
Deklaracja dost pno ci 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarocinie zobowi zuje si  zapewni  
dost pno  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dost pno ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

wiadczenie w sprawie dost pno ci ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Powiatu Jaroci skiego. 
  
Daty publikacji i aktualizacji: 
Data publikacji strony internetowej: 18.11.2014 r. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.01.2020 r. 
  
Status pod wzgl dem zgodno ci z ustaw : 
Strona internetowa jest zgodna z ustaw  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost pno ci cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
  
Data sporz dzenia Deklaracji i metoda oceny dost pno ci cyfrowej: 

wiadczenie sporz dzono dnia: 28.09.2020 r. Deklaracj  sporz dzono na podstawie samooceny.  
  
Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej mo na u ywa  standardowych skrótów klawiaturowych przegl darki. 
  
Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 
W przypadku problemów z dost pno ci  strony internetowej prosimy o kontakt. Osob  
kontaktow  jest Daria Ma gowska, pinbjarocin@pinb3.home.pl. Kontaktowa  mo na si  tak e 
dzwoni c na numer telefonu 62 7407973. T  sam  drog  mo na sk ada  wnioski o udost pnienie 
informacji niedost pnej oraz sk ada  skargi na brak zapewnienia dost pno ci. 
  
Informacje na temat procedury: 
Zgodnie z art. 18 ustawy o dost pno ci cyfrowej „Ka dy ma prawo do wyst pienia z daniem 
zapewnienia dost pno ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego  ich 
elementu. Mo na równie  za da  udost pnienia informacji za pomoc  alternatywnego sposobu 
dost pu, na przyk ad przez odczytanie niedost pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto ci 
filmu bez audiodeskrypcji itp. 

danie powinno zawiera  dane osoby zg aszaj cej danie, wskazanie, o któr  stron  
internetow  lub aplikacj  mobiln  chodzi oraz sposób kontaktu. Je eli osoba daj ca zg asza 
potrzeb  otrzymania informacji za pomoc  alternatywnego sposobu dost pu, powinna tak e 
okre li  dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizowa danie niezw ocznie, nie pó niej ni  w ci gu 7 dni od 
dnia wyst pienia z daniem. Je eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo liwe, podmiot 
publiczny niezw ocznie informuje o tym wnosz cego danie, kiedy realizacja dania b dzie 
mo liwa, przy czym termin ten nie mo e by  d szy ni  2 miesi ce od dnia wyst pienia z 

daniem. 
Je eli zapewnienie dost pno ci cyfrowej nie jest mo liwe, podmiot publiczny mo e zaproponowa  
alternatywny sposób dost pu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji dania zapewnienia dost pno ci lub 
alternatywnego sposobu dost pu do informacji, wnosz cy danie mo ne z  skarg  w 
sprawie zapewniana dost pno ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu 
strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy ej procedury mo na 
tak e z  wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”. 



Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ 
  
Dost pno  architektoniczna: 
1. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocnie usytuowana jest na III 

pi trze budynku zlokalizowanego przy ul. Tadeusz Ko ciuszki 10 w Jarocinie. 
2. Budynek posiada jedno wej cie (z prawej strony budynku). 
3. Przy wej ciu do budynku zamontowano wideodomofon do kontaktu z interesantami.. 
4. Wej cie do budynku z poziomu terenu. 
5. Budynek nie posiada windy. 
6. Na parkingu przed budynkiem znajduj  si  miejsca parkingowe dla osób niepe nosprawnych. 
7. Osoba maj ca problemy z poruszaniem si  powinna uda  si  do biura obs ugi klienta, które 

zlokalizowane jest na parterze g ównego budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie przy 
Al. Niepodleg ci 10 i poprosi  o wezwanie pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Jarocinie. 

8. Osoby poruszaj ce si  z psem asystuj cym maj  dost p bez ogranicze . 
9. Brak mo liwo ci skorzystania z t umacza j zyka migowego na miejscu lub online. 

 

 

 

 


