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Raport problemów
Raport z audytu dot. jakości dla strony https://www.miekinia.pl/pl/ przeprowadzonego 9
października 2020 r.
Kategoria
Wyniki
Ogólna jakość ██████████
Błędy
██████████
Dostępność
██████████
Kompatybilność ██████████
przeglądarek
Prywatność
██████████
zgodności z przepisami
Wyszukiwanie ██████████
Normy
██████████
Użyteczność
██████████

302 stron ma problemy jakościowe
61 stron ma niedziałające linki lub inne błędy
285 stron ma problemy z dostępnością
24 strony z problemami dotyczącymi
1 strona z problemem prawnym lub w zakresie
243 strony ma problem dotyczący wyszukiwarki
267 stron ma problemy z normami W3C
284 stron z problemami z użytecznością

Podsumowanie Sprawdzono 525 stron i obrazów.

Dokument podpisany
przez Piotr Łukasz
Kawczyński
Data: 2020.10.30
09:52:12 CET
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Błędy
W sekcji tej przedstawione są problemy dot. jakości stron, w tym niedziałające linki i
błędne konfiguracje serwera.

Priorytet 1
4 problemy na 61 stron
Strony nie udało się przeskanować pod kątem linków, ponieważ nie wygląda jak
strona wykonana w języku HTML.
https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php line 1
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 1

Znacznik img wskazuje na plik, którego typ MIME jest nieprawidłowy dla obrazu.
Może tak się zdarzyć jeśli znacznik obrazu odsyła do strony HTML lub jeśli
obraz nie istnieje i zamiast niego zwracana jest strona błędu.
Image: https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php file type is: text/html.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 926
Image: https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php file type is: text/html.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 788
Image: https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php file type is: text/html.
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 593
Image: https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php file type is: text/html.
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 593
Image: https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php file type is: text/html.
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 277
Image: https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php file type is: text/html.
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 856
Image: https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php file type is: text/html.
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 994
Image: https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php file type is: text/html.
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 856

Link nie działa. Cel linku nie może zostać załadowany z powodu błędu HTTP.
Czasami jest to problem tymczasowy, jeśli jednak utrzymuje się, wskazuje na
poważny problem z Państwa serwerem sieciowym.
Broken link: https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 500
Internal Server Error
https://www.miekinia.pl/bw/ line 186

Link nie działa. Strony nie udało się odnaleźć na docelowym serwerze
sieciowym.
Sposób naprawy tej sytuacji zależy od powodu, z którego link przestał działać:
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• Link został wpisany z błędem i należy go naprawić
• Strona docelowa została przeniesiona i konieczna jest aktualizacja linku
• Strona docelowa przestałą istnieć i link powinien zostać usunięty
• Plik został przypadkowo usunięty i powinien zostać zastąpiony
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 185
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 186
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 186
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13401.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 278
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13398.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 281
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 443
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 443
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 443
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 443
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 443
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 443
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/bw/ line 449
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13614.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/odpady/Program_usuwania_azbestu,343 line 181
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 19
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 21
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 329
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 352
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 361
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13401.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 572
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13398.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 582
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1004
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1007
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1010
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1013
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/ line 1016
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1019
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1047
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 1169
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 1173
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 1177
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 1181
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 1185
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 1189
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Aktualnosci_gminne,11 line 1229
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 869
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 873
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 877
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 881
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 885
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 889
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 929
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 636
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 890
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 894
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 898
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 902
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 906
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 910
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 950
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13398.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 628
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 861
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 865
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 869
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 873
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 877
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 881
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 921
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 911
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 915
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 919
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 923
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 927
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 931
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 971
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13718,konsultacje-spoleczne.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 656 819
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 1299
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 1303
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 1307
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 1311
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 1315
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 1319
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 1359
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1267
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1271
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1275
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1279
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1283
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1287
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1327
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 44
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 44
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1169
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1173
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1177
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1181
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1185
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1189
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1229
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 851
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 855
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 859
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 863
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 867
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 871
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 911
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1299
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1303
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1307
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1311
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1315
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1319
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1359
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 846
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 850
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 854
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 858
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 862
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 866
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 906
Broken link: https://www.comune.oria.br.it/territorio/gemellaggi 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 754
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 917
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 921
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 925
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 929
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 933
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 937
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 977
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=272 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=272 line 38
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 38
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 822
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 826
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 830
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 834
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 838
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 842
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 882
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,379 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,379 line 38
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,115 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,115 line 38
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kolejne_inwestycje_drogowe,379,2887 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kolejne_inwestycje_drogowe,379,2887 line 44
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 875
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 879
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 883
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 887
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 891
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 895
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 935
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 636
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikaty,33 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikaty,33 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikaty,33 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikaty,33 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikaty,33 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Komunikaty,33 line 636
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 910
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 914
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 918
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 922
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 926
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 930
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 970
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 636
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 1018
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 1022
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 1026
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 1030
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 1034
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 1038
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 1078
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 636
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 855
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 859
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 863
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 867
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 871
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 875
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 915
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 636
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 480 1080
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 511 787
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 523 799
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13398.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1068
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1286
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1290
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1294
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1298
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1302
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1306
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1346
Broken link: https://bip.miekinia.pl/a,19790,statuty-solectw.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 763
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 775
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13718,konsultacje-spoleczne.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1048
Broken link: https://www.comune.oria.br.it/territorio/gemellaggi 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 846
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 895
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 899
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 903
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 907
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 911
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 915
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 955
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/O_serwisie,107 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/O_serwisie,107 line 38
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 879
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 883
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 887
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 891
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Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 895
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 899
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 939
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 867
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 871
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 875
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 879
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 883
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 887
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 927
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 636
Broken link: https://bip.miekinia.pl/a,26629,drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-dz-nr-292obreb-wilkostow.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 766
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 876
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 880
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 884
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 888
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Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 892
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 896
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 936
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 907
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 911
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 915
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 919
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 923
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 927
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 967
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 480 624 730
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 864
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 868
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 872
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 876
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 880
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 884
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 924
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne-
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Miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 480 624
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 832
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 836
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 840
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 844
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 848
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 852
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 892
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 480 624
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 834
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 838
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 842
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 846
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 850
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 854
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 894
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 877
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 881
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 885
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 889
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 893
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 897
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 937
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,379,2898 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,379,2898 line 44
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 890
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 894
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Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 898
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 902
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 906
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 910
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 950
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 871
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 875
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 879
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 883
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 887
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 891
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 931
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 636
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 873
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 877
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 881
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 885
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 889
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 893
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 933
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 636
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przydatne_linki,212 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Przydatne_linki,212 line 38
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 511 612
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 523 624
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1351
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1355
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1359
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1363
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1367
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1371
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1411
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 511 612
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 523 624
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 844
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 848
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 852
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 856
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 860
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 864
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 904
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 511 612
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 523 624
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 993
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 997
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 1001
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 1005
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 1009
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 1013
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 1053
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 511 612
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 523 624
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 892
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 896
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 900
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 904
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 908
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 912
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 952
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 897
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 901
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 905
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 909
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 913
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 917
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 957
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 34
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 38
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 480
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 511
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 523
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 886
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 890
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 894
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 898
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 902
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 906
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 946
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13610.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 636 794
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 876
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 880
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 884
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 888
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 892
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 896
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 936
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 881
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 885
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 889
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 893
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 897
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 901
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 941
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_1200.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 40
Broken link: https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new_1000.css 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 44
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
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https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 486
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13425.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 517
Broken link: https://bip.miekinia.pl/m,13747,interpelacje-i-zapytania-radnych.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 529
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13600.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 890
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13603.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 894
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13605.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 898
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13334.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 902
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13601.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 906
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Article/id,13604.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 910
Broken link: https://bip.miekinia.pl/Calculator/alcoholSellFeeCalculator.html 404 Not Found
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 950

Kwestie informacyjne
Wiadomości te mają jedynie cel informacyjny i nie wskazują błędów

Dla tego skanowania nie włączono sprawdzania pisowni.
Jeżeli chce się sprawdzić pisownię, należy ustawić język za pomocą komendy
Edit Scan w OnDemand.
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1
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Dostępność
W sekcji tej pokazane są problemy z dostępnością i wskazuje problemy dla starszych
użytkowników, osób niepełnosprawnych lub osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie
dostępności. Badanie automatyczne nie jest w stanie wykryć wszystkich problemów z
dostępnością, więc należy stosować je obok badań prowadzonych przez ludzi.

Poziom A
22 problemy na 285 stronach
Wszystkie procedury obsługi onclick powinny posiadać ekwiwalentną procedurę
obsługi onkeyup lub onkeydown.
Niektórzy użytkownicy nie są w stanie poruszać myszą, więc korzystają zamiast
tego z klawiatury. Aby pomóc tym użytkownikom, należy dodać ekwiwalentną procedurę
obsługi zdarzenia za pomocą klawiatury.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 481
https://www.miekinia.pl/en/ line 299
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1093
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 1030
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 1001
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 1051
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1407
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 753 787 821 855 889 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 991
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 757 763 769 775 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 986
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 812 818 824
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 962
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1426
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 1004
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 972
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 974
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1491
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 1032
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 1026
Wytyczne: WCAG 2.1 A F54 Sekcja 508 (2017) A F54

Wszystkie procedury obsługi onmouseout powinny mieć ekwiwalentną
procedurę obsługi onblur.
Niektórzy użytkownicy nie są w stanie poruszać myszą, więc korzystają zamiast
tego z klawiatury. Aby pomóc tym użytkownikom, należy dodać ekwiwalentną procedurę
obsługi zdarzenia za pomocą klawiatury.
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https://www.miekinia.pl/en/ line 304 308 319 323 725
https://www.miekinia.pl/en/About_the_region,151 line 304 308 319 323 766
https://www.miekinia.pl/en/Ask_the_Mayor,149 line 304 308 319 323 670
https://www.miekinia.pl/en/Contact,148 line 304 308 319 323 725
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 304 308 319 323 809
https://www.miekinia.pl/en/Gallery,194 line 304 308 319 323 821
https://www.miekinia.pl/en/History,223 line 304 308 319 323 667
https://www.miekinia.pl/en/index.php?id=272 line 304 308 319 323 760
https://www.miekinia.pl/en/Liga_Halowej_Pilki_Noznej_20142015,293 line 304 308 319 323 670
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office,148 line 304 308 319 323 725
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 304 308 319 323 809
https://www.miekinia.pl/en/Site_map,197 line 304 308 319 323 705
https://www.miekinia.pl/en/Tourism,222 line 304 308 319 323 670
Wytyczne: WCAG 2.1 A F54 Sekcja 508 (2017) A F54

Wszystkie procedury obsługi onmouseover powinny mieć ekwiwalentną
procedurę obsługi onfocus.
Niektórzy użytkownicy nie są w stanie poruszać myszą, więc korzystają zamiast
tego z klawiatury. Aby pomóc tym użytkownikom, należy dodać ekwiwalentną procedurę
obsługi zdarzenia za pomocą klawiatury.
https://www.miekinia.pl/en/ line 304 308 319 323 725
https://www.miekinia.pl/en/About_the_region,151 line 304 308 319 323 766
https://www.miekinia.pl/en/Ask_the_Mayor,149 line 304 308 319 323 670
https://www.miekinia.pl/en/Contact,148 line 304 308 319 323 725
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 304 308 319 323 809
https://www.miekinia.pl/en/Gallery,194 line 304 308 319 323 821
https://www.miekinia.pl/en/History,223 line 304 308 319 323 667
https://www.miekinia.pl/en/index.php?id=272 line 304 308 319 323 760
https://www.miekinia.pl/en/Liga_Halowej_Pilki_Noznej_20142015,293 line 304 308 319 323 670
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office,148 line 304 308 319 323 725
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 304 308 319 323 809
https://www.miekinia.pl/en/Site_map,197 line 304 308 319 323 705
https://www.miekinia.pl/en/Tourism,222 line 304 308 319 323 670
Wytyczne: WCAG 2.1 A F54 Sekcja 508 (2017) A F54

Obrazy dekoracyjne i tworzące odstępy nie mogą wykorzystywać opisowych
atrybutów alt.
Obrazy używane do celów dekoracyjnych powinny mieć jedynie parametr alt=”,
aby mogły być ignorowane przez czytniki ekranu. Obrazy z parametrem
role=presentation lub role=none również powinny mieć parametr alt=”, ponieważ
zachowanie czytników ekranu jest bardzo niekonsekwentne, gdy parametry te mają
sprzeczne wartości. Wpływ na użytkowników:
• JAWS : Odczytuje tekst redundantalt.
• NVDA : Odczytuje tekst redundantalt.
• VoiceOver : Odczytuje tekst redundantalt.
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Tekst ALT „Poprzedni miesiÄ…c"
https://www.miekinia.pl/bw/ line 407 413
Tekst ALT „Poprzedni miesiÄ…c"
https://www.miekinia.pl/pl/ line 768 949
Wytyczne: WCAG 2.1 A F39 Sekcja 508 (2017) A F39

Dokument musi posiadać tytuł.
Dla stron HTML należy dodać element tytułowy. Dla dokumentów Office oraz
dokumentów PDF utworzonych z dokumentów Office, należy wypełnić pole tytułu (Title)
we właściwościach dokumentu przed zapisaniem go jako plik PDF.
https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php line 1
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 1
Wytyczne: WCAG 2.1 A 2.4.2 Sekcja 508 (2017) A 2.4.2

Tytuł dokumentu nie może być pusty.
Dla stron HTML należy zmienić element tytułowy. Dla dokumentów Office oraz
dokumentów PDF utworzonych z dokumentów Office, należy wypełnić pole tytułu (Title)
we właściwościach dokumentu przed zapisaniem go jako plik PDF.
https://www.miekinia.pl/files/docs/dlaczego_polki_nie_robia_.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/inwentaryzacja_zabestu_w_.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/poradnik.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/poradnik_marketing_spolec.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/program_usuwania_azbestu_.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/zalacznik_2.pdf line 1
Wytyczne: WCAG 2.1 A F25 Sekcja 508 (2017) A F25

Powtarzający się identyfikator - taki sam identyfikator jest wykorzystany dla
więcej niż jednego elementu.
id=label_text id=label_text
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 269 274
Wytyczne: HTML5 WCAG 2.1 A 4.1.1 Sekcja 508 (2017) A 4.1.1

Każdy element musi zawierać treść lub obraz z atrybutem alt.
Nazwa linku pozwala czytnikom obrazu zwerbalizować co robi dany link. Jeśli na
żadnej treści linku lub treść „alt” jest pusta, czytniki obrazu nie mają czego przeczytać,
więc zamiast tego odczytują adres URL. Aby dodać nazwę, należy wykonać jedno z
poniższych działań:
• Dodać tekst między początkowym i końcowym znacznikiem elementu
• Dodać atrybut anaria-label
• Dodać atrybut anaria-labelledby
• Dodać atrybut img alt jeśli link zawiera element img
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https://www.miekinia.pl/bw/ line 430
https://www.miekinia.pl/en/ line 560 566 569
https://www.miekinia.pl/pl/ line 963 965 967
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 818 824 830 833
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 789 795 801 804
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 839 845 851 854
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1195 1201 1207 1210
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1097 1103 1109 1112
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 779 785 791 794
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1227 1233 1239 1242
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 774 780 786 789
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 845 851 857 860
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 750 756 762 765
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1214 1220 1226 1229
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 792 798 804 807
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 760 766 772 775
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 762 768 774 777
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1279 1285 1291 1294
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 820 826 832 835
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 814 820 826 829
Wytyczne: WCAG 2.1 A F89 Sekcja 508 (2017) A F89

Ilustracje i obrazy w dokumentach PDF powinny mieć wprowadzony tekst ALT,
pomijając obrazy dekoracyjne, które powinny być oznaczone jako artefakty.
Każdy obraz powinien posiadać atrybut ALT opisujący go, który czytniki obrazu
będą mogły odczytać na głos. Techniki SeePDF dla WCAG: Grafiki Text
Alternatives.PDF z brakującymi atrybutami ALT mogą powodować problemy w:
• NVDA 2019 z IE11 i Acrobat Reader: obraz jest ignorowany.
• JAWS 2019 z IE11 i Acrobat Reader: odczytywana jest etykieta bez znaczenia, np.
„jedenaście grafika”.
• VoiceOver macOS z Safari: odczytywana jest etykieta bez znaczenia, np. „obraz”.
• VoiceOver iOS z Safari: obraz jest ignorowany.
Grafiki PDF z pustymi atrybutami ALT mogą powodować problemy w:
• NVDA 2019 z IE11 i Acrobat Reader: odczytywana jest etykieta bez znaczenia, np.
„grafika”.
• JAWS 2019 z IE11 i Acrobat Reader: obraz jest ignorowany.
• VoiceOver macOS z Safari: odczytywana jest etykieta bez znaczenia, np. „odstęp,
obraz”.
• VoiceOver iOS z Safari: odczytywana jest etykieta bez znaczenia, np. „obraz”.
https://www.miekinia.pl/files/docs/dlaczego_polki_nie_robia_.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/dokumenty.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/historia_administracji_w_.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/inwentaryzacja_zabestu_w_.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/pokrzywdzony.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/poradnik.pdf line 0
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https://www.miekinia.pl/files/docs/poradnik_marketing_spolec.pdf line 1 7 11 11 38 ...
https://www.miekinia.pl/files/docs/profilaktyka_hpv_w_polsce.pdf line 0 4
https://www.miekinia.pl/files/docs/program_usuwania_azbestu_.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/przewodnik_domowy_jak_osz.pdf line 0 22 32 33 38
https://www.miekinia.pl/files/docs/rys_1_orientacja.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/uhbvlk.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/zalacznik_2.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/docs/zmiana_studium_miekinia_x.pdf line 0
https://www.miekinia.pl/files/others/folder201207.pdf line 0
Wytyczne: WCAG 2.1 A F65 Sekcja 508 (2017) A F65

Sterowanie formą HTML nie ma dostępnej nazwy.
Etykieta (lub nazwa) powiązana ze sterowaniem pozwala czytnikom ekranu
poprawnie zwerbalizować etykietę podczas odczytywania kontroli. Aby dodać etykietę,
należy wykonać jedno z poniższych działań:
• Zastosować elementy etykiety z atrybutem thefor ustawionym na ID sterowania formą
• Wykonać oblewanie sterowania formą elementem alabel
• Dodać atrybut atitle
• Dodać atrybut anaria-label
• Dodać atrybut anaria-labelledby

https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 780
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 848
Wytyczne: WCAG 2.1 A F68 Sekcja 508 (2017) A F68

Zidentyfikować nagłówki wiersza i kolumny w tabelach danych za pomocą
elementów th oraz oznaczyć tabele aranżacyjne parametrem role=presentation.
Tabele danych pozwalają użytkownikom czytników ekranu zrozumieć relacje
między kolumnami a rzędami. Tabele aranżacyjne odczytują komórki jako szereg
niepowiązanych akapitów bez struktury tabelarycznej. Bez th lub role czytniki ekranu
stosują heurystykę w celu podjęcia decyzji, czy tabela jest tabelą aranżacyjną czy tabelą
z danymi. Heurystyka ta różni się znacznie między czytnikami ekranu i ma na nią wpływ
używana przeglądarka, rozmiar okna oraz rozmiar czcionki (więc rezultaty są mocno
nieprzewidywalne bez th lub roli). Jeżeli tabela danych ma nagłówki zaznaczone za
pomocą td, należy zmienić je na th. Jeżeli tabela danych nie ma nagłówków, należy
dodać elementy th opisujące każdy rząd i/lub kolumnę. Jeżeli tabela jest używana
wyłącznie do celów aranżacyjnych, należy dodać parametr role=presentation do
elementu tabeli. Wpływ na użytkowników:
• Odczytywanie przez JAWS: Traktuje tabele bez parametrów th i role jako tabele
aranżacyjne jeśli tabela zawiera komórki, których wymiary w pikselach są większe lub
mniejsze od określonych.
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Na pomiar ten wpływa wielkość okna przeglądarki, wielkość czcionki przeglądarki oraz
używana przeglądarka.
• Odczytywanie przez NVDA: Stosuje heurystykę tabeli aranżacyjnej wobec tabel bez
parametrów th i role, różniącą się w zależności od stosowanej przeglądarki oraz
rozmiaru okna w niektórych okolicznościach.
• Odczytywanie przez VoiceOver: Używa złożonej heurystyki wobec tabel bez
parametrów th i role, która jest podobna (lecz nie identyczna) do heurystyki stosowanej
przez NVDA względem przeglądarki Firefox.

https://www.miekinia.pl/bw/Gmina,12 line 724 732
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 769
https://www.miekinia.pl/bw/O_serwisie,107 line 654
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy,117 line 670
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 792 800
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 837
https://www.miekinia.pl/pl/O_serwisie,107 line 722
https://www.miekinia.pl/pl/Petla_lokalna_Szlaku_Odry_-_czerwona,366 line 732
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 738
https://www.miekinia.pl/pl/Szlak_Odry_-_niebieska,365 line 756
https://www.miekinia.pl/pl/TelefonyInfolinie_pomocy,221 line 768
Wytyczne: WCAG 2.1 A F91 Sekcja 508 (2017) A F91

Elementy iframe i frame muszą mieć atrybut title.
Dodać atrybut title lub etykietę ARIA do każdego elementu iframe i frame (np.
title='Główna zawartość'). Bez title niektóre czytniki ekranu odczytują nazwę pliku ramki,
która zazwyczaj nie ma znaczenia. Wpływ na użytkowników:
• Odczytywanie przez VoiceOver - macOS 10.14 Safari 13.0 macOS 10.14.6:
Odczytywany jest pozbawiony znaczenia tytuł ramki.
• Odczytywanie przez VoiceOver - macOS 10.13 Safari 12.1 macOS 10.13.6:
Odczytywany jest pozbawiony znaczenia tytuł ramki.
• Odczytywanie przez VoiceOver - macOS 10.12 Safari 10.1.2 macOS 10.12.6:
Odczytywany jest pozbawiony znaczenia tytuł ramki.
• Odczytywanie przez VoiceOver - macOS 10.11 Safari 9.1.2 macOS 10.11.6:
Odczytywany jest pozbawiony znaczenia tytuł ramki, np. „ramka zero”.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 666
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 708
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735

Strona 30 z 74

Raport opracowany przez FORSAFE Sp. z o.o.

https://www.miekinia.pl/pl/

Piątek, 30 października 2020 r.

https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Tajemniczy_Dolny_Slask_-_zobacz_film_reklamowy,211 line 730
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 776
Wytyczne: WCAG 2.1 A 2.4.1 Sekcja 508 (2017) A 2.4.1

Link wykorzystuje ogólny tekst taki jak np. „Kliknij tutaj”, bez otaczającego tekstu
objaśniającego cel linku.
Czytniki ekrany wykorzystują tekst wokół linków, aby pomóc w zrozumieniu, do
czego służy dany link. Jeśli tekstu linku jest bardzo ogólnikowy i nie ma żadnego tekstu
otaczającego, nie ma możliwości wywnioskowania, do czego dany link służy. Należy
używać albo opisowej etykiety linku (co pomaga wszystkim użytkownikom) lub dodać do
linku parametr aria-label lub aria-describedby (co pomaga użytkownikom czytników
ekranu).
Tekst linku:
https://www.miekinia.pl/en/Gallery,194 line 527 578 629
Wytyczne: WCAG 2.1 A F63 Sekcja 508 (2017) A F63

Pliki PDF muszą zostać oznaczone, aby były dostępne dla czytników ekranu.
Włączyć opcję 'Znaczniki struktury dokumentu' w Wordzie lub opcję 'PDF ze
znacznikami' w OpenOffice podczas eksportowania, lub użyć wtyczki 'Zapewnij
dostępność' w Adobe Acrobat.
https://www.miekinia.pl/files/docs/dlaczego_polki_nie_robia_.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/dokumenty.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/historia_administracji_w_.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/inwentaryzacja_zabestu_w_.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/pierwsza_pomoc.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/pokrzywdzony.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/poradnik.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/profilaktyka_ginekologicz.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/profilaktyka_hpv_w_polsce.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/program_usuwania_azbestu_.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/przewodnik_domowy_jak_osz.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/rys_1_orientacja.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/uhbvlk.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/zalacznik_2.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/docs/zmiana_studium_miekinia_x.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/files/others/folder201207.pdf line 1
Wytyczne: WCAG 2.1 A 1.3.1 Sekcja 508 (2017) A 1.3.1

Usunięcie podkreślenia z linków powoduje, że użytkownikom z daltonizmem
trudno jest je dostrzec.
Usunąć właściwość text-decoration:none ze swoich stylów linków lub dodać inne
atrybuty stylu obok zmian koloru, aby zapewnić widoczność linków dla osób, które nie
rozróżniają barw.
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https://www.miekinia.pl/pl/ line 1078
Wytyczne: WCAG 2.1 A F73 Sekcja 508 (2017) A F73

listami wyboru nie da się sterować klawiaturą, jeśli posiadają procedurę obsługi
onchange, która zajmuje się nawigacją, ponieważ taka procedura obsługi uruchamia się,
gdy użytkownik przesuwa wybór w górę i w dół za pomocą klawiatury.
Przechodzenie między pozycjami listy za pomocą przycisków strzałek będzie
skutkowało nagłym przeskokiem do innej strony.
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=1 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=15 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=16 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=17 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=18 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=19 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=20 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=21 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=22 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=3 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=1 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=15 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=16 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=17 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=18 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=19 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=20 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=3 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/Projekty_dofinansowane_ze_srodkow_zewnetrznych,248 line 729
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 line 761
Wytyczne: WCAG 2.1 A F36 Sekcja 508 (2017) A F36

Wiele linków na stronie ma taki sam tekst linku i otaczający kontekst, jednak
prowadzą do różnych miejsc.
Należy zmienić teksty linków tak, aby były unikalne dla każdej strony docelowej
(co pomaga wszystkim użytkownikom) lub dodać do linku parametr aria-label lub ariadescribedby (co pomaga użytkownikom czytników ekranu).
Tekst linku:
Contact Contact
https://www.miekinia.pl/en/ line 313 408
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 396 600
Tekst linku:
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UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 402 606
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 396 600
Tekst linku:
UrzÄ…d Gminy UrzÄ…d Gminy
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 402 606
Wytyczne: WCAG 2.1 A F63 Sekcja 508 (2017) A F63

Niektóre strony mają taki sam tytuł, więc tytułu nie da się wykorzystać do
rozróżnienia stron.
Należy zmienić elementy title tak, aby były unikalne dla każdej strony.
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
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https://www.miekinia.pl/pl/Gminny_Osrodek_Pomocy_Spolecznej,41,6 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=1 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=15 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=17 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=18 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=19 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=20 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=21 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=22 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=3 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=1 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=15 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=16 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=17 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=18 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=19 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=3 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ…d Gminy MiÄ™kinia' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy_Miekinia,31,1 .
https://www.miekinia.pl/pl/Jednostki_organizacyjne,31,2 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - Kalendarz' is also used on https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 .
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 .
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https://www.miekinia.pl/pl/Winnice_Jaworek,41,51 line 7
Wytyczne: WCAG 2.1 A F25 Sekcja 508 (2017) A F25

Strona ma powtarzające się identyfikatory, co stwarza problemy dla czytników
ekranu.
Dwa elementy lub więcej elementów na stronie ma taki sam identyfikator, co
powoduje problemy w przypadku czytników ekranu, które wykorzystują identyfikatory to
etykietowania elementów sterowania i nagłówków tabeli. Powoduje to także problem w
odniesieniu do metod JavaScript takich jak getElementById oraz querySelector, które
zachowują się niespójnie w przypadku obecności powtarzających się identyfikatorów.
Należy zmienić identyfikatory tak, aby były unikalne dla każdego elementu.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 917
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 779
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 584
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 584
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 847
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 985
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 847
Wytyczne: WCAG 2.1 A F77 Sekcja 508 (2017) A F77

Strona ta zawiera błędy oznaczania, które powodują, że czytniki ekranu pomijają
treści.
Należy naprawić błędy podane w zakładce Normy niniejszego raportu. Błędy
oznaczania, takie jak brakujące znaczniki końcowe, oznaczają, że czytniki ekranu mogą
pomijać istotne treści.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 995
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 857
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 622
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 622
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 925
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 1063
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 925
Wytyczne: WCAG 2.1 A F70 Sekcja 508 (2017) A F70

Strona ta wykorzystuje zagnieżdżone tabele, które tracą sens przy odczytywaniu
przez czytnik ekranu.
Należy dodać parametr role='presentation' jeśli tabela wewnętrzna jest tabelą
aranżacyjną, lub w innym razie należy zmodyfikować tabelę wewnętrzną tak, aby
przedstawiała te same dane bez zagnieżdżania tabel.
https://www.miekinia.pl/bw/Gmina,12 line 732
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 800
Wytyczne: WCAG 2.1 A F49 Sekcja 508 (2017) A F49

Należy użyć atrybutu lang aby określić język strony.
W HTML należy dodać do znacznika html atrybut lang zawierający kod języka, a
w pliku PDF ustawić język za pomocą Właściwości Dokumentu w oprogramowaniu
Acrobat. Pozwala to czytnikom ekranu na poprawną wymowę słów.
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https://www.miekinia.pl/bw/ line 2
https://www.miekinia.pl/en/ line 3
https://www.miekinia.pl/files/docs/historia_administracji_w_.pdf line 1
https://www.miekinia.pl/pl/ line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 3
Wytyczne: WCAG 2.1 A 3.1.1 Sekcja 508 (2017) A 3.1.1

Poziom AA
2 problemy na 103 stronach
Należy zadbać o to, aby kolory tekstu i tła były odpowiednio kontrastowe.
Niektórym użytkownikom trudno jest przeczytać szary tekst na białym tle,
ciemno szary tekst na czarnym tle oraz biały tekst na czerwonym tle.
• Współczynnik kontrastu powinien wynosić 3,0 lub więcej dla tekstu o wielkości 18
punktów lub większego
• Współczynnik kontrastu powinien wynosić 3,0 lub więcej dla tekstu wytłuszczonego o
wielkości 14 punktów lub większego
• Współczynnik kontrastu powinien wynosić 4,5 lub więcej dla każdego innego tekstu
Współczynnik kontrastu koloru tekstu względem koloru tła wynosi:
2.52 przy parametrach color: rgb(255,255,255);background-color: rgb(97,183,61);font-size: 16.50pt;fontweight: 400; 2.52 przy parametrach color: rgb(255,255,255);background-color: rgb(97,183,61);font-size:
12pt;font-weight: 600; 2.52 przy parametrach color: rgb(255,255,255);background-color:
rgb(97,183,61);font-size: 12pt;font-weight: 600;
https://www.miekinia.pl/pl/ line 289 556 709
Wytyczne: WCAG 2.1 AA 1.4.3 Sekcja 508 (2017) AA 1.4.3

Wyrażenia w innym języku powinny być w obrębie znacznika span lub div z
atrybutem lang.
Wyrażenia w języku innym niż angielski w tekście w języku angielskim lub
wyrażenia w języku angielskim w tekście w języku innym niż angielski będą wymawiane
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nieprawidłowo przez czytnik ekranu jeśli nie zostaną zidentyfikowane za pomocą
atrybutu lang.
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/bw/ line 218
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/en/ line 443
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/ line 436
Język HTML:
lang= lang= lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 708 753 762
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 712
Język HTML:
lang= lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 792 860
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 688
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 688
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 700
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 653
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 694
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 694
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 676
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 676
Język HTML:
lang= lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 694
Język HTML:
lang= lang= lang= lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1210 1214 1218
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 680
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Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 769
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 700
Język HTML:
lang=
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 694
Wytyczne: WCAG 2.1 AA 3.1.2 Sekcja 508 (2017) AA 3.1.2
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Kompatybilność
Sekcja ta przedstawia strony, które wykazują zachowanie zależne od przeglądarki lub
wyzwalają błędy przeglądarki.

Priorytet 1
2 problemy na 17 stronach
parametr input type=file nie jest obsługiwany w iOS 5 lub wcześniejszych jego
wersjach.
iPhone oraz iPad nie posiadają systemu plików dostępnego dla użytkownika.
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 255
Wytyczne: iPhone/iPad â‰¤ 5

Większość przeglądarek wyświetla ostrzeżenie dot. bezpieczeństwa gdy
bezpieczna strona internetowa https: zawiera zawartość http: .
W IE8 oraz Firefox 23 i późniejszych wersjach domyślna opcją jest
niewyświetlanie treści http:// . Aby to naprawić: należy używać względnych ścieżek URL
../images/file.png ; lub pełnych ścieżek URL /images/file.png ; bądź bezwzględnych
adresów URL https https://example.com/images/file.png .
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/en/ line 140
https://www.miekinia.pl/en/About_the_region,151 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Ask_the_Mayor,149 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Contact,148 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Gallery,194 line 140
https://www.miekinia.pl/en/History,223 line 140
https://www.miekinia.pl/en/index.php?id=272 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Liga_Halowej_Pilki_Noznej_20142015,293 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office,148 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Site_map,197 line 140
https://www.miekinia.pl/en/Tourism,222 line 140
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758
https://www.miekinia.pl/pl/Tajemniczy_Dolny_Slask_-_zobacz_film_reklamowy,211 line 730
Wytyczne: Edge Internet Explorer Chrome Android Firefox â‰¥ 3

Priorytet 2
1 problem na 2 stronach
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Strona ta nie ma żadnego doctype, który uruchamia tryb quirks mode w
przeglądarkach IE, Firefox oraz większości innych przeglądarek. Oznacza to, że strony
mogą wyglądać w różny sposób w różnych przeglądarkach.
Należy na początku dokumentu dodać deklarację DOCTYPE.
https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php line 1
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 1
Wytyczne: Internet Explorer Edge Firefox Safari Opera Chrome Android iPhone/iPad

Priorytet 3
2 problemy na 5 stronach
Właściwość document.selection została usunięta w Internet Explorer 11.
Należy zamiast tego użyć window.getSelection().
https://www.miekinia.pl/js/functions.js line 530 535 550 555 577 ...
Wytyczne: Internet Explorer â‰¥ 11

Właściwość CSS position:fixed nie jest obsługiwana przez IE6 i iOS 4.
https://www.miekinia.pl/styl_1200.css line 43
https://www.miekinia.pl/styl_bw.css line 83
https://www.miekinia.pl/styl_new.css line 102
https://www.miekinia.pl/styl_odpady.css line 42
Wytyczne: iPhone/iPad â‰¤ 4
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Prywatność
Sekcja ta przedstawia strony, które mogą naruszać unijne lub amerykańskie przepisy
dot. prywatności. Uwaga: nie wszystkie naruszenia da się wykryć automatycznie.

Priorytet 1
1 problem na 1 stronie
Strona ta korzysta z plików cookie i nie ma jasnej polityki prywatności. Firmy na
terenie UE, które korzystają z plików cookie muszą przestrzegać Przepisów ws.
Prywatności i Komunikacji Elektronicznej (Dyrektywa WE) z 2003 r. poprzez
zapewnienie polityki prywatności.
Aby zachować zgodność z przepisami, na każdej stronie należy umieścić link o
nazwie „Polityka prywatności” odsyłający do strony opisującej sposób, w jaki dany
serwis wykorzystuje pliki cookie oraz jak wyłączyć te pliki.
Pliki cookie: PHPSESSID=9d7cbu2976163137pra cooki3=1
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1
Wytyczne: Przepisy UE dot. prywatności

Strona 41 z 74

Raport opracowany przez FORSAFE Sp. z o.o.

https://www.miekinia.pl/pl/

Piątek, 30 października 2020 r.

Wyszukiwanie
Sekcja ta pokazuje naruszenia wytycznych dot. wyszukiwarek, a także strony, które nie
są zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie optymalizacji wyszukiwania.

Priorytet 1
4 problemy na 243 stronach
Nie należy wypełniać tekstu alt słowami kluczowymi, których wyświetlenie przez
użytkowników jest mało prawdopodobne. Może to skutkować karami stosowanymi przez
wyszukiwarki.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 154 155 161 413 ...
https://www.miekinia.pl/en/ line 267 279 359 374 380 ...
https://www.miekinia.pl/pl/ line 243 246 254 949 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 346 352 368 1025
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 346 352 368 996
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 346 352 368 1046
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 346 352 368 1402
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 346 352 368 1304
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 346 352 368 986
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 346 352 368 1434
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 346 352 368 981
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 346 352 368 1052
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 346 352 368 957
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 346 352 368 1421
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 346 352 368 999
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 346 352 368 967
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 346 352 368 969
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 346 352 368 1486
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 346 352 368 1027
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 346 352 368 1021
Wytyczne: Google Bing

Google zaleca oddzielanie słów kluczowych w adresach URL myślnikami
zamiast znakami podkreślenia.
Myślniki wypadają lepiej niż znaki podkreślenia w Google jako rozdzielacze słów
kluczowych, a znaki podkreślenia wypadają lepiej niż brak rozdzielaczy.
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 1
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https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 1
Wytyczne: Google

Google, Bing i Yahoo zalecają, aby wszystkie strony zawierały element title.
https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php line 1
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 1
Wytyczne: Google Yahoo Bing

Strona ta nie posiada elementu h1, co narusza wytyczne Bing dla
webmasterów.
Należy dodać element h1 przed główną treścią opisującą stronę.
https://www.miekinia.pl/en/ line 242
https://www.miekinia.pl/en/About_the_region,151 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Ask_the_Mayor,149 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Contact,148 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Gallery,194 line 242
https://www.miekinia.pl/en/History,223 line 242
https://www.miekinia.pl/en/index.php?id=272 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Liga_Halowej_Pilki_Noznej_20142015,293 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office,148 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Site_map,197 line 242
https://www.miekinia.pl/en/Tourism,222 line 242
https://www.miekinia.pl/gra/ line 19
Wytyczne: Bing

Priorytet 2
3 problemy na 109 stronach
Tytuł tej strony nie jest unikalny. Należy każdej stronie przypisać unikalne i
opisowe elementy title.
Strona 43 z 74

Raport opracowany przez FORSAFE Sp. z o.o.

https://www.miekinia.pl/pl/

Piątek, 30 października 2020 r.

' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/Gminny_Osrodek_Pomocy_Spolecznej,41,6 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=1 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=15 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=17 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=18 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=19 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=20 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=21 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=22 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=3 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=1 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=15 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=16 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=17 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=18 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=19 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=3 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ…d Gminy MiÄ™kinia' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy_Miekinia,31,1
https://www.miekinia.pl/pl/Jednostki_organizacyjne,31,2 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - Kalendarz' is also used on https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359
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https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/Winnice_Jaworek,41,51 line 7
Wytyczne: Google Bing

Element title jest zbyt długi dla wyszukiwarki Bing. Bing zaleca stosowanie
tytułów o długości do 65 znaków.
Największe wyszukiwarki ustalają różne ograniczenia długości elementu title i
ulegały one też zmianie w czasie. Należy unikać długości bliskich ograniczeniom, aby
zapobiec problemom w razie ich ponownej zmiany. Należy też pamiętać, że W3C zaleca
maksymalną długość równą 64 znakom.
Element title ma długość 81 znaków.
https://www.miekinia.pl/bw/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 7
Element title ma długość 79 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 7
Element title ma długość 101 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 7
Element title ma długość 145 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 7
Element title ma długość 69 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=272 line 7
Element title ma długość 69 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Informacja_dla_osob_nieslyszacych_i_niedoslyszacych,272 line 7
Element title ma długość 78 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Kolejne_inwestycje_drogowe,379,2887 line 7
Element title ma długość 77 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 7
Element title ma długość 74 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 7
Element title ma długość 112 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 7
Element title ma długość 79 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 7
Element title ma długość 81 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 7
Element title ma długość 69 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,379,2898 line 7
Element title ma długość 75 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 7
Element title ma długość 112 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 7
Element title ma długość 75 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 7
Element title ma długość 81 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168
line 7
Element title ma długość 83 znaków.
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https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 7
Element title ma długość 123 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 7
Element title ma długość 67 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Zalatw_sprawe_przez_Internet,11,222 line 7
Wytyczne: Bing

Element title jest zbyt długi dla wyszukiwarki Yahoo. Yahoo zaleca ograniczenie
długości elementu title strony do 67 znaków.
Największe wyszukiwarki ustalają różne ograniczenia długości elementu title i
ulegały one też zmianie w czasie. Należy unikać długości bliskich ograniczeniom, aby
zapobiec problemom w razie ich ponownej zmiany. Należy też pamiętać, że W3C zaleca
maksymalną długość równą 64 znakom.
Element title ma długość 81 znaków.
https://www.miekinia.pl/bw/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 7
Element title ma długość 123 znaków.
https://www.miekinia.pl/bw/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Miek
inia_w_2020_r,11,2907 line 7
Element title ma długość 79 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 7
Element title ma długość 101 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 7
Element title ma długość 145 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 7
Element title ma długość 69 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=272 line 7
Element title ma długość 69 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Informacja_dla_osob_nieslyszacych_i_niedoslyszacych,272 line 7
Element title ma długość 78 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Kolejne_inwestycje_drogowe,379,2887 line 7
Element title ma długość 77 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 7
Element title ma długość 74 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 7
Element title ma długość 112 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 7
Element title ma długość 79 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 7
Element title ma długość 81 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 7
Element title ma długość 69 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,379,2898 line 7
Element title ma długość 75 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 7
Element title ma długość 112 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 7
Element title ma długość 75 znaków.
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https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 7
Element title ma długość 81 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168
line 7
Element title ma długość 83 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 7
Element title ma długość 123 znaków.
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 7

Priorytet 3
1 problem na 1 stronie
Nie znaleziono żadnego znacznika opisu meta. Należy użyć znacznika
opisowego, który trafnie opisuje treść strony internetowej.
Dobrze napisany opis meta przyciąga więcej kliknięć w wynikasz wyszukiwania
niż opis pozbawiony znaczenia lub brak opisu.
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 1
Wytyczne: Yahoo Google Bing

Kwestie informacyjne
Wiadomości te mają jedynie cel informacyjny i nie wskazują błędów

W SortSite nie są ustawione żadne słowa kluczowe wyszukiwania, więc nie
zostały uruchomione żadne reguł optymalizacji słów kluczowych.
Jeśli chce się sprawdzić optymalizację słów kluczowych, należy ustawić słowa
kluczowe za pomocą komendy Edytuj skanowanie w edycji OnDemand.
https://www.miekinia.pl/pl/ line 1
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Normy
Sekcja ta przedstawia strony, które nie są zgodne z normami W3C.

Priorytet 1
27 problemów na 229 stronach
allowfullscreen nie jest członkiem grupy określonej dla jakiegokolwiek atrybutu.
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 708
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Tajemniczy_Dolny_Slask_-_zobacz_film_reklamowy,211 line 730
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 776

Nieprawidłowa wartość dla atrybutu action.
Adres URL nie może być pusty.
action=''
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 199
Wytyczne: HTML5

Nieprawidłowa wartości dla atrybutu border.
Jako literał zera dozwolone jest tylko '0'.
border=''
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 218
Wytyczne: HTML5

Nieprawidłowa wartości dla atrybutu cols.
Pusty łańcuch nie jest prawidłową liczbą całkowitą.
cols=''
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 270
Wytyczne: HTML5

Znak & jest pierwszym znakiem separatora, lecz wystąpił jako dane.
Ma to często miejsce w tekście lub kodzie JavaScript gdy sam nawias
ostrokątny lub et zostaje wykorzystany zamiast odniesienia do obiektu.
https://www.miekinia.pl/pl/Atuty_gospodarcze_gminy,110 line 746
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Znak { nie jest dozwolony na liście specyfikacji atrybutów.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 901
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 763
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 568
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 568
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 831
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 969
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 831

Znak < jest pierwszym znakiem separatora, lecz wystąpił jako dane.
Ma to często miejsce w tekście lub kodzie JavaScript gdy sam nawias
ostrokątny lub et zostaje wykorzystany zamiast odniesienia do obiektu.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 760
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 828

Rodzaj dokumentu nie pozwala tutaj na element div.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 867 882 897 914 943 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 935 950 965 982 1011 ...

Rodzaj dokumentu nie pozwala tutaj na element input.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 995
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 1063

Rodzaj dokumentu nie pozwala tutaj na element input; brakuje któregoś spośród
znaczników startowych p, h1, h2, h3, h4, h5, h6, div, pre, address, fieldset, ins, del.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 857
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 622
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 622
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 925
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 925

Rodzaj dokumentu nie pozwala tutaj na element tr; zakładany jest brak tabeli
start-tag.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 769
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 837

Powtarzający się identyfikator - taki sam identyfikator jest wykorzystany dla
więcej niż jednego elementu.
id=label_text id=label_text
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 269 274
Wytyczne: HTML5 WCAG 2.1 A 4.1.1 Sekcja 508 (2017) A 4.1.1

Powtarzająca się specyfikacja klasy atrybutu.
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https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=272 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Informacja_dla_osob_nieslyszacych_i_niedoslyszacych,272 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Jednostki_organizacyjne,31,2 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Komorki_organizacyjne,31,3 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikat_odnosnie_koronawirusa_-_05102020r,33,1487 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikaty,33 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Ksiazka_teleadresowa,30 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Przerwy_w_dostawie_wody_-_Krepice,33,1490 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Przydatne_linki,212 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Solectwa,40 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy_Miekinia,31,1 line 599
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 line 599

Niezdefiniowana stopka elementu.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
elementu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli element jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na
elementy HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na elementy stylistyczne i ramki,
które były obecne we wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 432
https://www.miekinia.pl/pl/ line 3 971
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 842
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 813
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 863
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1219
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1121
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 803
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1251
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 798
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 869
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 774
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1238
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 816
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 784
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 786
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1303
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 945
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 844
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 838
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W nagłówku elementy brakuje jednego lub więcej niż jednego wymaganego
elementu podporządkowanego.
Brakuje
tytułu element
https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php line 0
Brakuje
tytułu element
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 0
Wytyczne: HTML5

Parametr iframe elementu nie jest zdefiniowany.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
elementu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli element jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na
elementy HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na elementy stylistyczne i ramki,
które były obecne we wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 666
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 708
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Tajemniczy_Dolny_Slask_-_zobacz_film_reklamowy,211 line 730
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 776

Parametr nav elementu nie jest zdefiniowany.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
elementu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli element jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na
elementy HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na elementy stylistyczne i ramki,
które były obecne we wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 126 169
https://www.miekinia.pl/pl/ line 3 187 270
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 246 391 596
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https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 246 391 596
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 246 391 596

Parametr p elementu nie jest dozwolony jako element podporządkowany w tym
kontekście.
https://www.miekinia.pl/odpady/Deklaracje_smieciowe,321 line 205
Wytyczne: HTML5

Parametr u elementu nie jest zdefiniowany.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
elementu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli element jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na
elementy HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na elementy stylistyczne i ramki,
które były obecne we wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/index.php?id=272 line 740 744
https://www.miekinia.pl/en/index.php?id=272 line 542 546
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=272 line 808 812
https://www.miekinia.pl/pl/Informacja_dla_osob_nieslyszacych_i_niedoslyszacych,272 line 808 812

Pomięto znacznik końcowy dla input, lecz wybrano opcję OMITTAG NO i
znacznik początkowy był obecny.
Problem ten występuje często w XHTML w odniesieniu do znaczników takich,
jak img , link , meta oraz br, gdy pominięto zamykające / .
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 901
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 763
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 568
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 568
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 831
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 969
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 831

Pomięto znacznik końcowy dla meta, lecz wybrano opcję OMITTAG NO i
znacznik początkowy był obecny.
Problem ten występuje często w XHTML w odniesieniu do znaczników takich,
jak img , link , meta oraz br, gdy pominięto zamykające / .
https://www.miekinia.pl/bw/ line 6
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https://www.miekinia.pl/en/ line 12
https://www.miekinia.pl/pl/ line 3
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 12
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 12

Pomięto znacznik końcowy dla table omitted, lecz wybrano opcję OMITTAG NO
i znacznik początkowy był obecny.
Problem ten występuje często w XHTML w odniesieniu do znaczników takich,
jak img , link , meta oraz br, gdy pominięto zamykające / .
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 995
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 1063

ID label_reg zdefiniował już ID label_reg definiowany tu wcześniej.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 917
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 779
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 584
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 584
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 847
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 985
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 847

Nieprawidłowe dane lub treść nie są dozwolone.
https://www.miekinia.pl/odpady/Kontakt,332 line 181 184 192
Wytyczne: HTML5

Odniesienie nie zostało zakończone przez separator REFC.
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 632
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 624 628 632 787 791 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 624 628 632
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,115 line 624 628 632
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https://www.miekinia.pl/pl/Kolejne_inwestycje_drogowe,379,2887 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 903 948 980 984 988 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Oferta_inwestycyjna,21 line 632
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,379,2898 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 26

Odniesienie do zewnętrznego obiektu w atrybucie value.
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 632
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 624 628 632 787 791 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 624 628 632
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,115 line 624 628 632
https://www.miekinia.pl/pl/Kolejne_inwestycje_drogowe,379,2887 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 903 948 980 984 988 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Oferta_inwestycyjna,21 line 632
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,379,2898 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 26

Wymagany rodzaj atrybutu nie został określony.
https://www.miekinia.pl/pl/ line 27

Priorytet 2
19 problemów na 126 stronach
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Wykorzystano nieznany obiekt. Ma to często miejsce gdy &param=value jest
wykorzystywane zamiast &amp;param=value w łańcuchach zapytań URL.
W HTML znak et (&) jest zarezerwowany na potrzeby oznaczania obiektów
znakowych, więc w HTML nie powinno się nigdy używać samodzielnych znaków et - co
obejmuje też znaki et w adresach URL. Każdy adres URL wykorzystujący znak et
powinien wyglądać w ten sposób: `file.php?var1=val1&amp;var2=val2`
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 632
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 624 628 632 787 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 624 628 632
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,115 line 624 628 632
https://www.miekinia.pl/pl/Kolejne_inwestycje_drogowe,379,2887 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 903 948 980 984 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Oferta_inwestycyjna,21 line 632
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,379,2898 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 26
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 26
Wytyczne: Problem ze znakiem et przy walidacji HTML

Atrybut border na elemencie img jest zdezaktualizowany. Należy zamiast tego
rozważyć określenie img { border: 0; } w CSS.
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 218
Wytyczne: HTML5

Atrybut name na elemencie a jest zdezaktualizowany. Należy zamiast rozważyć
zamiast niego umieszczenie atrybutu id na najbliższym pojemniku.
https://www.miekinia.pl/odpady/ line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Aktualnosci,331 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Deklaracje_smieciowe,321 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=331&lim=1 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Kontakt,332 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Mapa_serwisu,319 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Nieczystosci_ciekle,324 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Nowe_terminy_skladania_sprawozdan_o_odpadach_za_2019_r,331,2852
line 127
https://www.miekinia.pl/odpady/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102
020_r,331,2897 line 127
https://www.miekinia.pl/odpady/Odbior_odpadow_zmieszanych_z_ulWillowej_w_Miekini,331,2856 line
127
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https://www.miekinia.pl/odpady/Odpady_Komunalne,323 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Oplaty,322 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Program_usuwania_azbestu,343 line 124
https://www.miekinia.pl/odpady/Przypominamy_o_zblizajacym_sie_terminie_zbiorki_odpadow_wielkogaba
rytowych,331,2819 line 127
https://www.miekinia.pl/odpady/Punkt_Selektywnego_Zbierania_Odpadow_Komunalnych_PSZOK_,331,8
46 line 127
https://www.miekinia.pl/odpady/REKLAMACJE_WYSTAWKA_KRAWEZNIKOWA_,331,2846 line 127
https://www.miekinia.pl/odpady/Wznowienie_dzialania_PSZOK-_od_19-05-2020_r,331,2793 line 127
https://www.miekinia.pl/odpady/ZASADY_ODBIORU_PAPIERU_I_TEKTURY__SPRZED_POSESJI,331,2
847 line 127
https://www.miekinia.pl/odpady/Zbiorka_odpadow_wielkogabarytowych_tzw_wystawka_kraweznikowa__NOWE_TERMINY,331,2784 line 127
https://www.miekinia.pl/odpady_bw/ line 120
Wytyczne: HTML5

Nie ma atrybutu align.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy,117 line 678
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 746

Nie ma atrybutu allow.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 708
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 776

Nie ma atrybutu async.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/pl/ line 27

Nie ma atrybutu frameborder.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
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atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 666
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 708
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Tajemniczy_Dolny_Slask_-_zobacz_film_reklamowy,211 line 730
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 776

Nie ma atrybutu height.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 666
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 708
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Tajemniczy_Dolny_Slask_-_zobacz_film_reklamowy,211 line 730
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 776

Nie ma atrybutu id.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
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wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735

Nie ma atrybutu marginheight.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758

Nie ma atrybutu marginwidth.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758

Nie ma atrybutu name.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Interwencje,178 line 704
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 696
https://www.miekinia.pl/en/Contact,150 line 501
https://www.miekinia.pl/en/Miekinia_Commune_Office-Contact,150 line 501
https://www.miekinia.pl/pl/Formularz_kontaktowy,96 line 764
https://www.miekinia.pl/pl/Interwencje,178 line 772
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 764

Nie ma atrybutu property.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
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atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 24
https://www.miekinia.pl/bw/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 24
https://www.miekinia.pl/bw/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 24
https://www.miekinia.pl/bw/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 24
https://www.miekinia.pl/bw/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Miek
inia_w_2020_r,11,2907 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Kolejne_inwestycje_drogowe,379,2887 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Miedzynarodowy_Dzien_Osob_Starszych,11,2900 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Parking_w_Galowie_gotowy,11,2905 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Plac_zabaw_juz_otwarty,11,2902 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,11,2898 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_dla_Powiatu,379,2898 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Pomoc_na_start_dla_grup_producentow_,11,2906 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Razem_bezpieczniej_w_gminie_Miekinia,11,2903 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Wyjasnienie,11,2895 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 24
https://www.miekinia.pl/pl/Zalatw_sprawe_przez_Internet,11,222 line 24

Nie ma atrybutu scrolling.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 666
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 734

Nie ma atrybutu src.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
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https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 666
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 708
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Tajemniczy_Dolny_Slask_-_zobacz_film_reklamowy,211 line 730
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 776

Nie ma atrybutu style.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 666
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735

Nie ma atrybutu type.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy,117 line 1120
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1188

Nie ma atrybutu width.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
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przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/bw/Kontakt,262 line 690
https://www.miekinia.pl/bw/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 666
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 708
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 758
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 734
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Tajemniczy_Dolny_Slask_-_zobacz_film_reklamowy,211 line 730
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 776

Nie ma atrybutu wmode.
Dzieje się tak, gdy wersja HTML stosowana na danej stronie nie obsługuje
atrybutu o takiej nazwie. Może się tak zdarzyć jeśli atrybut jest zapisany z błędem, jest
zapisany samymi dużymi literami lub małymi i dużymi w XHTML lub nie jest obsługiwany
przez niektóre wersje HTML. Przykładowo, HTML 4 DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty
HMTL 5, a Strict DOCTYPEs nie zezwala na atrybuty stylistyczne, które były obecne we
wcześniejszych wersjach HTML.
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 735

Priorytet 3
1 problem na 224 stronach
Atrybut name jest zastąpiony w XHTML 1.0 i jest niedozwolony w XHTML 1.1
Strict.
Należy zamiast niego używać atrybutu id.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 137
https://www.miekinia.pl/en/ line 245
https://www.miekinia.pl/pl/ line 210
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 286

Strona 61 z 74

Raport opracowany przez FORSAFE Sp. z o.o.

https://www.miekinia.pl/pl/

Piątek, 30 października 2020 r.

https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 286
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 286
Wytyczne: Zastąpione W3C

Kwestie informacyjne
Wiadomości te mają jedynie cel informacyjny i nie wskazują błędów

Właściwości lub reguła-at jest zależna od sprzedawcy.
Właściwości i reguły-at poprzedzone myślnikiem lub znakiem podkreślenia,
właściwość zoom oraz funkcja expression() są zależne od sprzedawcy i działają tylko na
jednym silniku przeglądarki.
-webkit-border-radius -moz-border-radius zoom zoom zoom
https://www.miekinia.pl/styl_1200.css line 73 74 1080 1090 1099 ...
-webkit-border-radius -moz-border-radius -webkit-border-radius -moz-border-radius -webkit-border-radius
https://www.miekinia.pl/styl_bw.css line 20 21 32 33 45 ...
-webkit-border-radius -moz-border-radius -webkit-border-radius -moz-border-radius -webkit-border-radius
https://www.miekinia.pl/styl_new.css line 37 38 49 50 62 ...
-webkit-border-radius -moz-border-radius -webkit-border-radius -moz-border-radius
https://www.miekinia.pl/styl_new_320.css line 88 89 114 115
-webkit-border-radius -moz-border-radius -webkit-border-radius -moz-border-radius
https://www.miekinia.pl/styl_new_480.css line 79 80 105 106
-webkit-border-radius -moz-border-radius -webkit-border-radius -moz-border-radius
https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_bw.css line 6 7 103 104
-webkit-border-radius -moz-border-radius -webkit-border-radius -moz-border-radius
https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new.css line 6 7 102 103
-webkit-border-top-left-radius -webkit-border-top-right-radius -moz-border-radius-topleft -moz-borderradius-topright -webkit-border-radius
https://www.miekinia.pl/styl_odpady.css line 92 93 94 95 242 ...
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Użyteczność
Sekcja ta przedstawia ogólne problemu z użytecznością, wskazując na problemy
nawigacyjne dla wszystkich użytkowników.

Priorytet 1
2 problemy na 226 stronach
Na każdej stronie serwisu, z wyłączeniem strony głównej, należy uwzględnić link
o etykiecie „Strona główna”.
Wiele stron umieszcza na górze każdej strony logo organizacji, stanowiące
jednocześnie link do strony głównej. Choć wielu użytkowników oczekuje, że loga będą
reagowały na kliknięcie, około 25% z nich nie zdaje sobie sprawy, że zaprowadzi ich to
do strony głównej. Stąd też w pobliżu góry strony należy uwzględnić link o etykiecie
„Strona główna”, aby pomóc takim użytkownikom.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 1
https://www.miekinia.pl/en/ line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 1
Wytyczne: Usability.gov 5:1

Użytkownicy powinni być w stanie szybko spojrzeć na każdy link i być w stanie
określić, gdzie ich on zaprowadzi.
Nie należy stosować typowych etykiet linków, takich jak „kliknij tutaj” lub „czytaj
dalej”, ponieważ użytkownikom trudno je rozróżnić podczas przeglądania strony.
Tekst linku:
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link
https://www.miekinia.pl/pl/Lista_e-uslug_dostepnych_na_platformie_ePUAP,371 line 768
Wytyczne: Usability.gov 10:1

Priorytet 2
13 problemów na 273 stronach
Należy unikać podkreślania tekstu - użytkownicy będą na nim klikać i uznawać,
że to niedziałający link.
Należy w celu wyróżnienia tekstu stosować środki inne niż podkreślenie,
ponieważ wygląda ono jak link i użytkownicy frustrują się gdy taki „link” nie działa.
https://www.miekinia.pl/bw/index.php?id=272 line 740
https://www.miekinia.pl/en/index.php?id=272 line 542
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 180
https://www.miekinia.pl/odpady/Nieczystosci_ciekle,324 line 183
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=272 line 808
https://www.miekinia.pl/pl/Informacja_dla_osob_nieslyszacych_i_niedoslyszacych,272 line 808
https://www.miekinia.pl/styl_1200.css line 2050 2534
https://www.miekinia.pl/styl_bw.css line 2282 2771
https://www.miekinia.pl/styl_new.css line 2291 2780
https://www.miekinia.pl/styl_odpady.css line 1399 1884
Wytyczne: Usability.gov 10:4

Nie należy tworzyć stron, które nie zapewniają opcji nawigacji ani kierować
użytkowników na takie strony. Nie znaleziono linków pozwalających opuścić te strony.
Wiele stron internetowych zawiera linki, które otwierają nowe okna przeglądarki.
Gdy taki okna przeglądarki zostają otwarte, przycisk Wstecz jest wyłączony i jeśli nowe
okno otworzy się w trybie pełnoekranowym użytkownicy mogą nie zdawać sobie sprawy,
że pojawiło się nowe okno i frustrują się, ponieważ nie mogą użyć przycisku Wstecz.
Wyskakujące okna powinny zawierać wyróżniający się element kontrolny zamykający
okno.
https://www.miekinia.pl/gra/ line 1
https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php line 1
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 1
Wytyczne: Usability.gov 7:1

Adresy URL powinny być krótsze niż 78 znaków, aby nie były zawijane podczas
ich wysyłania pocztą elektroniczną.
https://www.miekinia.pl/bw/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 1
https://www.miekinia.pl/bw/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020
_r,11,2897 line 1
https://www.miekinia.pl/bw/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 1
https://www.miekinia.pl/bw/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 1
https://www.miekinia.pl/bw/Planowanie_przestrzenne-
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Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 1
https://www.miekinia.pl/bw/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 1
https://www.miekinia.pl/bw/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 1
https://www.miekinia.pl/bw/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Miek
inia_w_2020_r,11,2907 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Awaria_portalu_podatkowego_platnoscimiekiniapl,33,1491 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_dotuje_remont_obiektow_zabytkowych,379,2873 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Informacja_dla_osob_nieslyszacych_i_niedoslyszacych,272 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Odbior__tworzyw_sztucznych_w_Wilkszynie_i_Miloszynie_w_dniu_01102020_r
,11,2897 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Ogloszenie_o_przetargu_na_sprzedaz_nieruchomosci,33,1489 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Powszechny_Spis_Rolny_2020__wez_udzial_w_loterii_i_zdobadz_jedna_z_setek_nagrod,33,1488 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168
line 1
https://www.miekinia.pl/pl/XXIII_Sesja_Rady_Gminy_Miekinia_-_transmisja,11,2896 line 1
https://www.miekinia.pl/pl/Zakonczenie_realizacji_zadania_na_usuwanie_azbestu_z_terenu_gminy_Mieki
nia_w_2020_r,11,2907 line 1
Wytyczne: W3C

Pominięcie atrybutów width lub height znacznika img skutkuje przeskokami
układu strony podczas ładowania się obrazów.
W wyniku tego bardzo trudno czytać stronę lub klikać na niej gdy się ładuje.
Należy to naprawić dodając atrybuty width i height do znacznika img, odpowiadające
wymiarom obrazu. W układach responsywnych określenie atrybutów width i height
zapobiega skakaniu układu, ponieważ przeglądarka jest w stanie uprzednie obliczyć
ostateczny rozmiar obrazu gdy stosowany jest taki CSS: img { max-width: 100%;
height: auto }
https://www.miekinia.pl/bw/ line 161 297 407 413 ...
https://www.miekinia.pl/en/ line 255 267 273 279 285 ...
https://www.miekinia.pl/pl/ line 254 522 645 949 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne-
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Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 322 328 334 340 346
...
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 322 328 334 340 346 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 322 328 334 340 346 ...
Wytyczne: Usability.gov 14:3 W3C

Na długich stronach należy zapewnić spis treści z linkami przenoszącymi
użytkowników do odpowiednich treści znajdujących się niżej na stronie.
W przypadku długich stron podzielonych wyraźnie na sekcje należy dodać krótki
klikalny wykaz sekcji u góry strony. Zapewnia to zarys strony i pozwala użytkownikom
na szybkie przechodzenie do konkretnych informacji.
https://www.miekinia.pl/en/About_the_region,151 line 1
Wytyczne: Usability.gov 7:3

Zapewnić opcję wyszukiwania na każdej stronie serwisów bogatych w treści.
Opcja wyszukiwania powinna zostać zapewniona na wszystkich tych stronach,
na których może być przydatna - użytkownicy nie powinni być zmuszeni do wracania na
stronę główną w celu przeprowadzenia wyszukiwania. Wyszukiwarki mogą być
pomocne w przypadku serwisów bogatych w treści, jednak nie stanowią wartości
dodanej w innych serwisach.
https://www.miekinia.pl/gra/ line 1
https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php line 1
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 1
Wytyczne: Usability.gov 17:4

Strona ta ma wymagany poziom umiejętności czytania, który jest wyższy od
średniego, więc około 50% populacji będzie miało trudności z czytaniem jej.
Strona ta będzie trudna w czytaniu dla użytkowników ze słabą
umiejętnością czytania lub cierpiących na zaburzenia czytania takie jak dysleksja.
Aby poprawić czytelność należy używać prostszych słów i krótszych zdań.
Stopień umiejętności czytania FOG Gunninga to liczba lat nauki wymagana w celu
zrozumienia strony.
Dla porównania, Stopień umiejętności czytania
wymagany dla typowych publikacji Czytelne dla (% populacji) Stopień umiejętności
czytania Przykład 84% 7 Readers Digest 57% 12 New York Times 15% 20 Harvard Law
Review
Indeks FOG Gunninga wynosi 8, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 8 lat
edukacji, aby go zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 236
Indeks FOG Gunninga wynosi 8, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 8 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/ line 450
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 744
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
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https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 8, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 8 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 792
Indeks FOG Gunninga wynosi 8, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 8 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 8, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 8 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt,262 line 700
Indeks FOG Gunninga wynosi 10, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 10 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 7
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 7
Indeks FOG Gunninga wynosi 10, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 10 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1190
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 8, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 8 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 484
Indeks FOG Gunninga wynosi 9, co oznacza, że czytający musi mieć za sobą 9 lat edukacji, aby go
zrozumieć.
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 484
Wytyczne: Wytyczne dot. czytelności

Stronę tę cechuje niska wartość indeksu czytelności Flescha, więc około 50%
populacji będzie miało trudności z czytaniem jej.
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Strona ta będzie trudna w czytaniu dla użytkowników ze słabą
umiejętnością czytania lub cierpiących na zaburzenia czytania takie jak dysleksja.
Aby poprawić czytelność należy używać prostszych słów i krótszych zdań.
Skala indeksu czytelności Flescha (FRES) wynosi od 0 (nieczytelne) do 121 punktów
(łatwe)
Dla porównania, Stopień umiejętności czytania wymagany dla
typowych publikacji Czytelne dla (% populacji) FRES Przykład 84% 65 Readers
Digest 57% 40 New York Times 15% 32 Harvard Law Review
Wartość indeksu czytelności Flescha to 45.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 236
Wartość indeksu czytelności Flescha to 49.
https://www.miekinia.pl/en/ line 443
Wartość indeksu czytelności Flescha to 45.
https://www.miekinia.pl/pl/ line 450
Wartość indeksu czytelności Flescha to 46.
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 744
Wartość indeksu czytelności Flescha to 40.
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 39.
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 43.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 792
Wartość indeksu czytelności Flescha to 42.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 43.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 41.
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 38.
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 35.
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 39.
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 36.
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 7
Wartość indeksu czytelności Flescha to 36.
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 7
Wartość indeksu czytelności Flescha to 39.
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1190
Wartość indeksu czytelności Flescha to 41.
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 60.
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 47.
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 484
Wartość indeksu czytelności Flescha to 38.
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 484
Wytyczne: Wytyczne dot. czytelności

Strona ta nie ma tytułu. Każda strona powinna mieć opisujący i odróżniający się
znacząco tytuł.
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Tytuł odnosi się do tekstu pokazywanego na pasku tytułu przeglądarki,
wyświetlanego gdy artykuły są udostępniane w mediach społecznościowych i
wyświetlane na stronach wyników wyszukiwania.
https://www.miekinia.pl/graph/spam_blocker.php line 1
https://www.miekinia.pl/js/files_ext_js.php line 1
Wytyczne: Usability.gov 9:2

Tytuł tej strony nie jest unikalny. Każda strona powinna mieć opisujący i
odróżniający się znacząco tytuł.
Tytuł odnosi się do tekstu wyświetlanego w zakładach wyszukiwarek, ulubionych
oraz na stronach wyników wyszukiwania. Jeśli dwie lub więcej niż dwie strony mają taki
sam tytuł, użytkownicy i funkcja Ulubione w przeglądarce nie są w stanie ich rozróżnić.
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/Gminny_Osrodek_Pomocy_Spolecznej,41,6 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=1 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=15 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=17 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=18 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=19 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=20 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=21 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=22 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=3 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=1 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=15 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=16 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
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https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=17 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=18 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=19 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=3 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ…d Gminy MiÄ™kinia' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy_Miekinia,31,1
https://www.miekinia.pl/pl/Jednostki_organizacyjne,31,2 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - Kalendarz' is also used on https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Kalendarz,359
https://www.miekinia.pl/pl/Kalendarz,359 line 7
' Gmina MiÄ™kinia - UrzÄ™dy i instytucje' is also used on
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41
https://www.miekinia.pl/pl/Winnice_Jaworek,41,51 line 7
Wytyczne: Usability.gov 9:2

Aby poprawić czytelność, zdania powinny się składać z nie więcej niż 20 słów, a
akapity z nie więcej niż 6 zdań.
Aby poprawić czytelność, należy zmniejszyć liczbę słów w zdaniach oraz liczbę
zdań w akapitach.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 218 236 248 266
https://www.miekinia.pl/en/ line 443
https://www.miekinia.pl/pl/ line 436 478 505 550
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 708 717 735 762 771
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 712
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 688
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 758 792 860 894 962
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 688
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 688
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 688
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 668
https://www.miekinia.pl/pl/Kontakt-Formularz_kontaktowy,96 line 700
https://www.miekinia.pl/pl/Koordynator_dostepnosci,392 line 700
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 653
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 676
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 676
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 676
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 680 1190 1242 1246
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 680
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 680
Wytyczne: Usability.gov 15:7 Wytyczne dot. czytelności

Należy oszczędnie korzystać z obrazów w tle i upewnić się, że są proste, w
szczególności za tekstem.
Obrazy w tle mogą utrudnić użytkownikom odczytanie tekstu na pierwszym
planie. Pojedynczy, duży i złożony obraz w tle (w tym zdjęcie) można znacznie
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spowolnić tempo ładowania strony.
https://www.miekinia.pl/styl_new.css line 88
https://www.miekinia.pl/styl_new_320.css line 3
https://www.miekinia.pl/styl_odpady.css line 29
Wytyczne: Usability.gov 14:1

Lepiej używać linków w formie tekstu niż w formie obrazu. Linki w formie tekstu
są ogólnie łatwiejsze do rozpoznania jako klikalne.
Linki tekstowe są zazwyczaj pobierane szybciej, użytkownicy je preferują i
powinny zmienić barwę po wybraniu. Cel linku jest zazwyczaj łatwiej przekazać tekstem
niż obrazem. Użytkownicy często mają problem z rozróżnieniem które obrazy są klikalne
jeśli nie najadą na nie kursorem (jest to znane jako „wykrywanie min”). Kolejną korzyścią
płynąć z korzystania z linków tekstowych jest to, że użytkownicy korzystający z
przeglądarek wyłącznie tekstowych lub z wyłączoną grafiką mogą zobaczyć opcje
nawigacji.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 430
...
https://www.miekinia.pl/en/ line 555 558 561 564 567 ...
https://www.miekinia.pl/pl/ line 963 966 967 968 968 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Ciekawostki,116 line 816 819 822 825 831 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_inwestorow,21 line 787 790 793 796 802 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Dla_mieszkancow,159 line 837 840 843 846 852 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina,12 line 1193 1196 1199 1202 1208 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Aktualnosci_gminne,11 line 1095 1098 1101 1104 1110 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Drogi,258 line 777 780 783 786 792 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1225 1228 1231 1234 1240 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Gminy_partnerskie,360 line 772 775 778 781 787 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Rys_historyczny,42 line 843 846 849 852 858 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Inwestycje,251 line 748 751 754 757 763 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1212 1215 1218 1221 1230 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenne,126 line 790 793 796 799 805 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneMiejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego,283 line 758 761 764 767 773 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Planowanie_przestrzenneStudium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego,168 line 760 763 766 769 775
...
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy,117 line 1277 1280 1283 1286 1292 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Stale_komisje_Rady_Gminy,118 line 818 821 824 827 833 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Urzad_Gminy,9 line 812 815 818 821 827 ...
Wytyczne: Usability.gov 10:6

Priorytet 3
5 problemów na 87 stronach
Na wszystkich stronach należy używać czcionki o wielkości co najmniej 12
punktów.
W przypadku użytkowników w wieku powyżej 65 lat lepsze może

Strona 71 z 74

Raport opracowany przez FORSAFE Sp. z o.o.

https://www.miekinia.pl/pl/

Piątek, 30 października 2020 r.

być nawet użycie czcionek o wielkości co najmniej czternastu punktów.
W
serwisie nie należy nigdy używać czcionki mniejszej niż o wielkości dziewięciu punktów.
Wszystkie poniższe są mniejsze niż 12 punktów:
• <p style="font-size: 11pt;" >
• <p style="font-size: 15px;" >
• <p style="font-size: small;" >
• <font size="2" >
• <font size="-1" >
https://www.miekinia.pl/styl_1000.css line 43
https://www.miekinia.pl/styl_1200.css line 26 59 71 288 364 ...
https://www.miekinia.pl/styl_320.css line 30 157
https://www.miekinia.pl/styl_480.css line 32 130
https://www.miekinia.pl/styl_768.css line 28 58 83
https://www.miekinia.pl/styl_bw.css line 99 111 454 655 1068 ...
https://www.miekinia.pl/styl_calendar.css line 82 94 113 133
https://www.miekinia.pl/styl_calendar_new.css line 14 91 102 122
https://www.miekinia.pl/styl_calendar_new_1000.css line 9 20
https://www.miekinia.pl/styl_calendar_o.css line 28 40
https://www.miekinia.pl/styl_new.css line 118 130 473 679 1089 ...
https://www.miekinia.pl/styl_new_320.css line 63
https://www.miekinia.pl/styl_new_480.css line 54
https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_bw.css line 99
https://www.miekinia.pl/styl_new_calendar_new.css line 98
https://www.miekinia.pl/styl_odpady.css line 26 175 449 457 528 ...
Wytyczne: Usability.gov 11:8

Należy oszczędnie używać wytłuszczonego tekstu - do jednego lub dwóch słów
lub krótkiego wyrażenia.
Ciągi wytłuszczonego tekstu powinny być nie dłuższe niż 70 znaków.
https://www.miekinia.pl/bw/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacy
ch_nieruchomosciach,379,2496 line 711
https://www.miekinia.pl/bw/O_serwisie,107 line 649 734 768
https://www.miekinia.pl/en/About_the_region,151 line 494
https://www.miekinia.pl/odpady/Deklaracje_smieciowe,321 line 185
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=327 line 178 180 187
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=331&lim=9 line 193
https://www.miekinia.pl/odpady/index.php?id=386 line 190
https://www.miekinia.pl/odpady/Kontakt,332 line 179 200
https://www.miekinia.pl/odpady/Oplaty,322 line 177
https://www.miekinia.pl/odpady/Przypominamy_o_zblizajacym_sie_terminie_zbiorki_odpadow_wielkogaba
rytowych,331,2819 line 192
https://www.miekinia.pl/odpady/Punkt_Selektywnego_Zbierania_Odpadow_Komunalnych_PSZOK_,331,8
46 line 218
https://www.miekinia.pl/odpady/REKLAMACJE_WYSTAWKA_KRAWEZNIKOWA_,331,2846 line 220
https://www.miekinia.pl/odpady/Zbiorka_odpadow_wielkogabarytowych_tzw_wystawka_kraweznikowa__NOWE_TERMINY,331,2784 line 192
https://www.miekinia.pl/pl/Atuty_gospodarcze_gminy,110 line 754
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina_Miekinia_w_Unii_Swiatlowodowej_aktualizacja_informacji_o_brakujacyc
h_nieruchomosciach,379,2496 line 779
https://www.miekinia.pl/pl/O_serwisie,107 line 717 802 836
https://www.miekinia.pl/pl/Solectwa,40 line 754
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https://www.miekinia.pl/pl/TelefonyInfolinie_pomocy,221 line 864
Wytyczne: Usability.gov 11:5

Należy oszczędnie używać tekstu pisanego kursywą - do jednego lub dwóch
słów lub krótkiego wyrażenia.
Ciągi stylizowanego tekstu powinny być nie dłuższe niż 70 znaków. Jeśli jest
używany odpowiednio, stylizowany tekst przyciąga uwagę do ważnych słów, lecz
jednocześnie zmniejsza tempo czytania o niemal dwadzieścia procenta.
https://www.miekinia.pl/odpady/Nieczystosci_ciekle,324 line 182
Wytyczne: Usability.gov 11:10

Należy używać linków tekstowych o długości od 3 do 100 znaków, tak by były
wystarczająco długie, aby były zrozumiałe, a jednocześnie na tyle krótkie, by nie
skutkowały zawijaniem wierszy.
Jednowyrazowy link tekstowy może nie podawać wystarczającej ilości informacji
na temat jego celu. Link będący całym zdaniem jest trudny do szybkiego przeczytania, w
szczególności jeśli zawija się do kolejnego wiersza.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 212 218 224 230 236 ...
https://www.miekinia.pl/bw/Galerie_zdjec,29 line 980
https://www.miekinia.pl/bw/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 980
https://www.miekinia.pl/bw/Komunikaty,33 line 855
https://www.miekinia.pl/bw/Mapa_serwisu,83 line 945
https://www.miekinia.pl/odpady/Odpady_Komunalne,323 line 219
https://www.miekinia.pl/odpady/Program_usuwania_azbestu,343 line 181
https://www.miekinia.pl/pl/ line 421 436 450 464 478 ...
https://www.miekinia.pl/pl/Galerie_zdjec,29 line 1048
https://www.miekinia.pl/pl/Gmina-Galerie_zdjec,29 line 1048
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=1 line 900 905
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=2 line 896 901
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=3 line 895 900
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=4 line 895 900
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=121&lim=5 line 815 820
https://www.miekinia.pl/pl/Komunikaty,33 line 923
https://www.miekinia.pl/pl/Mapa_serwisu,83 line 1013
https://www.miekinia.pl/pl/Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 895 900
https://www.miekinia.pl/pl/Rada_Gminy-Nagrania_video_z_sesji_Rady_Gminy,121 line 895 900
https://www.miekinia.pl/pl/Vademecum_pacjenta,220 line 775
Wytyczne: Usability.gov 10:11

Należy używać grup opcji w przypadku, gdy rozwijana lista ma więcej niż 10
pozycji.
Należy pogrupować powiązane opcje za pomocą elementów optgroup.
https://www.miekinia.pl/bw/ line 411
https://www.miekinia.pl/pl/ line 771
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=1 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=15 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=16 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=17 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=18 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=19 line 761
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https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=20 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=21 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=22 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41&id_category=3 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=1 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=15 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=16 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=17 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=18 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=19 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/index.php?id=41=3 line 761
https://www.miekinia.pl/pl/Urzedy_i_instytucje,41 line 761
Wytyczne: Usability.gov 13:12
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