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Szanowny Panie Wojewodo,
uprzejmie infomnuj^. ±e pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl zostal uruchomlony praktyczny portal
informacyjny, ktdrego celem jest zwi^kszenie ^wiadomoSci I poszerzenie wiedzy obywatell w zakresie
procesu rnwestycyjno-budowlanego. Na portalu mo2na znale^6 m.in. przygotowane przez Minlsterstwo
Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynk6w dia os6b z niepehiosprawnoSciami, poradnik
zwigzany z wprowadzaniem na rynek wyrob6w budowlanych, zagadnienia dotyczqce charakterystyki
energetycznej budynk6w oraz kwallflkacjl zawodowych wyst^pujqcych w budownlctwie I dzledzinach
pokrewnych. Najwatniejszym elementem portatu jest jednak interaktywny model budynku, ktdry pozwoli na
uzyskanie infomiacji o procedurach wymaganych przy reallzacji r6£nego rodzaju zamierzeh budowlanych.
Gt6wnym zatoieniem przy tworzeniu portalu bylo przedstawienie cz^sto skomplikowanych tresci w sposob
zrozumraty dIa obywateli.
Zwracam si^ do Pana Wojewody z uprzejm^ proSbq o wsparcle MInlsterstwa w promoqi portalu I przeslanie
infomiacji dotycz^cej jego uruchomienia do powiatowych organ6w administracji archltektoniczno-budowlanej
oraz organdw nadzoru budowtanego - Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru BudoAA^anego oraz powatowych
inspektorat6w nadzoru budowlanego w wojew6dztwie dolnoSlqskim. Bytbym rowniei niezmiemie wdzi^czny
za zamleszczenle Informacjl o portalu budowtaneABC na stronle Intemetowej czy tei pn^filach
spotecznoSciowych Urz^du Wojew6dzklego.
JednoczeSnle zach^cam do korzystania z materjal6w dostQpnych na portalu oraz przesytania propozycji
mogqcych stanowi^ uzupetnlenie go o dodatttowe treScI w zakresie budownictwa poprzez dost^pny
na stronie formularz zgtoszeniowy.
Osob^^—wskazanq—d©—kontoktu

w—pfzednniotowej

sprawie—jest—pan

Made]

Urbaniak,

maciej.urbanjak@miir.gov.pl, kt6ry udzieli wszelklch dodatkowych wyjaSnleh i udost^pni materiaty
informacyjne o portalu.
Z powaianiem,
Artur Sobori
Sekretarz Stanu
Minlsterstwo Inwestycji i Rozwoju
/podpisano eleMronicznie/
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