Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić z żądaniem o zapewnienie
dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu albo o ich udostępnienie za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinno zawierać:
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne
cyfrowo,
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Podmiot powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie
informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin
realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem.
Jeżeli podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępność zgodnie z żądaniem, niezwłocznie
powiadamia osobę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego
elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego,
wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu
przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu
publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się
przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wniosek o zapewnienia dostępności cyfrowej 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

ŻĄDANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ WSKAZANEJ STRONY
INTERNETOWEJ LUB ELEMENTU STRONY INTERNETOWEJ
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) wnoszę
o zapewnienie dostępności cyfrowej następujących elementów strony internetowej:*
□ Miasto Imielin,
□ BIP Miasta Imielin
............................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(wskazanie elementu strony internetowej)
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(wskazanie alternatywnego sposobu dostępu )

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

(podpis wnioskodawcy)

