
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej http://leoncin.pl/ 

Wstęp deklaracji 

Urząd Gminy Leoncin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie 

dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://leoncin.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki: 

Urząd Gminy Leoncin  

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin  

Tel: 22 785 66 00 

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30 

Strona internetowa jest prawie 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: 

 Ułatwienia na stronie podmiotowej http://leoncin.pl/ 
Strona internetowa posiada następujące ułatwienia: 

 podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

 mapa strony 

 focus wokół elementów nawigacyjnych 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Linek   

e-mail: budownictwo@leoncin.pl 

telefon: 22 785 66 00 wew. 18 

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.  



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                              

z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego w sprawie zapewnienia 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 

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy                        

w Leoncinie znajdują się w zakładce Dostępność. 

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających 

komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd Gminy w Leoncinie rozszerzył 

w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym 

możliwość skontaktowania się z urzędem. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy                                 

w Leoncinie w zakładce Dostępność. 

Informacje dodatkowe 

Urząd Gminy Leoncin dokłada wszelkich starań aby strona internetowa urzędu była dostępna 

dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną 

technologię i oprogramowanie. 

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia. 

http://www.rpo.gov.pl/
https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sochaczewie/zalatwianie-spraw/dostepnosc
https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sochaczewie/zalatwianie-spraw/dostepnosc
https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-sochaczewie

