DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Miasta Obrzycko 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 następujących stron internetowych:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=obrzycko/, publikacja strony: styczeń
2009 r.
http://obrzycko.com, publikacja strony: 2005 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2020
Strony internetowe są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• serwis częściowo zawiera dokumenty PDF, które powstały jako skany dokumentów.
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
• część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
• dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób
niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji
nawigacyjnych, tytułu itp.),
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać
narzędziem OCR.
Oświadczenie sporządzono dnia: 18.11.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Informacja o skrótach klawiaturowych:
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Urząd Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
Osobą kontaktową jest Wojciech Musiał, adres poczty elektronicznej e-mail:
wmusial@obrzycko.com, sekretariat@obrzycko.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 29 13 187.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.
Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład
przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie 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 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 internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury
można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .
Dostępność architektoniczna:
W tej części zostały zamieszczone informacje, dotyczące dostępności architektonicznej
obiektów, w których siedzibę ma Urząd Miasta Obrzycko.
Budynki będące siedzibą władz Miasta są tylko częściowo dostępne dla osób ze
szczególnymi potrzebami.
W związku z tym każdy budynek wraz z najbliższymi miejscami postojowymi dla osób
niepełnosprawnych, został opisany odrębnie.

1) Budynek główny (Ratusz) Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19:
Budynek główny, w którym mieszczą się następujące komórki organizacyjne:
Sekretariat, Burmistrz Miasta Obrzycko, Samodzielne stanowisko spraw obywatelskich i
Urząd Stanu Cywilnego, Samodzielny Referat Komunalny, Samodzielny Referat
Finansowo - Księgowy, Sekretarz, Samodzielne stanowisko do spraw świadczeń
rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, Samodzielne stanowisko do spraw
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dodatków mieszkaniowych, do spraw
funduszu alimentacyjnego oraz do spraw świadczeń wychowawczych.
Opis dostępności architektonicznej głównego budynku Urzędu:
Wejście na parter budynku (świadczenia, sekretariat, burmistrz) jest dostępne dla osób
z niepełnosprawnością ruchową; na pierwsze (ewidencja ludności i USC, sekretarz,
podatki) i drugie (sala sesyjna) piętro budynku prowadzą lewoskrętne kamienne
schody, zlokalizowane we wnętrzu wieży ratuszowej, dlatego te poziomy są niedostępne
dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Istnieje możliwość przywołania pracownika
sekretariatu urzędu poprzez komunikator głosowy umieszczony na zewnątrz budynku po
lewej stronie drzwi wejściowych.
Na parterze zlokalizowano toalety.
Ponadto istnieje możliwość kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Obrzycko po
umówieniu spotkania telefonicznie.
Przy budynku, na parkingu obok wejścia, zlokalizowano 2 miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych.
2) Budynek drugi Urzędu Miasta Obrzycko, ul. Marcinkowskiego 10.
Budynek, w którym mieszczą się: Samodzielne stanowisko ds. obronnych, OC i ZK,
inspektor ochrony danych osobowych, a ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i
Biblioteka Miejska.
Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu:
Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Możliwość kontaktu z urzędnikami została zapewniona poprzez telefoniczne umówienie
spotkania.
Przed budynkiem brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
Na stronach internetowych zamieszczono wykaz z kontaktowymi numerami
telefonicznymi. Wykaz z numerami kontaktowymi umieszczono też przy wejściu do
ratusza.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
W budynkach Urzędu Miasta Obrzycko nie ma tłumacza języka migowego.

