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Tel. 18 26 11 287 

Nazwa 
świadczonej 
usługi 

 
Wniosek o zapewnienie dostępności podmiotu publicznego 

Opis usługi Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wystąpić do Urzędu Miasta Nowy 

Targ o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-

komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Nowy Targ – czyli o umożliwienie 

załatwienia swoich spraw urzędowych samodzielnie, bez konieczności 

angażowania pomocy bliskich i znajomych.  

Kogo dotyczy Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. 
Definicja osoby ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą o zapewnieniu 
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami: „osoba, która ze względu na 
swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, 
w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować 
dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych 
sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami” 
Czyli osoby ze szczególnymi potrzebami to np.: osoby starsze, osoby 
z niepełnosprawnością lub inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną 
sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy 
pomocy kul, protez, wózków, słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, 
z trudnościami manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym, 
z ciężkim bagażem, itp). 

Wymagane 

dokumenty 

Wniosek o zapewnienie dostępności, który ma 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. 

Formularze, 
wnioski do 
pobrania 

Wniosek o zapewnienie dostępności 

Wymagane opłaty, 

forma i miejsce ich 

wnoszenia 

Nie podlega opłacie 

Jednostka, osoby 
do kontaktu 

Koordynator ds. dostępności - Wydział Administracji i Kadr, 
Agnieszka Młynarczyk, 18 26-11-287 



Miejsce składania 

dokumentów 

Dziennik podawczy - Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu 
Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001. 
Godziny pracy Urzędu:  
poniedziałek: 7.30 - 16.00  
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30 
piątek: 7.30 - 15.00 

 
Dokumenty można również składać: 
 pocztą tradycyjną na adres urzędu 
 pocztą elektroniczną na adres: umnt@um.nowytarg.pl 
 poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ - 

/7b6sl73ik2/SkrytkaESP 

Sposób i termin 
załatwienia sprawy 

 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 w ww. terminie, Burmistrz Miasta niezwłocznie powiadamia 
wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin 
zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku o zapewnienie dostępności; 

 w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy 
zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest 
niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów 
technicznych lub prawnych, Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiadamia 
wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zaproponuje 
dostęp alternatywny. 

Złożenie wniosku 

elektronicznie. 

Istnieje możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną. 

Podstawa prawna Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosku reguluje ustawa z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (tekst jedn., Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) 

Tryb odwoławczy Skarga na brak dostępności składana do Prezesa PFRON 

Uwagi i 
dodatkowe 
informacje 

Brak 

Opracował: Agnieszka Młynarczyk – inspektor w Wydziale Administracji i Kadr 

Zatwierdził: Zbigniew Strama – Sekretarz Miasta 

Obowiązuje od 10.11.2021 r. 
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