DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno-Konserwatorskich i Pogrzebowych „ARS” sp. z o. o.
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
arsskierniewice.pl
Data publikacji strony internetowej: 14.03.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.03.2019
STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Staryga Jacek, mailowo arsskierniewice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na
numer telefonu [ 46 833 94 27 ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisanie 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 za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia
tej informacji. 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 możne złożyć skargę w sprawie zapewniana 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.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Cmentarz ul. Strobowska 19
 Miejski Zakład Pogrzebowy posiada wyodrębniony parking dla petentów, mieszczący się
przy ul. Strobowskiej 19. Na parkingu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Miejsca usytuowane są tuż przy głównej bramie wejściowej na
cmentarz.
 Na teren cmentarza prowadzą dwa wejścia – główne i boczne przy którym znajduje się
podjazd dla wózków inwalidzkich
 Istnieje możliwość poruszania się samochodem / wózkiem inwalidzkim po terenie
cmentarza
 Istnieje możliwość wejścia na teren z psem przewodnikiem.
 Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem na cmentarz.
 Na terenie cmentarza brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidomie
i słabosłyszące.
 Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 Istnieje możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po
wcześniejszym jej zamówieniu.
2. Budynek administracji ul. Strobowska 19


Przy wejściu do biura administracyjnego jest podjazd dla wózków inwalidzkich.



W budynku brak pętli indukcyjnej.



Brak oznaczeń w języku Braille’a



Drzwi nie otwierają się automatycznie.



Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.



Nad wejściami nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące.



Istnieje możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po
wcześniejszym jej zamówieniu.

3. Budynek kwiaciarni ul. Jana III Sobieskiego 11


Na drzwiach wejściowych do budynku, zamontowany jest dzwonek dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. Pracownicy mają obowiązek reagować na sygnał
dźwiękowy związany z jego użyciem.



Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych



W budynku brak jest pętli indukcyjnych.



Drzwi nie otwierają się automatycznie.



Do budynku prowadzi schodek, brak podjazdu dla wózków.



Istnieje możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po
wcześniejszym jej zamówieniu.

