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Szanowny Panie Wojewodo.
uprzejmie informuję, że pod adresem httpsJ/budowianeabc.goy.pl został uwch6miony praktyczny portal
informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszezenie wiedzy obywateli w zakresie
procesu inwestycyjno-budowlanego. Na porlału można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministó,itwo
Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budyiików dla osób ż nipełnosprawnościami, pofdnik
związany z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki
engćtycznej budynków oraz kwaliflkacji zawodówych występujących W budownictwie i dziędzinach
pokrewńych. Najważniejszym elementem podalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na
uzyskanie ińfcrmacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń biidóWInych.
Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skompkonych treści wsposób
zrozumiały dla obywateli.
Zwracam się do Pana Wojewody z uprzejmą prośbą o wsparcie.Ministerśtwa W promocji pcńalu.i przesianie
infomacji dotyczącej jego uruchomienia do powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej
oraż organów nadzoru budowlanego

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz powiatowych
inspekbratównadzow budowlanego w wojewódżtwie zachodniopomorskim. Byłbym również nIezmiernie
—

wdzięczny za zamleszczeńie Informacji o portalu budowlanóABC na sttónle ińiemetowej czy. tóżproWach
spolecznościowych Urzędu Wojewódzkiego.
Jednocześnie zachęcam do korzystania z matóńałów dostępnych na 6rtatu oraz przesyłania proozycji
mógóych stanowić uzuełiiienie go o dodatkowe treści w zakresie budownictwa poprzez dostępny
na stroniefontularz zgłoszęniowy.
Ośóbą

wskazaną

do

maciej.urbaniakmiir.goy.pI

kontaktu

w

przedmiotowej

sprawie

jest.

pan

który udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień i

Maciej

Urbaniak,

udostępni materiały

informacyjne o portalu.
Z poważaniem,
Mur Soboń
SekretarzStanu
Ministerstwo )nweślycjLi Rozwoju
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