
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu 
wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają 
Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona 
danych osobowych.

Dodatkowe informacje:
Oddział Prasowy

plac Bankowy 3/5, pok. 160, wejście B, I piętro, tel. 22 695 62 44
e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

Warszawa, 06 października 2022 r.

BW-II.0340.6.2022
Starostowie, Prezydenci, 

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, 

zachęcamy do publikowania na Państwa stronach internetowych informacji o Dniu Otwartym 

Inżyniera Budownictwa. W tym roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki włączył się w akcję 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, 

eksploatacja, remont Twojego obiektu”. Na bezpłatne  konsultacje do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego zapraszamy 11 października w godz. 14-18  (pl. Bankowy 3/5, wejście 

F, od al. Solidarności). Informacja o wydarzeniu znajduje się pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/dzien-otwarty-inzyniera-budownictwa). 

Konsultacje dla wszystkich mieszkańców odbędą się w październiku i listopadzie w różnych 

regionach kraju. Dokładny harmonogram spotkań w poszczególnych województwach i adresy 

punktów, w których eksperci będą udzielać fachowych porad jest dostępny 

na stronie www.dzieninzyniera.pl.

Podczas spotkań indywidualni inwestorzy, którzy planują zakup działki, budowę domu 

lub remont mieszkania, właściciele nieruchomości oraz przedstawiciele wspólnot 

mieszkaniowych będą mieli okazję porozmawiać z inżynierami budownictwa. Zakup ziemi, 

procedury prawne związane z budową domu, wybór kierownika budowy, materiałów 

i technologii, to jedne z kwestii, w których będą doradzać inżynierowie.
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Organizując tego typu wydarzenie, inżynierowie budownictwa chcą nie tylko ułatwić Polakom 

podjęcie kluczowych podczas takich inwestycji decyzji, ale także pomóc im uniknąć błędów.

Z poważaniem

Zuzanna Zacharewicz

Dyrektor Biura Wojewody

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem/
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