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Szanowni Państwo,

mając na uwadze ostatnią nowelizację Prawa budowlanego umożliwiającą przesyłanie 
wniosków w formie elektronicznej, działania związane z wdrożeniem nowej wersji 
serwisu e-budownictwo znajdują się obecnie w końcowej fazie. Na podstawie 
przepisów wchodzących w życie z początkiem lutego br., uruchamiamy możliwość 
elektronicznego wypełnienia i przesyłania do organów administracji przez serwis 
e-budownictwo pierwszych kilku wniosków. W następnej kolejności, od lipca 2021 r. 
będzie można składać w sposób elektroniczny kolejne wnioski objęte nowelizacją 
Prawa budowlanego, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem 
budowlanym w formie elektronicznej.

Chcąc uniknąć możliwych trudności związanych z cyfryzacją, zarówno po stronie 
inwestorów jak i organów administracji, jak również zwiększyć świadomość w zakresie 
korzyści płynących z tego procesu, równolegle z pracami nad ww. zmianami 
prowadzimy działania informacyjne. Jednym z nich jest chęć promowania serwisu 
e-budownictwo na Państwa stronach internetowych. W piśmie z 19 sierpnia 2020 r., 
znak BOR.070.107.2020 (pismo w załączeniu), zachęcałam Państwa do sprawdzenia 
możliwości technicznych w zakresie publikacji banneru i druku plakatów w celu 
przygotowania do włączenia się w propagowanie tego projektu w odpowiednim czasie. 
Ten czas właśnie nadszedł i zwracam się z ogromną prośbą o wdrożenie 
przygotowanych rozwiązań w życie poprzez umieszczenie przygotowanych 
odnośników na stronach internetowych oraz powieszenie plakatów w widocznych 
miejscach siedziby.

Oba elementy można pobrać z naszej strony internetowej pod linkiem 
https://www.qunb.qov.pl/strona/materialv-do-pobrania

https://www.qunb.qov.pl/strona/materialv-do-pobrania


Jeszcze raz serdecznie zachęcam do pobrania tych materiałów i opublikowania ich na 
stronach Państwa urzędów oraz rozwieszenia plakatów w siedzibach.

Proszę także o poinformowanie nas o podjętych krokach w celu realizacji 
zaproponowanych działań. Informacje oraz ewentualne pytania proszę kierować 
pocztą elektroniczną na adres: bor@gunb.gov.pl.

Z góry dziękuję za współpracę i zaangażowanie oraz wsparcie kampanii informacyjnej, 
co pozwoli na szybsze i sprawniejsze osiągnięcie celów założonych na początku
projektu.

Z poważaniem

P.O. GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Dorota Cabańska

(dokument podpisany elektronicznie)

mailto:bor@gunb.gov.pl
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Szanowni Państwo,

prace nad cyfryzacją procedur inwestycyjno-budowlanych nabierają tempa, co 
opisałam w piśmie z dnia 30 lipca br. (znak: BOR.070.103.2020, w załączeniu) 
przesłanym do organów wojewódzkich.

Na drugą połowę września planowane jest wejście w życie zmian legislacyjnych, 
które umożliwią pełne wykorzystanie serwisu e-budownictwo. Wprowadzeniu nowych 
rozwiązań cyfrowych będzie towarzyszyć kampania informacyjna, której celem 
będzie zachęcenie inwestorów do korzystania z serwisu. Jednak już dzisiaj gorąco 
namawiam Państwa do włączenia się w akcję promocji serwisu e-budownictwo. 
Przygotowaliśmy dwa elementy kampanii specjalnie pod kątem terenowych organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Są to:

1. Bannery na Państwa stronę internetową, odsyłające na stronę 
e-budownictwo.gunb.gov.pl,

2. Plakat do wydrukowania i powieszenia w widocznym miejscu placówki (format 
A3 lub A4).

Oba elementy można pobrać z naszej strony internetowej pod linkiem 
https://www.qunb.qov.pl/strona/materialv-do-pobrania

Obecnie, w pierwszej fazie po uruchomieniu, generator na stronie e-budownictwo 
służy inwestorom tylko do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak 
przygotowany wniosek na razie może być dostarczony do organu administracji w 
dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można podpisać go podpisem 
zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno- 
budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. I 
właśnie tego etapu dotyczą przygotowane dla Państwa propozycje banneru i plakatu.

Zachęcam jednak do wcześniejszego sprawdzenia możliwości technicznych w 
zakresie publikacji banneru i druku plakatów. Namawiam do jak najszerszego 
propagowania projektu. Elektroniczny obieg dokumentów jest bezpieczny,

https://www.qunb.qov.pl/strona/materialv-do-pobrania


ekologiczny, ułatwi pracę nie tylko inwestorom, architektom, inżynierom, ale także 
nam - urzędnikom.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie.

Z poważaniem

p.o. GŁÓWNEGO INSPEKTORA 
NADZORU BUDOWLANEGO

Dorota Cabańska

(dokument podpisany elektronicznie)


