
 

Deklaracja dostępności Powiatowego System Informacji o Terenie powiatu 

kłodzkiego 

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

powsit.powiat.klodzko.pl 

 

•Data publikacji strony internetowej:2015 rok. 

•Data ostatniej istotnej aktualizacji:2015 rok. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej. 

 

Treści niedostępne 

•dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania 

dostępności, np. dokumenty wytworzone i przekazane przez inne podmioty, 

•niektóre dokumenty posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – 

np. pliki w formacie GML, SHP, 

•niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast, 

•brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu, 

•strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu 

(pionowej/poziomej), 

•po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie 

przeglądarki, 

•istnieje konieczność przewijania w poziomie i poziomie, 

•brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami literami, 

 

Wyłączenia 

•Zgodnie z artykułem 3 ustępem 2 punktem 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych ustawy nie stosuje się do elementów stron internetowych w postaci 

map oraz map interaktywnych, w tym geoportali. 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

•Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25. 

•Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25. 



 

Skróty klawiaturowe 

•brak możliwości używania skrótów klawiaturowych. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

•Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wydział Geodezji, Kartografii i 

Katastru. 

•E-mail: powiat@powiat.klodzko.pl 

•Telefon: 74 8657523 

 

Każdy ma prawo: 

•zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

•zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

•wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej 

formie. 

 

Żądanie musi zawierać 

•dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

•wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

•wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w 

tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie 

nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć 

skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 

•Organ nadzorujący: Starosta Kłodzki 

•Adres: ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

•E-mail: powiat@powiat.klodzko.pl 

•Telefon: 74 8657523 

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Dostępność architektoniczna 

  W budynku starostwa jest dostępna winda dla niepełnosprawnych.  

  Dla niepełnosprawnych jest dostępny parter - w ramach parteru jest możliwość 

załatwienia spraw przez niepełnosprawnych.  

  Są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

 



Dostępność tłumacza języka migowego 

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy 

tłumacza języka migowego. 

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi na 3 dni przed planowaną wizytą w 

Starostwie Powiatowym w Kłodzku. 

 

 


