
Informacje dodatkowe MODGiK w Lublinie :

– na obszarze miasta Lublin geodezyjne bazy danych prowadzone są w układzie 
współrzędnych 2000/8, jako układ odniesienia wysokości od 13 lipca 2020 r. układ 
PL-EVRF2007-NH (wcześniej stosowany Kronsztadt 60),

– ze względu na zmianę w dniu 13 lipca 2020 r. stosowanego układu odniesienia 
wysokości prosimy o dokładne opisywanie map, szkiców, dzienników, wykazów 
wysokości nazwą układu w którym zostały opracowane,

– w zgłoszeniach wykonywanych przez portalgeodezyjny.lublin.eu należy w rubryce 
„nazwa” umieszczać nazwę ulicy a dla opracowań dotyczących pojedynczych 
nieruchomości nazwę ulicy z numerem porządkowym,

– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ośrodek dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej nie gromadzi danych dotyczących służebności (pełna 
odpowiedzialność za aktualność informacji w tym zakresie w dokumentacji 
geodezyjnej spoczywa na wykonawcy geodezyjnym i kierowniku prac),

– jeśli w zasięgu objętym pracą geodezyjną znajduje się teren zamknięty, prace na 
tym terenie należy zgłaszać i wykonywać na zlecenie organów, które wydały 
decyzje o zamknięciu terenu lub za ich zgodą , w MODGiK zgłasza się tylko prace 
dotyczące tych terenów jeśli dotyczą obiektów  bazy EgiB i wykonuje je na zlecenie 
lub za zgodą organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu,

– w MODGiK obowiązuje rezerwacja numerów działek (nie ma rezerwacji numerów 
punktów granicznych konturów klasyfikacyjnych i użytków),

– w związku z tym, że mapa podziałowa wykonywana zgodnie z obowiązującym 
Rozp. Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości  powinna zawierać w szczególności szkic 
orientacji, prosimy o wykonanie tego szkicu na pomniejszonym wydruku mapy 
ewidencyjnej z nazwami ulic ( bez numerów działek) lub na własnym szkicowym 
zarysie ulic z ich nazwami,

– prosimy o sporządzanie map podziałowych oraz wykazów zmian danych 
ewidencyjnych bez danych podmiotowych,

– przy mapach podziałowych w wykazach zmian gruntowych prosimy o nie 
umieszczanie adresów nieruchomości ( nowe adresy nieruchomości nie będą 
ustalane na etapie podziału), adres starej działki pojawia się tylko w opisie mapy,

– w pracach mających na celu opracowanie dokumentacji geodezyjnej do 
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wykonawca zobowiązany jest 
do opisania nieruchomości wg danych ewidencji gruntów i budynków oraz stanu 
ujawnionego w księdze wieczystej,

– na mapie porównania zmiany należy wykazywać w kolorze czerwonym na tle 
monochromatycznym,

– wszystkie pomiary i opracowania ze zgłoszeń prac po 31.07.2020 powinny spełniać
wymogi Rozp. MR z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego,

– wszystkie pomiary i opracowania ze zgłoszeń prac przed 31.07.2020 r. powinny 
spełniać wymogi  Rozp. MSWiA z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– w dokumentacji w operatach należy posługiwać się identyfikatorem punktu 
granicznego (tzw. „numer w operacie” stanowi oznaczenie punktu granicznego w 
materiale źródłowym),



– w operacie technicznym projektowanym punktom granicznym należy nadać 
robocze numery (np. unikatowe w operacie kolejne liczby arabskie) bez 
konieczności wcześniejszej rezerwacji numerów; robocze numery projektowanych 
punktów granicznych zostaną zmienione na identyfikatory w momencie ujawniania 
zmian z operatu dotyczących tych punktów

– dla operatów właściwym do wykorzystania jest tzw. „numer operatu na półce”,
– pikiety sytuacyjne w ramach pracy geodezyjnej należy nazywać kolejnymi 

unikatowymi w operacie cyframi arabskimi,
– na wniosek Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w bazach 

GESUT na terenie miasta Lublin stosujemy dla rur ciepłowniczych preizolowanych 
średnicę zewnętrzną płaszcza osłonowego, na szkicu można podawać też średnicę
wewnętrzną,

– przypominamy, że operaty w wersji analogowej można składać do weryfikacji 
tylko do 31.12.2021 

 


