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Deklaracja dostępności Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Olsztynie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej 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 Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie.
Data publikacji strony internetowej: 2014-07-23
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-24

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Treści niedostępne
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej:

Wyłączenia
zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
niektóre ﬁlmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w
życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i graﬁk,
dokumenty .pdf nie są dostępne cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z plików z rozszerzeniem .pdf i .doc oraz osadzać teksty bezpośrednio w serwisach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-25
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Witak.
E-mail: malgorzata.witak.olsztyn@rdos.gov.pl
Telefon: 89 537 21 14
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: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
E-mail: kancelaria@gdos.gov.pl
Telefon: 22 369-21-00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60,10-437 Olsztyn
Wejście główne do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znajduje się od strony ul. Dworcowej. Po wschodniej stronie budynku znajduje się drugie wejście do Urzędu wraz
z podjazdem dla osób poruszających się na wózku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zajmuje parter, II i III piętro.
Na parterze w holu głównym, po prawej stronie, znajduje się sekretariat. Sekretariat jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku. Dla osób
poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu z
podjazdem dla osób poruszających się na wózku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie
ma progów. Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni
robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed
budynkiem, na ul. Dworcowej, zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

Wydział Spraw Terenowych w Elblągu
Siedziba Wydziału Spraw Terenowych w Elblągu znajduje się w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego 1, na drugim piętrze.
Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wydział Spraw Terenowych w Ełku
Siedziba Wydziału Spraw Terenowych w Ełku znajduje się w budynku mieszczącym się przy ul. Zamkowej 8, na pierwszym piętrze. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz
windy. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

