
Deklaracja dostępności Strona 
internetowa Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych "KOMUNALNI" Sp. z 
o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "KOMUNALNI" Sp. z o.o. 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 Strona internetowa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
"KOMUNALNI" Sp. z o.o..

 Data publikacji strony internetowej: 2017-05-04

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak odpowiedniej struktury nagłówków

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

 • brak możliwości włączenia kontrastu ,

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i 
nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

 • nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki 
ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-02

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.



Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Łuszkiewicz.

 E-mail: mariusz.luszkiewicz@komunalnidobiegniew.pl

 Telefon: 957611052

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, powinno 
nastąpić najdalej 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: Prezes Zarządu

 Adres: 66-520 Dobiegniew
ul. Poznańska 8A

 E-mail: sekretariat@komunalnidobiegniew.pl

 Telefon: 957611052

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. znajduje się  ok. 100 m od drogi 
głównej, jest łatwy do zlokalizowania, wejście do budynku znajduje się na parterze, bez schodów, 
przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników 
systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Obsługa interesantów odbywa się 
na parterze budynku, bowiem wszystkie biura położone są na parterze.
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