
Szanowni Członkowie DOIIB,  

W związku z kontynuacją umowy z Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.   aplikacja SERWIS 

BUDOWLANY  z dostępem w „Strefie dla Członków” została rozbudowana o moduł MPZP 

„Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego” wraz z aktualnymi aktami prawnymi 

dla całej Polski (od 8 pażdziernika 2012r.) 

Co znajdziemy w  Serwisie Budowlanym PLATINUM ? 

Akty prawne z zakresu: 

 planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

 prawa budowlanego, 

 gospodarki nieruchomościami, 

 geodezji i kartografii, 

 normalizacji i certyfikacji, 

 bezpieczeństwa pracy w budownictwie, 

 mieszkalnictwa, 

 energetyki, 

 ochrony środowiska, 

 zamówień publicznych, 

 polityki pieniężnej, 

 ubezpieczeń gospodarczych. 

 

Wyróżnianie zmian wprowadzanych w przepisach oraz możliwość wyszukiwania brzmienia 

aktu prawnego na wybrany dzień pozwoli na swobodne poruszanie się w przedmiotowej 

materii wszystkim podmiotom realizującym zadania z zakresu budownictwa. 

Aktualność - wszystkie zamieszczone w publikacji dokumenty (również komentarze 

praktyczne, odpowiedzi na pytania, wzory dokumentów) są aktualizowane tak by 

uwzględniać obowiązujący stan prawny. Materiały archiwalne są oznaczone data ich 

obowiązywania. 

Komentarze specjalistów  
Komentarze koncentrują się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, z podaniem 

przykładów, rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. 

Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość 

sprawia, ze są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych 

Użytkowników. 

Pytania i Odpowiedzi specjalistów 

Możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi fachowców w terminie kilku dni 

roboczych 

Orzeczenia 
Publikacja zawiera stale uzupełniany zbiór ponad 4500 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 

Sadu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, wojewódzkich sadów 

administracyjnych oraz innych. 

Wzory ponad 500 edytowalnych wzorów: 

 wniosków, 

 decyzji, 

 umów i pism. 

Stawki i wskaźniki 
Baza zawsze aktualnych wskaźników i stawek z zakresu prawa budowlanego, 

mieszkaniowego i nieruchomości. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Kompleksowa informacja przestrzenna o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu 



oraz o walorach gospodarczych i przyrodniczych poszczególnych jednostek terytorialnych 

kraju. 

 

SPOSÓB LOGOWANIA, INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Aby otrzymać po raz pierwszy dostęp do programu Serwis Budowlany należy: 

Wysłać email na adres biura DOIIB : szkolenia@dos.piib.org.pl lub adm@dos.piib.org.pl  

W mailu należy podać dane: imię i nazwisko, pełny numer członkowski oraz adres swojej 

poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane Państwu zaproszenie od Wolters Kluwer do 

zalogowania się w systemie  Serwis Budowlany.  

Uwaga !!! DOIIB posiada w swoich zasobach informację na temat Państwa adresów poczty 

elektronicznej, jeżeli uległy zmianie prosimy o przesłanie informacji do biura DOIIB na adres 

biuro@dos.piib.org.pl lub adresy podane powyżej.  

Po zalogowaniu (zgodnie z instrukcją) proponujemy zapamiętać w login i hasło. Wówczas w 

ułatwiony sposób będziecie Państwo mogli korzystać w pełni z serwisu budowlanego  

wchodząc do systemu Wolters Kluwer poprzez Stronę Internetową DOIIB poprzez poniższy 

link: 

Kliknij aby przejść do strony logowania Serwisu budowlanego 

W celu ułatwienia Państwu wykorzystania pełnych możliwości programu umieszczamy 

w zakładce „Szkolenia przez Internet” w strefie dla członków DOIIB  „Przewodnik 

szkoleniowy po publikacji  Serwis Budowlany Platinum”  

Kliknij aby przejść do szkolenia - część 1  l  część 2 

W przypadku problemów prosimy o kontakt z pomocą techniczną Wolters Kluwer: 

 tel: 0 801 802 888.  
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