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Komornik Sądowy

KONTO KOMORNIKA
W ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
województwa opolskiego” w Starostwie Powiatowym w Opolu została uruchomiona aplikacja
Konto Komornika przeznaczona do wyszukiwania informacji o podmiotach ujawnionych
w operacie ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu lub miasta na prawach powiatu
w sprawach prowadzonych przez komorników sądowych.
Aplikacja umożliwia generowanie raportów z informacjami w trybie online, będących
potwierdzeniem, że wskazany podmiot nie figuruje w bazie danych EGiB, albo znajdował się
w niej w przeszłości, a w momencie składania zapytania nie posiada obecnie żadnych
nieruchomości. Ponadto w przypadku odnalezienia w bazie danych EGiB szukanego podmiotu,
Aplikacja umożliwia złożenie zamówienia na wybrane wypisy z rejestru gruntów, budynków,
lokali oraz kartotek budynków i lokali w postaci dokumentów elektronicznych lub
drukowanych na terenie powiatu opolskiego. Dodatkowo system ułatwia zarządzanie
wnioskami oraz kontakt z urzędem.
Poprzez portal można również dokonać opłaty online za pomocą płatności
elektronicznej po zarejestrowaniu wniosku przez pracownika starostwa.
Aby rozpocząć pracę w aplikacji Konto Komornika należy się zarejestrować
i

zalogować. Logowanie i rejestracja dostępne są z poziomu strony internetowej

https://cuw.mapy.opolskie.pl.
W celu pozyskania dostępu należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień oraz nadesłać
podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach do Starostwa Powiatowego w Opolu. Jeden
egzemplarz zostanie odesłany po podpisaniu przez geodetę powiatowego lub Kierownika
PODGIK. Wszelkie informacje oraz wniosek o zawarcie umowy, regulamin, umowa oraz

instrukcja obsługi dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu
www.powiatopolski.pl.
Zasada działania portalu szczegółowo została opisana w instrukcji obsługi Aplikacji
Konta Komornika.
W związku z powyższym zachęcam do korzystania z powyższego systemu jaki został
wprowadzony w celu usprawnienia pracy zarówno państwa jak i naszej.
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