Deklaracja dostępności
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie 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 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Brzozowie.
Data publikacji strony internetowej: 21.10.2020.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.10.2020.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:

załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób
niepełnosprawnych
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Pilawski

E -mail: zgm_brzozow@poczta.onet.pl

Telefon: +48 13 4341947
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, jeżeli 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, powinno
nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:





Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Brzozów
Adres: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
E-mail: um_brzozow@brzozow.pl
Telefon: +48 13 4341050

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Brak parkingu przy budynku. Brak parkingu dla osoby z niepełnosprawnością. W odległości 100 m
na Rynku znajduje się parking ogólnodostępny.
Wejście do budynku dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma windy, a wszystkie pomieszczenia znajdują się na I piętrze.
Nie ma możliwości skorzystania z toalety przez osobę na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego.

