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Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 
 

 

 

 

§ 1 

Definicje 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1. Portal– serwis dostępny pod adresem https://portalgeodety.lublin.eu/, stanowiący część infrastruktury 

informacji przestrzennej, składający się z następujących modułów: 

1) portal geodety – zdefiniowany w §4,  

2) portal komornika – zdefiniowany w §5, 

3) portal rzeczoznawcy – zdefiniowany w §6, 

4) narada koordynacyjna - ZUD –zdefiniowany w §7, 

5) portal branżysty – zdefiniowany w § 8, 

6) portal interesanta – zdefiniowany w § 9, 

7) portal projektanta –zdefiniowany w § 10, 

8) wypis i wyrys z MPZP-  zdefiniowany w §11, 

  które są udostępnione w trybie chronionym, po zalogowaniu, 

9) portal mapowy – zdefiniowany w § 12, dostępny w trybie publicznym oraz w trybie chronionym po 

zalogowaniu. 

2. E-usługa – usługa polegająca na dostępie poprzez Portal do zbiorów i usług danych przestrzennych, 

świadczona na żądanie usługobiorcy. 

3. Usługodawca – Gmina Lublin. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, świadcząca usługi w 

zakresie infrastruktury informacji przestrzennej poprzez Portal. 

4. Usługobiorca: 

1) podmiot realizujący zadania publiczne, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 

2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, 

2) wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

Geodezyjne i Kartograficzne (zwane dalej ustawą PGiK), 

3) komornik sądowy wykonujący czynności komornika sądowego, na podstawie ustawy z dnia 22 marca 

2018 r. o komornikach sądowych, 

4) rzeczoznawca majątkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, 

5) podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu o których mowa w art. 28e ustawy PGiK,  

6) inwestor lub projektant składający wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu na podstawie art.28b ust.3 ustawy PGiK, 

7) podmiot, który chce otrzymać wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie art.30  ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Użytkownik – osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy. 

6. Profil Zaufany- bezpłatne narzędzie, dzięki któremu potwierdzasz swoją tożsamość w systemach 

elektronicznej administracji oraz podpisujesz dokument podpisem zaufanym, zgodnie z ustawą z 17 lutego 

2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

7. PZGiK – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. 

8. MODGiK – Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 

9. DOO – Dokument Obliczenia Opłaty. 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki 

Usługodawcy, Usługobiorcy i Użytkownika.  

2. System informatyczny osoby korzystającej z Portalu musi spełniać następujące, minimalne wymagania 
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techniczne: 

1) posiadać dostęp do Internetu, 

2) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową. 

3. Portal realizuje zadania: 

1) przeglądania danych, 

2) udostępniania baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego reguluje ustawa PGiK 

 i jest możliwe tylko w portalach wymienionych w §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 po zalogowaniu, 

3) koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

4) uzgadniania prowadzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  

5) obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i weryfikacji wyników prac geodezyjnych. 

4. Użytkownik nie może wykorzystywać danych pozyskanych za pomocą Portalu w celach innych niż cel 

określony w złożonym wniosku. Pozyskiwanie danych do innych celów wymaga złożenia właściwego 

wniosku. 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu w celu ulepszania, dodawania 

funkcjonalności lub przeprowadzenia aktualizacji. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia w stosunku do Usługodawcy. 

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu usługi, spowodowane przyczynami nie 

leżącymi po jego stronie np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, nieprawidłowe działanie sieci 

internetowej, zamierzone przerwy w działaniu systemu oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

powstałe w wyniku braku ciągłości działania Portalu. W razie wystąpienia wyżej wymienionych czynników 

zgłoszenie prac geodezyjnych oraz udostępnienie danych będzie odbywało się na dotychczasowych 

zasadach (osobiście, pocztą, ePUAP). 

7. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania  zmian do regulaminu. Wszelkie  zmiany  obowiązują  od momentu  ich  opublikowania na 

stronie  Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest 

z ich akceptacją. Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje 

jego warunki. 

 

 

§ 3 

Warunki świadczenia e-usług  

1. Dla portali e-usług: portal geodety, portal komornika, portal rzeczoznawcy, narada koordynacyjna, portal 

branżysty w celu zalogowania się należy wypełnić wniosek o rejestrację w dedykowanym portalu usług. 

Dostęp do wymienionych portali ma ograniczenie czasowe. 

2. Wnioski o rejestrację do dedykowanych usług udostępnione są na stronie https://portalgeodety.lublin.eu/ 

„Wnioski”. 

3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do UM Lublin lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, 

Elektroniczny wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. o którym mowa w 

art. 781 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

4. Złożenie wniosku o uzyskanie dostępu do Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu 

i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  

5. Uzyskanie dostępu następuje w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku przez Administratora Portalu. Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z procedurą 

pierwszego logowania. 

6. Nowe hasło musi posiadać minimum 8 znaków, duże i małe litery oraz jeden znak różny od liter. 

7. Trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła spowoduje zablokowanie dostępu. Dostęp można odblokować 

korzystając z automatycznego mechanizmu przywracającego dostęp. Należy wpisać login, a następnie użyć 

linku „tutaj”. Na wskazany we wniosku adres mailowy zostanie przesłana procedura resetowania hasła. 

Hasło tymczasowe zostanie przesłane na adres mailowy podany na wniosku o dostęp do serwisu. W 

przypadku niewłaściwego działania w/w mechanizmu zgłoszenie dotyczące odblokowania dostępu do 

Portalu należy przesłać na adres portalgeodezyjny@lublin.eu. 

8. Dla portali e-usług: portal interesanta oraz portal projektanta logowanie przebiega z wykorzystaniem profilu 

zaufanego. Niezbędne jest do tego posiadanie konta z potwierdzonym Profilem Zaufanym, który należy 

powiązać z kontem w systemie.  

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w 

związku z nienależytym przetwarzaniem przez Usługobiorcę powierzonych danych osobowych. 

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Portalu, w przypadku 

naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. 

11. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób 
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nieupoważnionych, nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, 

dla którego zostały uzyskane. 

12. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, 

uzyskaną licencją, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 

Administrator zastrzega sobie możliwość blokady konta w szczególnych przypadkach, do czasu 

wyjaśnienia okoliczności ich wystąpienia. 

 

 

§ 4 

Portal Geodety 

1. Po uzyskaniu dostępu i zalogowaniu użytkownik ma możliwość: 

1) zgłaszania prac geodezyjnych, 

2) przeglądania swoich prac zakończonych i niezakończonych, 

3) uzgadniania listy materiałów zasobu, 

4) uiszczania opłaty wynikającej z DOO za pośrednictwem usługi „opłać online” 

5) pobierania dokumentów przygotowanych dla pracy geodezyjnej, 

6) składania dokumentów operatu technicznego w wersji elektronicznej 

7) zdalną weryfikację operatu technicznego 

2. Funkcjonalność Portalu pozwala Użytkownikowi na dostęp do wszystkich złożonych przez niego 

niezakończonych zgłoszeń prac geodezyjnych, a także do wszystkich dokumentów i danych związanych z 

realizacją tych zgłoszeń. 

3. Każdy Użytkownik upoważniony przez wykonawcę prac geodezyjnych do działania w jego imieniu ma 

pełny dostęp do wszystkich zgłoszonych prac, ma możliwość ich modyfikacji, prowadzenia korespondencji 

oraz anulowania prac i składania zgłoszeń uzupełniających poprzez wykorzystanie dedykowanej usługi. 

4. W przypadku, problemów z obsługą prac geodezyjnych możliwy jest kontakt z MODGiK w Lublinie, 

telefonicznie pod numerami: (81) 466 21 28 (81) 466 21 26, obsługą operatów technicznych pod 

numerami: (81) 466 21 24, (81) 466 21 25, (81) 466 21 20. 

 

 

§ 5 
Portal Komornika 

1. Po uzyskaniu dostępu i zalogowaniu użytkownik ma możliwość: 

1) przeszukiwania bazy danych ewidencji gruntów i budynków w celu wyszukiwania dłużników, 

2) uiszczania opłaty wynikającej z DOO za pośrednictwem usługi „opłać online” 

3) pobierania zamówionych dokumentów. 

2. W przypadku, problemów z obsługą spraw zgłoszonych przez portal e-usług możliwy jest kontakt pod 

numerem telefonu: (81) 466 21 27. 

 

 

§ 6 
 Portal Rzeczoznawcy 

1. Po uzyskaniu dostępu i zalogowaniu użytkownik ma możliwość: 

1) przeglądania, wyszukiwania i pobierania bazy danych rejestru cen nieruchomości (RCN), 
2) zamawiania wyciągów z wybranych transakcji, 
3) przeglądania aktów notarialnych, 
4) uiszczania opłaty wynikającej z DOO za pośrednictwem usługi „opłać online”, 

5) pobierania zamówionych dokumentów. 

2. Użytkownik ma wgląd do wniosków opłaconych i nieopłaconych. 

3. Usługobiorca ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z Portalu Rzeczoznawcy, o 

którym mowa w ust. 1. 
4. W przypadku, problemów z obsługą spraw zgłoszonych przez portal e-usług możliwy jest kontakt pod 

numerem telefonu: (81) 466 21 41. 

 

 

§ 7 

Narada koordynacyjna – ZUD 

1. Po uzyskaniu dostępu i zalogowaniu użytkownik ma możliwość: 

1) przeglądania tematów zgłoszonych na naradę, 
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2) wstawiania opinii do protokołu z narady, 
3) zgłosić uwagi do projektu. 

2. Podmiot władający siecią ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z Narady 

Koordynacyjnej, o którym mowa w ust. 1. 

3. Każdy użytkownik reprezentujący podmiot władający siecią dostaje indywidualny dostęp. 
4. W przypadku problemów z obsługą spraw zgłoszonych przez portal e-usług możliwy jest kontakt pod 

numerem telefonu: (81) 466 21 51. 

 

 

§ 8 

Portal Branżysty 

1. Po uzyskaniu dostępu i zalogowaniu użytkownik ma możliwość: 
1) przeglądania katalogu obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 
2) uzgadnianie treści danych bazy GESUT, 

3) zgłaszania nieprawidłowości obiektów bazy GESUT, 
4) uzupełnianie atrybutów obiektów bazy GESUT. 

2. Podmiot władający siecią ma możliwość upoważnienia kilku Użytkowników do korzystania z portalu 

branżysty, o którym mowa w ust. 1. 
3. Każdy użytkownik reprezentujący podmiot władający siecią dostaje indywidualny dostęp. 
4. W przypadku problemów z obsługą spraw zgłoszonych przez portal e-usług możliwy jest kontakt pod 

numerem telefonu: (81) 466 21 36. 

 

 

§ 9 

Portal Interesanta 

1. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego użytkownik ma możliwość: 

1) zamawiania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z tabelą nr 9, 10, 

11, 13 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, 
2) uiszczania opłaty wynikającej z DOO za pośrednictwem usługi „opłać online”, 

3) pobierania zamówionych dokumentów. 

2. Użytkownik ma wgląd do dokumentów z wniosków opłaconych. 

3. W przypadku konieczności uzyskania dokumentów związanych z danymi osobowymi (np. Wypis z rejestru 

gruntów), wymagane jest uwierzytelnienie Użytkownika przez ePUAP lub przez pracownika MODGiK.  

4. Po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty następuje udostępnienie danych. 
5. W przypadku, problemów z obsługą spraw zgłoszonych przez portal e-usług możliwy jest kontakt pod 

numerem telefonu: (81) 466 21 27. 

 

 

§ 10 

 Portal Projektanta 

1. Po zalogowaniu się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego użytkownik ma możliwość:  
1) złożenia wniosku o naradę koordynacyjną projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 
2) uiszczania opłaty wynikającej z DOO za pośrednictwem usługi „opłać online”, 

3) pobierania dokumentów z narady tj.: 

a) odpis z protokołu z narady, 

b) mapę z zatwierdzonym projektem sieci. 

2. Użytkownik wraz z wnioskiem musi przesłać w formacie DXF oraz PDF projekt usytuowania  sieci 

uzbrojenia terenu podpisany za pomocą Profilu Zaufanego. 
3. Ustalenie przez pracownika UM Lublin termin narady koordynacyjnej następuje dopiero po uiszczeniu przez 

Użytkownika opłaty wynikającej z DOO. 
4. Z przeprowadzonej narady koordynacyjnej zostaje wygenerowany protokół, a na dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację, o której mowa w art. 28c ustawy 

PGiK. 
5. Po pozytywnym uzgodnieniu Użytkownik ma możliwość pobrania dokumentów elektronicznych 

podpisanych podpisem kwalifikowanym. 
6. W przypadku, problemów z obsługą spraw zgłoszonych przez portal e-usług możliwy jest kontakt pod 

numerem telefonu: (81) 466 21 51. 
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§11 

Wypis z MPZP 

1. Po zalogowaniu się wykorzystaniem Profilu Zaufanego użytkownik ma możliwość: 

1) składania wniosków o wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis 

i/lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaświadczenie  

o braku planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) uiszczania opłaty wynikającej z DOO za pośrednictwem usługi „opłać online”, 

3) pobierania zamówionych dokumentów. 

2. Użytkownik ma wgląd do wniosków opłaconych i nieopłaconych. 
3. W przypadku, problemów z obsługą spraw zgłoszonych przez portal e-usług możliwy jest kontakt pod 

numerem telefonu: (81) 466 23 98. 

 

 

§12 

Portal mapowy 

1. E-usługa „Portal mapowy” dostępna jest w trybie: 
1) publicznym – bez konieczności logowania, 
2) chronionym – po zalogowaniu się. 

2. Użytkownik może przeglądać i wyszukiwać dane przestrzenne udostępnione w portalu mapowym.  
3. Dostęp w trybie prywatnym umożliwia dostęp do szerszego zakresu informacyjnego bazy danych EGiB. 

Wymaga nadania indywidualnych uprawnień dostępu przez Administratora.  
4. Wykorzystanie danych państwowego zasobu geodezyjnego (poza wymienionych w §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

wykraczające poza przeglądanie, nawet dla zadań publicznych, wymaga złożenia odpowiedniego wniosku 

i uzyskania licencji. 
 

§14 

Opłaty za świadczone usługi 

1. Udostępnianie materiałów jest możliwe po uiszczeniu opłaty, o której mowa w ustawie PGiK 

oraz w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  
2. Sposoby wniesienia opłaty: zwykłym przelewem bankowym, korzystając z płatności elektronicznych przez 

system Paybynet (za korzystanie z płatności pobierana jest przez operatora prowizja). 
 

 

§15 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Usługodawca nie gwarantuje kompletności materiałów dostępnych online. 

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia błędów lub braków w pobranych materiałach, możliwe jest 

zgłoszenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia od jego pobrania, telefonicznie na wskazane 

w powyższych paragrafach numery telefonów lub  na adresy e-mail: 

1) geodezja@lublin.eu dla modułów  opisanych w § 4 - §10, 

2) planowanie@lublin.eu dla modułu opisanego w § 11. 

3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Usługobiorcy, e-mail, jak również dokładny 

opis i powód reklamacji.  
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