
Procedura wdrożenia i uruchomienia dostępu do serwisu 

https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl oraz zasady zakładania kont do modułu Obsługi 

Wykonawcy Prac Geodezyjnych 

 

 Uprzejmie informujemy, iż od dnia 12 grudnia 2019 roku uruchomiona została usługa, za 

pośrednictwem serwisu  https://lodzkiwschodni.geoportal2.pl (tzw. „geoportal”), obsługi 

zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na obszarze Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. W związku z tym, w celu utworzenia konta oraz rozpoczęcia pracy za 

pośrednictwem geoportalu ustalono następujące procedurę wdrażania tej technologii: 

 

1. Wymagane jest złożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi (pok. 508) wniosku 

o założenie konta w serwisie (wzór wniosku dostępny na stronie www.bip.lodzkiwschodni.pl 

w zakładce „Druki do pobrania” katalog Wydziału Geodezji i Kartografii – 

https://bip.lodzkiwschodni.pl/625,wydzial-geodezji-i-kartografii). Dane podane we wniosku 

powinny być zgodne z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub KRS (niedopuszczalne jest stosowanie skróconych nazw firm lub nazw 

zwyczajowo używanych przez wykonawców). 

2. Wniosek opisany w pkt. 1 może być złożony jedynie przez wykonawcę prac geodezyjnych 

spełniającego warunki ujęte w art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 

3. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy osoby, dla których zostanie przydzielony login 

i hasło do geoportalu. 

4. Nadanie prawa dostępu do geoportalu nastąpi po podpisaniu umowy w tym przedmiocie 

pomiędzy Starostą Łódzkim Wschodnim, a wykonawcą prac geodezyjnych. Wymaga się, aby 

umowa została podpisana również przez osoby upoważnione przez wykonawcę do dostępu do 

geoportalu. 

5.  Z chwilą nadanie prawa dostępu do geoportalu, wykonawca prac geodezyjnych traci możliwość 

obsługi prac za pośrednictwem e – mail lub serwera ftp (nie dotyczy prac w toku, w tym przypadku 

będzie istniała możliwość wyłącznie odczytu danych z serwera). 

 

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2020 roku zakończona zostanie obsługa prac 

geodezyjnych za pośrednictwem e- mail lub serwera ftp (możliwe tylko udostępnienie danych do 

odczytu dla prac w toku).  

         Z poważaniem, 

 
Z  u p .  S T A R O S T Y  

 
mgr inż. Michał Kotynia 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 
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