Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej
i informacyjno – komunikacyjnej.

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo
poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których
mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ww. ustawy.
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu
faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub
informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności"
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje
bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o
zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie
utrudnione, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i
wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku o zapewnienie dostępności, lub wskazuje alternatywną formę dostępu..
W przypadku, gdy podmiot nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej
wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do
Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa
wyżej.
Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-407 Imielin
• drogą elektroniczną na adres: burmistrz@imielin.pl

........................................................................
imię i nazwisko
Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego
.......................................................................
.......................................................................
adres
.......................................................................
telefon kontaktowy i adres e-mail

Burmistrz Miasta Imielin

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNEJ
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) wskazuję następujące bariery utrudniające lub
uniemożliwiające zapewnienie dostępności w Urzędzie Miasta Imielin w zakresie:*
□ architektonicznym,
□ informacyjno-komunikacyjnym,
.................................................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(opis barier)

Jednocześnie wskazuję, iż preferowany przeze mnie sposób zapewnienia dostępności powinien
polegać na:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Sposób kontaktu z wnioskodawcą:*
□ wysłać pocztą tradycyjną
□ wysłać na adres e-mail
□ odbiór osobisty
* odpowiednie zaznaczyć
.............................................
(podpis wnioskodawcy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

