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                                                                                                               …..……………..…., dnia ………………... 
                                                                                                                                                                  Miejscowość                          data     

 

………………………………………….. 
                       imię i nazwisko 
Wnioskodawcy/ Przedstawiciela Ustawowego 

 

…………………………………………. 
            Adres do korespondencji1 

 

……………………………………….. 
 Telefon kontaktowy / adres e-meil1 

 

                                                                              Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

                                                                              ul. Spokojna 10 

                                                                              62-561 Ślesin 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020. poz. 1062), jako2 : 

• Osoba ze szczególnymi potrzebami 2,  

• Przedstawiciel Ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami ( proszę podać 

imię i nazwisko osoby ze szczególnymi potrzebami) 

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

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

 

Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie dostępności3 : 

• Dostępności architektonicznej 

• Dostępności informacyjno – komunikacyjnej 

• Dostępności cyfrowej (podaj adres strony internetowej lub elementu strony 

internetowej, które mają być dostępne cyfrowo) 

 

 

1 nie wypełnienie przynajmniej jednego kanału kontaktowego, uniemożliwi realizację wniosku 

2 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. 

3 właściwe podkreślić 



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  62-561 ŚLESIN  ul. Spokojna 10 
NIP 6652988472;  REGON 302019365;  KRS 0000411535; Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

IX Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy/ wniesiony: 4.191.000,00 zł. 

Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej zapewnienie dostępności  

(proszę wskazać i opisać barierę uniemożliwiającą dostęp): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wskazanie sprawy (krótki opis sprawy): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Jak Zakład powinien się z Panem / Panią skontaktować? 3 

1. Kontakt telefoniczny (jeżeli numer jest inny niż wyżej) …………………………………….. 

2. Korespondencja pocztowa (inny niż wyżej wskazany) ………………………………………. 

3. Korespondencja elektroniczna (inny niż wyżej) ………………………………………………... 

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

 

 

                                                                                                                       ……………………………… 
                               
 
                                                                                                                                    podpis wnioskodawcy 
 

3 właściwe podkreślić 

 

 

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Ślesinie, ul. Spokojna 10, kod pocztowy 62-561, tel. 63 270 45 13, tel. 693 461 850, jest Prezes Zarządu. Z 

inspektorem danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. można się skontaktować 

poprzez e-meil: biuro@zgk-slesin.com.pl lub pisemnie na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z 

o.o. Administrator danych osobowych  przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Więcej informacji na temat 

przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie lub na stronie internetowej Zakładu. 

mailto:biuro@zgk-slesin.com.pl

