
Deklaracja dostępności cyfrowej 

Oświadczenie w sprawie dostępności 

Gmina Milejów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.milejow.pl 

zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 

2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron 

internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

W  Gminie Milejów przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej 

strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet 

Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/). Przeprowadzony test wykazał, że strona 

www.milejow.pl spełnia wymagania w 95,11%. 

Data publikacji strony internetowej: 2004 r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.07.2016 r.  

Strona internetowa Gminy Milejów jest 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. 

1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego. 

2. Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”. 

3. Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje. 

4. Brak podświetlanych linków oraz wysokiego kontrastu. 

5. Filmy umieszczone w serwisie nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych. 

6. Brak możliwości odsłuchania treści strony. 

7. Zamieszczone na stronie pliki PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. 

Dostępne udogodnienia: 

1. Powiększanie czcionki na stronie. 

2. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono dnia: 19.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 

przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

http://checkers.eiii.eu/
http://www.milejow.pl/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 

Milejów, adres poczty elektronicznej sekretariat@milejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc 

na numer telefonu 817575005. Tą samą drogą 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, 

aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w 

formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 

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 w formie alternatywnej, powinna także 

określić formę tej informacji.  

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli 

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy 

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

zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny 

sposób dostępu do informacji.  

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu 

publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej 

lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w 

ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić 
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Aplikacje mobilne – brak. 

Dostępność architektoniczna 

Urząd Gminy Milejów mieści się przy ul. Partyzanckiej 13a w Milejowie-Osadzie. W wymienionej 

lokalizacji swoje biura posiadają też Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie oraz Samorządowe 

Biuro Obsługi Szkół i Przedszkoli. Wejście do budynku od strony zachodniej przy pomocy schodów lub 

podjazdu dla niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa piętra, do których dostęp jest tylko za 

pomocą schodów. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości 

poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego 

pracownika. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. 
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