
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Wstęp 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach zobowiązuje się zapewnić 

dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwiet-

nia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pod-

miotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej: www.zgkim.police.pl 

Data publikacji strony internetowej: 02.11.2017 
 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.05.2021 
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o do-

stępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Nie wszystkie filmy po-

siadają napisy dla osób głuchych. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. 
 

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2021-04-07, na podstawie samooceny dokona-

nej przez podmiot publiczny. 
 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Dominik Chełminiak, adres dchelminiak@zgkim.police.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 914311300, można skła-

dać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnie-

nia dostępności do Pani Karoliny Izdebskiej pod adres  kizdebska@zgkim.police.pl  

 

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. 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 alterna-

tywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedsta-

wienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocz-

nie, 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 wno-

szącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie 
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może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie 

dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alter-

natywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi reali-

zacji 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 adres email rzecznika https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecz-

nika-praw-obywatelskich 

 

Dostępność Architektoniczna 
 

ZGKiM w Policach, Bankowa 18, 72-010 Police 

Budynek jest częściowo dostosowany do osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd 

wyposażony w odpowiednie poręcze, którym osoba niepełnosprawna może wjechać 

na parter budynku. Drzwi otwierają się manualnie, w wejściu nie ma progu. Nie ma 

możliwości wjazdu na wyższe kondygnacje. Jeżeli zachodzi konieczność załatwienia 

sprawy w komórkach zlokalizowanych na wyższych piętrach, pracownicy schodzą na 

parter do tych osób w celu załatwienia sprawy do specjalnie przygotowanego punktu. 
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W budynku nie ma toalet przeznaczonych dla osób ze specjalnymi potrzebami, nie 

ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń na-

ściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z 

niepełnosprawnością wzroku, nie ma też oznakowania ruchu na poziomie posadzki, 

ani komunikatorów świetlnych i głosowych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można bez ograniczeń wejść z psem asy-

stującym i przewodnikiem. 

Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

 

Budynek przy Siedleckiej 2A, 72-010 Police  

Do budynku prowadzi jedno wejście dostępne schodami zewnętrznymi jak i rampą 

dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.  

 



 

 



Windą, która jest dostępna wewnątrz budynku, osoba niepełnosprawna wjedzie na 

każde piętro budynku. 

 

 



Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Na parkingu znajdującym się po drugiej stronie ulicy naprzeciwko budynku, wyzna-

czone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 


