
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  

 

Dostępność cyfrowa 

 

Urząd Gminy Burzenin, z siedzibą w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 1, 

zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami 

ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie 

do strony internetowej https://www.ugburzenin.pl (w tym również Biuletynu Informacji 

Publicznej -  https://www.ugburzenin.pl/bip) 

Data uruchomienia strony: 20.02.2014 r. 

Data aktualizacji: 04.05.2018 r. 

Strona internetowa jest zgodna w części z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niezgodności mogą wynikać z faktu, iż: 

• mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty 

opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł; 

• niektóre publikacje w formie PDF zamieszczone na stronie nie są poprawnie 

odczytywane przez programy dla osób niewidomych i nie są dostępne cyfrowo w 

całości; 

• niektóre materiały graficzne (obrazki, zdjęcia) nie posiadają alternatywnych opisów; 

• niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków; 

• nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i nie są tłumaczone na 

polski język migowy; 

• nie wszystkie linki zawierają atrybut „tytuł”; 

• nie ma możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu; 

• brak formularza kontaktowego. 

Wyłączenia mogą wynikać z faktu, iż: 

• dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z 

obowiązku zapewnienia dostępności; 

• treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Urzędu Gminy Burzenin 

opublikowane przed 23 września 2019 r. i nie poddawane od tego czasu 

przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

https://www.ugburzenin.pl/
https://www.ugburzenin.pl/bip


 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny oraz oceny zewnętrznej wykonanej w ramach programu „Samorząd bez barier”. 

Deklarację aktualizowano dnia 20.03.2023 roku.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod 

adresem e-mail: ugburzenin@ugburzenin.pl lub pod numerem tel. 43 821 40 95.  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 

składać żądania zapewnienia 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 je zgłaszającej, 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 może 

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. 

mailto:ugburzenin@ugburzenin.pl
https://www.rpo.gov.pl/


 

Dostępność architektoniczna 

 

Urząd Gminy Burzenin mieści się w budynkach przy ul. Sieradzkiej 1 (budynek 

główny) oraz przy ul. Sieradzkiej 4 w Burzeninie (stanowiska ds. oświaty / finansów 

oświaty / kadr). 

Do budynku głównego Urzędu Gminy Burzenin prowadzą 2 wejścia:  

• do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu służy wejście od tyłu budynku 

(od strony parkingu); wejście jest dostępne - ma odpowiednią szerokość, 

wysokość, nie ma progów oraz przed i za drzwiami jest zapewniona przestrzeń 

manewrowa. Wejście nie jest oznaczone kontrastowymi pasami.  

• wejście główne do budynku Urzędu nie posiada balustrady ani poręczy, a 

wymaga pokonania 3 stopni o wysokości większej niż 50 cm. Przed drzwiami 

brak zapewnionej przestrzeni manewrowej. 

Budynek główny Urzędu Gminy Burzenin znajduje się na dwóch kondygnacjach. 

Na parter budynku prowadzi wejście główne od ul. Sieradzkiej, po schodach 

zewnętrznych oraz z tyłu budynku (od strony parkingu) - bez schodów. Wejście i 

kondygnacja parteru znajduje się na tym samym, dostępnym poziomie.  Na parterze 

znajduje się dostępna toaleta (bez przycisku wzywania pomocy). Na I piętro budynku 

prowadzą schody. W obiekcie nie ma windy, co uniemożliwia dostęp do wyższych 

kondygnacji osobom o ograniczonej mobilności. 

Przy budynku znajduje się parking z trzema miejscami parkingowym dla osób z  

niepełnosprawnością. Są oznaczone poziomo oraz pionowo. Miejsca te są 

usytuowane blisko budynku.  

Do budynku przy ul. Sieradzkiej 4 prowadzi wejście główne dla interesantów - 

od strony ul. Sieradzkiej i drugie wejście z tyłu budynku od strony ul. Krótkiej . Jedno 

i drugie wejście  jest dostępne - ma odpowiednią szerokość, wysokość, nie ma 

progów oraz przed i za drzwiami jest zapewniona przestrzeń manewrowa. Wejście 

nie jest oznaczone kontrastowymi pasami. 

Najbliższy parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych wymaga pokonania 

ok. 40m do wejścia (parking usytuowany jest przy budynku głównym urzędu). Droga 

z parkingu do wejścia wymaga pokonania oznaczonego przejścia dla pieszych, 



zlokalizowanego naprzeciwko urzędu (droga wojewódzka). Przy przejściu dla 

pieszych jest obniżony krawężnik oraz oznaczenie ostrzegawcze przed krawędzią 

jezdni. 

Kolejny parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest w rynku 

i wymaga pokonania ok. 70m do wejścia. Droga z parkingu do wejścia wymaga 

pokonania oznaczonego przejścia dla pieszych, zlokalizowanego na drodze gminnej 

w rynku. Przy przejściu dla pieszych jest obniżony krawężnik oraz oznaczenie 

ostrzegawcze przed krawędzią jezdni.  

Budynek znajduje się na jednej kondygnacji. Wejście i kondygnacja parteru 

znajduje się na tym samym, dostępnym poziomie. Na parterze znajduje się toaleta 

(nie w pełni dostosowana do dostępności).  

We wszystkich budynkach urzędu nie ma informacji wizualnej / dotykowej / 

głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń 

przeznaczonych dla użytkowników, można wejść z psem przewodnikiem.  W 

budynkach nie ma informacji wizualnej / dotykowej / głosowej o rozkładzie 

pomieszczeń. W budynku głównym urzędu zainstalowano 2 pętle indukcyjne do 

obsługi osób słabosłyszących. Pierwsza pętla zainstalowana jest na parterze 

budynku stanowisko sekretariatu, druga pętla również na parterze budynku 

stanowisko do obsługi kasowej.  

Ze względu na ograniczoną dostępność urzędu - pracownicy urzędu służą 

wsparciem np. poprzez pomoc, udzielanie informacji i obsługę zainteresowanych 

osób w pomieszczeniach parteru budynku (np. sekretariatu) lub umożliwiają  

wyznaczenie innego, alternatywnego miejsca do obsługi. 

  

Koordynator ds. dostępności 

Koordynatorką ds. dostępności w Urzędzie Gminy Burzenin jest p. Anna Bartos 

(kontakt e-mail: anna.bartos@ugburzenin.pl / tel. 43 8214095 w. 

 

 

  

mailto:anna.bartos@ugburzenin.pl

