
* właściwe zaznaczyć znakiem X 
** brak wykazania interesu faktycznego przez Wnioskodawcę będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia 

Miejscowość: …………………..……., dnia ………………..…… 

………………………………………. 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

………………………………………. 

………………………………………. 

(adres Wnioskodawcy) 

       Powiatowy Lekarz Weterynarii 

       ul. 30 Stycznia 29 

       83-110 Tczew 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U z 2020 r., poz.1062 ze zm.), 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 Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii w Tczewie (wraz z uzasadnieniem): 

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

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

Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności: 

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

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

Wykazanie interesu faktycznego:**  …………………………………………………………………………………...……..... 

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

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

Jednocześnie wnioskodawca wskazuje następujący sposób kontaktu: 

1. Telefonicznie:     …………………………………………….…………… 

2. Adres pocztowy:    …………………………………………….…………… 

3. Adres e-mail:     …………………………………………….…………… 

4. Inna forma kontaktu (jaka?) :   …………………………………………….…………… 

 
 

…………………………………….. 
            (data i podpis Wnioskodawcy) 



Pouczenie: 
1. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak 
niż  w terminie 14 dni od daty jego złożenia. 
2. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w pkt. 1, Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Tczewie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy 
termin zapewnienia dostępności (jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku o zapewnienie 
dostępności). 
3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie 
określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze 
względów technicznych lub prawnych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie niezwłocznie zawiadamia 
wnioskodawcę o braku możliwości, co nie zwalnia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie 
z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r., poz. 1062 ze zm.). 
4. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 3, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie uzasadnia swoje 
stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie 
określonym we wniosku o zapewnienie dostępności. 
5. Skarga na brak dostępności - art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r., poz. 1062 ze zm.). 
Wnioski można składać: 
- drogą pocztową na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie, ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew 
- drogą elektroniczną na adres: a.rozinska@gdansk.wiw.gov.pl 
 

 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

dotyczący obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych RODO – 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). 

 
1. Administrator danych osobowych: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
iodpiwtczew@gdansk.wiw.gov.pl 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE 
DOSTĘPNOŚCI 

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U z 2020 r., 

poz. 1062 ze zm.) 

- do czasu potrzebnego na 

rozpatrzenie wniosku oraz 

niezbędnego do 

przedawnienia ewentualnej 

skargi 

 

3. Zbierane dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych. 
4. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

1) dostępu do dotyczących jej danych osobowych; 
2) sprostowania danych osobowych; 
3) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 

RODO; 
4) ograniczenia przetwarzania;  
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź 
wykluczają inne przepisy.  

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, 
aczkolwiek odmowa ich podania przez Wnioskodawcę uniemożliwia jego rozpatrzenie przez Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii w Tczewie. 


