
……………………., dnia ................................ 
........................................................................ 
                      imię i nazwisko 

.......................................................................
                             adres 

....................................................................... 
      telefon kontaktowy  lub  adres e-mail 

Burmistrz Białej

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)   jako:

 osoba ze szczególnymi potrzebami,

 przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami *
wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie:

 dostępności architektonicznej,

 dostępności informacyjno – komunikacyjnej. *

Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim

w Białej (wraz z uzasadnieniem):

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................……………………………...

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)



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1−2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO –
informuje się, że: 
1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Białej  
z siedzibą w Białej, ul. Rynek 10,  48 -210 Biała.
Adres  do  korespondencji:  Urząd  Miejski  w  Białej,  48-210  Biała,  ul.  Rynek  10,  e-mail:
sekretariat@biala.gmina.pl

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Kranc, z którym można  się skontaktować
w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych  e-mailem: poczta@krzysztofkranc.com lub  tel.
509947925.
3. Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane w celu realizacji  obowiązku wynikającego
z art.  30  ustawy z  dnia  19  lipca  2019 r.  o  zapewnianiu  dostępności  osobom ze  szczególnymi
potrzebami   (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) tj. rozpatrzenie wniosku.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 30 ust. 3 ustawy  z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062).
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom upoważnionym  na  podstawie
przepisów prawa tj. organom kontrolnym i nadzorczym np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej
Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom.
6. Konsekwencją niepodania danych osobowych kontaktowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpoznania  na  podst.  art.  64  Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  ww. celu
przetwarzania i w okresie późniejszym, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,jednolitym rzeczowym
wykazem akt  oraz  instrukcją  kancelaryjną  w sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych.
8. Ma Pani / Pan* prawo  do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie i na
warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
9. Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich
danych  osobowych,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani /  Pan* prawo  do wniesienia  skargi do organu nadzorczego,  tj.  do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

     11. W celu skorzystania z praw określonych w pkt 6 i 7 należy skontaktować się z administratorem
lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 
12.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również
profilowane. 

…………………………..                                                           ……………………………………………   

        data                                                                                      czytelny podpis

mailto:poczta@krzysztofkranc.com


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 Miejski w Białej, 48-210 Biała, ul. Rynek 10
• drogą elektroniczną na adres: sekretariat@biala.gmina.pl 


