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Strona zzm-elblag.ssdip.bip.gov.pl 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:

Zamieszczone na stronie zzm-elblag.ssdip.bip.gov.pl informacje publiczne, w postaci załączników
są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na skutek wycofania się dotychczasowego dostawcy usługi hostingu biuletynu informacji
publicznej ze świadczonych usług, trwa wdrażanie nowego biuletynu informacji publicznej Zarządu
Zieleni Miejskiej pod adresem: zzm-elblag.ssdip.bip.gov.pl (poprzedni który będzie funkcjonować
do czasu przeniesienia niezbędnych danych znajduje się pod adresem: zzm.e-bip.net)

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na stronie jest możliwość zwiększenia czcionki wyświetlanych treści przyciskami w prawym
górnym rogu ekranu.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maria Brejdak , adres e-mail: sekretariat@zzm.elblag.pl , telefon: +48 55
234 10 75.

Postępowanie odwoławcze

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.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu (Krakusa 13-16)

Biura znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych
i słabowidzących

Dostosowanie wind
W budynku nie ma windy. (Na parterze przy wejściu znajduje się domofon, który umożliwia
komunikację z sekretariatem, w zależności od potrzeby sekretariat wysyła odpowiedniego
pracownika do interesanta)

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajduje się 5 miejsc parkingowych wśród, których nie ma specjalnie
wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
W Zakładzie Zieleni Miejskiej w Elblągu nie ma tłumacza migowego

Dostępność architektoniczna Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu
(Wydział Administracji Cmentarzy Zarządu Zieleni Miejskiej - Łęczycka 49, 82-300 Elbląg)
Biuro znajdują się na parterze.
Szerokość otworów drzwiowych nie pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem znajdują się 3 miejsca parkingowych wśród, których nie ma specjalnie
wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu
(Wydział Produkcji Ogrodniczo - Szkółkarskiej i Zbytu - Gronowo Górne k/Elbląga
ul. Agatowa 50)
Biuro znajdują się na parterze.

Stopień bez podjazdu uniemożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem znajdują się 3 miejsca parkingowych wśród, których nie ma specjalnie
wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

