
PLAN DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOCHOWIE  NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 

SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2024 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 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) zwanej dalej Uzd ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

 

Lp. 

 

Zakres działania 

 

Realizujący 

zadania 

wynikające z art. 

6 Uzd 

 

Sposób realizacji 

 

termin 

1  

 

 

Powołanie Koordynatora  

do spraw dostępności 

 

 

 

 

Burmistrz Łochowa 

- Zarządzenie Burmistrza 

- zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej o wyznaczeniu 

koordynatora ds. dostępności wraz z danymi 

kontaktowymi 

- zgłoszenie danych koordynatora ds. 

dostępności na listę poprzez dedykowany adres 

e-mail 

 

30.09.2020 r. 

2 Podanie do publicznej wiadomości na stronie 

BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie informacji 

o powołaniu Koordynatora ds. dostępności 

 

 

Informatyk 

 30.09.2020 r 

3 Przekazanie informacji jednostkom podległym o 

konieczności wskazania osoby odpowiedzialnej 

za realizację  Uzd 

 

Koordynator 

 14.09.2020 r. 

4 Sporządzenie deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno 

komunikacyjnym 

 

Koordynator 

Informatyk 

 

 

 23.09.2020 r. 

5 Dokonanie samooceny pod kątem sposobów 

dostosowania w wymiarze architektonicznym, 

cyfrowym i informacyjno komunikacyjnym 

Koordynator  30.11.2020 r. 



6 Analiza stanu budynku Urzędu Miejskiego w 

Łochowie pod względem architektonicznym 

Koordynator Samoocena 30.11.2020 r. 

7 Analiza stanu Urzędu Miejskiego w Łochowie 

pod względem dostępu informacyjno 

komunikacyjnym 

Koordynator Samoocena 30.11.2020 r. 

8 Analiza stanu Urzędu Miejskiego w Łochowie 

pod względem dostępności cyfrowej 

Informatyk 

Koordynator 

Zlecenie zatrudnionemu w Urzędzie 

informatykowi realizacji zadań w tym zakresie. 

30.11.2020 r. 

9 Monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego 

w Łochowie w zakresie o której mowa w art. 6 

Uzd 

Koordynator,    

10 Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

 Opracowanie planu działania, przekazanie do 

zatwierdzenia Burmistrzowi Łochowa i podanie 

do publicznej wiadomości na stronie BIP 

Urzędu Miejskiego w Łochowie 

31.03.2021 r. 

11 Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami i przekazanie go do Wojewody 

Mazowieckiego 

Koordynator  31.03.2021 r. 

12 Publikacja raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej 

 

Informatyk 

 31.03.2021 r. 

 


