
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

W URZĘDZIE MIASTA ŁAŃCUTA DO 31.12.2021 

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U z 2020 r. poz. 1062 t.j. 19 czerwca 2020) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

L.p. Zakres działań Sposób realizacji Termin  realizacji 

1.  Dokonanie analizy pod względem dostosowania stanu 
Urzędu Miasta Łańcuta, w zakresie dostępności:  
− architektonicznej, 
− informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem 
dostępności:  
− architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
 − informacyjno-komunikacyjnej - zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. 
ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać 
wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Do końca III kwartału 
2021 r. 

2.  Dokonanie analizy pod względem dostępności cyfrowej:  
− Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta, 
− stron internetowych Urzędu Miasta Łańcuta do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami. 

Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej - 
zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Do końca III kwartału 
2021 r. 

3. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności stron 
internetowych 

Przeprowadzenie analizy stron internetowych pod kątem 
konieczności aktualizacji deklaracji dostępności, zgodnie art. 11 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

Do 31 marca 2021 r. 

4. Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności 
podmiotu publicznego dla Urzędu Miasta Łańcuta zgodnie 
z art. 11 ww. ustawy 

Sporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi 
 i opublikowanie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Łańcuta 

Do 31 marca 2021 r.  

5.  Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie 
do usług świadczonych przez Urząd Miasta Łańcuta 
w zakresie dostępności:  
− architektonicznej,  
− informacyjno-komunikacyjnej,  
− cyfrowej, monitorowanie działalności urzędu tym 
zakresie. 

− podejmowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
w zależności od potrzeb, 
− przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi 
potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących 
problemów natury architektonicznej, informacyjno-
komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać 
podczas kontaktu z Urzędem, 

Zadanie bieżące do 
31 grudnia 2021 r.  
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- podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier 
architektonicznych. 

6. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze 
szczególnymi dotyczących problemów natury 
architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-
komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów 
z Urzędem Miasta Łańcuta 

Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunowie 
i rodzina mogą zgłaszać propozycje wprowadzenia zmian w 
zakresie dostępności, poprawy kontaktu, ułatwień podczas 
załatwiania spraw w Urzędzie. 

Zadanie bieżące do 

31 grudnia 2021 r. 


