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                                                       Rzeczoznawca majątkowy 

 

 

 
KONTO RZECZOZNAWCY 

 
W ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego” w Starostwie Powiatowym w Opolu została uruchomiona aplikacja 

Konto Rzeczoznawcy przeznaczona do wyszukiwania informacji o transakcjach i wycenach 

nieruchomości ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu opolskiego. 

Aplikacja umożliwia generowanie raportów dotyczących transakcji i wycen dla nieruchomości 

spełniających kryteria określone przez użytkownika (w tym wypadku użytkownikiem jest 

rzeczoznawca majątkowy). Użytkownik ma również możliwość skorzystania z wielu 

poziomów wyszukiwania interesujących go nieruchomości oraz składania i rozliczania 

wniosków w odpowiednim urzędzie z  poziomu swojego biurka. 

Użytkownik ma do wykorzystania szereg dostępnych kryteriów wyszukiwania, dzięki 

którym może odnaleźć interesujące do nieruchomości i złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu. 

Przed wyborem jednej z sześciu możliwości wyszukiwania, użytkownik powinien określić 

rodzaj zapytania. W tym wypadku musi wybrać pomiędzy transakcją a wyceną. Po określeniu 

rodzaju zapytania może przejść do wyszukiwania nieruchomości objętych transakcją lub 

wyceną. 

Poprzez portal można również dokonać opłaty online za pomocą płatności 

elektronicznej po zarejestrowaniu wniosku przez pracownika starostwa.  

Aby rozpocząć pracę w aplikacji Konto Rzeczoznawcy majątkowego 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 

mailto:starostwo@powiatopolski.pl


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 Rzeczoznawcy. 

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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Sprawę prowadzi: 

Dominika Kukula 
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