
Deklaracja dostępności cyfrowej 

Wstęp deklaracji 

Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

strony internetowej www.znt-tg.pl zgodnie z przepisami ustawy 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 www.znt-tg.pl 

Dane teleadresowe jednostki: 

Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o. 

ul. Towarowa 1 

42-600 Tarnowskie Góry 

tel. 32 73 69 201 

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-12 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-01 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

wyłączeń wymienionych poniżej. 

Wyłączenia: 

 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

 

Strona internetowa jest w trakcie zmian w celu lepszego dostosowania do osób 

niepełnosprawnych. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-31 

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 do kontaktu w sprawie dostępności jest Patrycja Stelnicka 

http://www.znt-tg.pl/


e-mail: p.stelnicka@znt-tg.pl 

Telefon: 32 288 93 73 

Procedura wnioskowo-skargowa 

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

Dostępność architektoniczna 
 

Siedziba ZNT Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry 

 

1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne. 

2. Do wejścia głównego prowadzą schody niewyposażone w poręcz. 

3. Wejście nie zostało zabezpieczone bramkami. 

4. Na drzwiach wejściowych do budynku umieszczono informację z numerem 

kontaktowym do Sekretariatu, w celu ułatwienia kontaktu osobom niepełnosprawnym. 

5. Po przejściu przez drzwi wejściowe należy kierować się korytarzem w stronę schodów 

lub skorzystać z windy. 

6. Schody zostały wyposażone w poręcz. 

7. Siedziba ZNT Sp. z o.o. znajduje się na 1 piętrze. 

8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

10. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące. 

11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub  

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

mailto:p.stelnicka@znt-tg.pl


12. W budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika 

posługującego się językiem migowym. 

 

Budynek Administracji ul. Gliwicka 17  

 

Pomieszczenia Administracji znajdują się w budynku wielorodzinnym na parterze  

 

1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne (z poziomu parteru) od strony ul. Gliwickiej, 

drugie wejście znajduje się od strony klatki schodowej. Drugie pomieszczenie administracji 

posiada wejście z poziomu parteru z klatki schodowej .  

2. Pomieszczenia administracji nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

3. Administracja nie posiada punktu informacji z miejscem wystosowanym dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz nie ma możliwości  skorzystania z pomocy pracownika 

posługującego się językiem migowym.  

4.W obrębie budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

5. Do budynku administracji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  

6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome 

i słabowidzące.  

7. W budynku administracji nie ma pętli indukcyjnych.  

8. W budynku administracji nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych 

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 


