OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 08.05.2019r.
Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Dz.U.2019.848.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.
Status pod względem zgodności
a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna ustawą z dnia 08.05.2019r. Dostępność
cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U.2019.848.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021r.
Na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz wystąpienia o informacje i treści
wyłączone z zakresu dyrektywy należy przesyłać na adres biuro@pgklw.pl .
Za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu
informacji zwrotnej odpowiedzialne jest:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Dantyszka 13
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel. 89 767 84 50
E-mail biuro@pgklw.pl
Postępowanie odwoławcze
W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie
z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy proszę złożyć wniosek odwoławczy do Burmistrza Miasta
Lidzbark Warmiński – Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.:
Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński
ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel. 89 767 85 00
E-mail um@lidzbarkwarminski.pl
Informacje dodatkowe
a) Data publikacji strony internetowej: 16.09.2014r.
b) Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 27.05.2019r.
c) Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych
kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w
tym podmiocie publicznym:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Dantyszka 13
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel. 89 767 84 50
E-mail biuro@pgklw.pl
Osoba do kontaktu: Sylwia Łukaszewicz

d) Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych
służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu
dostępnych na nich funkcji: brak takich skrótów
e) Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób
niepełnosprawnych: siedziba podmiotu publicznego nie jest dostępna architektonicznie dla
osób niepełnosprawnych
f) Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji:
brak jest tłumacza migowego
g) Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej: brak jest aplikacji mobilnej
h) Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl
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