
 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP 

 

 

Wstęp deklaracji 

 

Urząd  Miasta i Gminy Sochocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

podmiotowej BIP 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 BIP.  

Dane teleadresowe jednostki: 

Urząd  Miasta i Gminy Sochocin 

09-110 Sochocin 

ul. Guzikarzy 9 

Tel: 23 6618001  

Data publikacji strony podmiotowej BIP: 01.01.2013  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.02.2021 

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

 

Data sporządzenia deklaracji 
 

Deklarację sporządzono dnia: 24 lutego 2021 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika  Urzędu  Miasta i Gminy. 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 

 podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

 podkreślenie elementów nawigacyjnych 

Skróty klawiaturowe 

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje na temat procedury 

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 Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: kamil.dabrowski@sochocin.pl  

e-mail: kamil.dabrowski@sochocin.pl 

Telefon: 236618001 wew.45 

Dostępność architektoniczna 

 

Budynek Urzędu Miasta i  Gminy pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie pracownik  Sekretariatu ( pokój nr 1) pomoże 

załatwić sprawę.  

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych . 

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


