
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Krótka 7 oznaczone szyldem Urzędu Gminy. Do 

wejścia prowadzą schody z poręczami. Poręcze pozwalają na prawostronne i lewostronne 

korzystanie ze schodów. Drzwi wejściowe nie są przystosowane do przejazdu wózka 

inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu przy 

wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: +48 83 353 

50 04. Pomieszczenie pracownika sekretariatu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje 

odnośnie możliwości załatwienia sprawy, znajduje się po lewej stronie od wejścia. Na ścianie 

na wprost wejścia wywieszony jest spis pokojów Urzędu Gminy. Gabinet Wójta Gminy jest 

dostępny dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

Budynek nie posiada windy. Przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest 

wyłącznie po schodach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową swobodnie mogą się poruszać 

jedynie w obrębie parteru budynku ze swobodnym dostępem na salę konferencyjną, która 

może stanowić salę obsługi. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, poza ogólnodostępną jedną 

toaletą znajdującą się na parterze budynku. 

3. Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych. 

W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada pochylni ani 

platform przystosowanych do poruszania się przy ich pomocy przez osoby niepełnosprawne. 

Osoby mające trudności w poruszaniu się są obsługiwane na sali konferencyjnej na parterze 

budynku przez właściwego pracownika, wezwanego najczęściej za pośrednictwem 

sekretariatu. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych. 

Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej posiada jedno oznaczone miejsce parkingowe dla 

osoby niepełnosprawnej. Miejsce to znajduje się jako pierwsze naprzeciwko wejścia do 

budynku od ul. Krótkiej. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach. 

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

przewodnikiem. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 

online. 

W tutejszym urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego. 

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i 

wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, 

mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Komarówce 

Podlaskiej poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w 

szczególności poprzez: 

• wysyłanie korespondencji na adres: Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej ul. Krótka 7, 

21-311 Komarówka Podlaska 

• korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: komarowka@komarowka.home.pl 

• przesyłanie faksów: nr faksu (83) 353 50 04, 



• korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. 

• w przypadku osobistej wizyty w Urzędzie Gminy, osoby z niepełnosprawnością 

obsługujemy w sali konferencyjnej UG. 

Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Kinga Eljaszuk 

kinga.eljaszuk@komarowka.home.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 83 353 50 04. Tą samą drogą 

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 

zapewnienia dostępności. 

Aplikacje mobilne 

Podmiot publiczny nie udostępnia aplikacji mobilnej 
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