
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W GORZYCACH (44-350) 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub 
faktycznego - ma prawo złożyć do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach informację 
o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib Urzędu) lub 
informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług przez  Urząd), o których mowa 
odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej). 
Wyciąg z ustawy: 
„Art. 6. [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami] 
Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami obejmują dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną. 
Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych powyżej: 

• ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), 
(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001062/O/D20201062
.pdf) 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), 
(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000573/O/D20210573
.pdf) 

• ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). 
(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001824/O/D20171824
.pdf) 

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 jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego 
działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku. 
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; 
5. podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest 
możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, 
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy 
niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem; 

6. jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może 
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
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publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie 
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z 
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może 
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Urzędu Gminy Gorzyce 
można składać w następujący sposób: 

• drogą pocztową na adres: 
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach 
ul. Mikołaja Kopernika 8 
44-350 Gorzyce 
 

• drogą elektroniczną na adres: 
- koordynatora do spraw dostępności: dostepnosc@gorzyce.pl 
lub 
- kontakt Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach: gck@gorzyce.pl  
 


