
Deklaracja w sprawie dostępności 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony 

internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie  

w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zdp.stargard.pl 

Oświadczenie sporządzono dnia 22.03.2021 r.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej 

Data publikacji strony internetowej: 12.07.2013 r. 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.09.2019 r. 

Dostępność cyfrowa 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Dostępność architektoniczna 

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard. 

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Bydgoskiej. Przed drzwiami wejściowymi 

zlokalizowany jest jednostopniowy podest. Sekretariat znajduje się na parterze po lewej 

stronie w pokoju nr 3.  

W budynku nie ma windy. 

Do budynku na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Tłumacz języka migowego 

Osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy 

tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika podczas załatwiania swoich spraw  

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób 

niepełnosprawnych, których niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz za zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, została potwierdzona 

orzeczeniem: 

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, 

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub 

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. 



Osoby uprawnione chcące skorzystać z usługi tłumacza proszone są o zgłoszenie zamiaru, co 

najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Zarządzie Dróg Powiatowych, ze wskazaniem 

metody komunikowania się (PJM, SJM i SKOGN), rodzaju sprawy oraz preferowanego 

terminu  spotkania wysyłając pisemny wniosek na adres zdp@zdp.stargard.pl lub zgłaszając 

taką chęć telefonicznie pod numer 915775219. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest: Monika Szotowicz, adres poczty elektronicznej szotowicz@zdp.stargard.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 915775219 wew. 32. Tą samą 

drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 

zapewnienia dostępności. 

Postępowanie odwoławcze 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również 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: 

https://www.rpo.gov.pl/ 

 

Sporządziła: Monika Szotowicz 
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