wejście główne na parter i załatwienia sprawy po
wcześniejszym przywołaniu pracownika z pok. nr 7 za pomocą odpowiednio
oznakowanego dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym do budynku,
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla
osób niewidomych i słabowidzących,w budynku brak jest pętli indukcyjnych.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną.
Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana
przez osobę uprawnioną.
Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach
administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia
dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system
językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób
głuchoniewidomych).
Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w
sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę
informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
Ponadto Urząd umożliwia dostęp do środków wspierających komunikowanie się
(kontakt poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów) oraz

zapewnia możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego
lub tłumacza-przewodnika.
Urząd Miejski zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza
języka migowego.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług
tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się
(PJM, SJM, SKOGN), do tut. Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym
zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:
- e-mail: um@lubliniec.pl
- fax: 34 / 353 01 05
- tel. (korzystając z pomocy osoby przybranej): 34/ 353-01-00
- podanie złożone w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu przy ul. Paderewskiego
7a Formularz zgłoszenia dostępny jest w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7a oraz na stronie internetowej www.lubliniec.pl
w zakładce „Informacja dla Osób Niesłyszących”.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych
środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Do budynku i
wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

Informacje dodatkowe
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r.poz. 526
Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
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