
Deklaracja dostępności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Trzebiechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.zgktrzebiechow.pl 

Data publikacji strony internetowej: 02-2017 Data ostatniej dużej aktualizacji:  09-2017 

 

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 

20.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

- wersję kontrastową; 

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu; 

- widoczny fokus; 

- wyróżnienie odnośników. 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu 

jest Marta Wawrzyniak e-mail: m.wawrzyniak@zgktrzebiechow.pl Kontaktować można się również 

pod numerem telefonu: 68 351 4014 lub 68 320 1725. Również w ten sposób 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 lub jakiegoś 

jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu 

dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu 

bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o 

którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę 

otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny 

dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego 

terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy 

realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia 

wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny 

może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny 

odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do 

informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony 

http://www.zgktrzebiechow.pl/


internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek 

do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Siedziba: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 2, 66-132 Trzebiechów 

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy 3 maja, do którego prowadzą 2 schody. 

Budynek posiada tylko parter.  

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się utwardzony plac umożliwiający swobodne 

zaparkowanie auta, dostępny dla osób niepełnosprawnych.  

Dostępność komunikacyjna: Wszystkie pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsce obsługi interesantów znajduje się na końcu korytarza. Jest dostępne dla 

osób niepełnosprawnych np. na wózku inwalidzkim.  

Dostosowania: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 
 
KOMUNIKACJA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABO SŁYSZĄCYCH 
 
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą komunikować się poprzez napisanie pisma lub złożenie 
wniosku i wysłanie na adres siedziby bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: 
biuro@zgktrzebiechow.pl 
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