Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Poznaniu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu to w skrócie
WINB.

WINB kieruje inspektor wojewódzki pani Aida
Januszkiewicz-Piotrowska.

WINB pracuje na terenie województwa wielkopolskiego.

WINB korzysta z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i
prawa budowlanego.

O WINB przeczytasz na stronie internetowej
http://winb.poznan.ibip.pl/public/

Co robią pracownicy WINB?


prowadzą sprawy jeśli ktoś odwołuje się od decyzji powiatowych
inspektorów nadzoru budowlanego,



odpowiadają na skargi i zażalenia,



prowadzą sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,



prowadzą kontrole budowy,



kontrolują stan techniczny budynków,



wydają pozwolenia na użytkowanie wybudowanych
obiektów o charakterze wojewódzkim i krajowym,



wyjaśniają co było przyczyną katastrofy budowlanej,



zlecają badania wyrobów budowlanych.

Do WINB możesz przyjść. Nasz adres: Aleje Niepodległości 16 przez 18,
budynek „C”, 61-713 Poznań.
Jeżeli jedziesz z daleka, możesz przyjechać tramwajem
lub autobusem. Przystanki są na ulicy Fredry i Alejach
Niepodległości.

Możesz do nas napisać lub zadzwonić:

Adres e-mail: winb-pn@poznan.uw.gov.pl
Numer faxu: 61 854 18 34.
Skrzynka ePUAP: /WINBEK/SkrytkaESP .
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji
Publicznej. Do tego trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
Numer telefonu: 61 854 11 54.

WINB jest w budynku „C” w kompleksie budynków
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
WINB jest na trzecim piętrze.

Wejść możesz tylko wejściem głównym przez budynek
„A” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przed budynkiem są schody.
Z lewej strony budynku jest podjazd i droga bez
krawężników.

W budynku są udogodnienia dla osób z
niepełnosprawnością.

Na parterze jest łazienka dla osób z niepełnosprawnością.
Przy wejściu do łazienki są oznaczenia Braille’a.
W łazience jest przewijak.

Po wejściu do budynku po lewej stronie jest portiernia.
W portierni możesz zapytać dokąd iść dalej.

Przy wejściu zdezynfekuj ręce i załóż maseczkę.

Idąc dalej po prawej stronie jest informacja.
Podejdź do informacji i powiedz o swojej sprawie.
Pracownik zadzwoni do nas.

Przyjdziemy do ciebie.
Pomożemy ci załatwić twoją sprawę.
Powiemy ci co trzeba zrobić.
Jeśli sprawa dotyczy ciebie, zawsze możesz zobaczyć
dokumenty.

Jeżeli nie będziemy mieć wszystkich dokumentów, napiszemy do ciebie.
Dokumenty możesz przesłać pocztą.
Dokumenty możesz przywieźć.

Czasem poprosimy cię o przyjście do nas i wyjaśnienie.
Ustalimy wspólnie termin twojego przyjścia.

Jeśli będzie trzeba zapłacić opłatę skarbową, powiemy
gdzie to zrobić.

Na koniec sprawy otrzymasz dokument.

Jeśli widzisz katastrofę budowlaną, możesz zadzwonić na numer
alarmowy 661 763 112.

