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                                                                                                Panie/Panowie 
                                                                                                   KOMORNICY     

   

                                                                                                            

 Szanowni Państwo, 
    
 
        Realizując  zadanie wynikające z art.24 ust.3 pkt5) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r,.poz.2052) w związku z art. 9 , art.12 ust 3,ust.4  

ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz.U.                                     

z 2021r.,poz.214 ze zm.), oraz potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego Starosta  Nyski 

wraz z innymi powiatami Województwa Opolskiego  utworzył CENTRUM USŁUG 

WSPÓLNYCH w ramach którego można online pobierać odpłatnie  dane z powiatowego  

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym dane z ewidencji gruntów i budynków. W celu 

udostępnienia państwu powyższych danych zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wprowadzone procedury i wydane zarządzenie nr 20  /2021 STAROSTY NYSKIEGO z dnia   

19  kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu obsługi drogą elektroniczną wniosków komorników 

o udzielenie  informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających 

identyfikację składników jego majątku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków 

dla   obszaru powiatu nyskiego i regulamin korzystania z powyższych usług. W celu korzystania 

z w/w usług należy do organu Starosty Nyskiego  złożyć wniosek o zawarcie umowy dot. 

obsługi drogą elektroniczną wniosków komorników o udzielenie  informacji dotyczących stanu 

majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku na 

podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu nyskiego                                      

z wykorzystaniem aplikacji  i.Komornik i podpisać umowę. Po podpisaniu umowy należy 

zalogować się do aplikacji CUW Geo-Info i.Komornik. Po zalogowaniu zostanie 

zweryfikowane  i aktywowane konto przez pracownika Wydziału Geodezji                                                       

i Kartografii. (Nikola Stajak, Wydział Geodezji i Kartografii tel.774085116) 



Wszelkie wyjaśnienia  i dokumenty do pobrania ( zarządzenie , regulamin, wniosek, 

umowy, możliwości płatności i inne) znajdują się na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Nysie  https://www.powiat.nysa.pl/strona-3333-e_uslugi.html 

w zakładce dla Komornika. Informujemy, że posiadamy nasz własny system  informacji 

przestrzennej znajdujący się w zakładce System Informacji Przestrzennej, który 

aktualizowany jest codzienne w zakresie wprowadzanych zmian na mapach wynikających 

z ujawnianych operatów geodezyjnych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. Powyższy system zawiera nie tylko dane ewidencyjne stanowiące treść 

mapy ewidencji ewidencyjnej  ale także zawiera treść mapy zasadniczej: sieci, obiekty 

topograficzne.  Dla w/w systemu musi być pobrany nieodpłatny program Jawa.                    

Strona internetowa naszego sytemu   GEO-INFO i.NET powiat 

nyski    https://www.powiat.nysa.pl/strona-77-system_informacji_przestrzennej.html.  

     Zapraszam Państwa do jak najszybszego  korzystania z w/w usług, korzyścią dla Państwa 

jest skrócenie czasu trwania procedur administracyjnych, lepsza dostępność danych                                    

i informacja o postępowaniu zainicjowanych procedur (wnioski decyzje ect), aktualność 

danych. W razie występowania problemów przy składaniu wniosków przez CUW możemy 

indywidualnie pokazać możliwości korzystania CUW w celu wyeliminowania błędów.  

            Została wyłoniona firma, która na e- konferencji, w II połowie września przeprowadzi 

szkolenie w zakresie działania i korzystania z CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH. W celu 

uczestniczenia w /w konferencji należy do 12 sierpnia na adres email  

nstajak@powiat.nysa.pl  zgłosić nazwę instytucji i podać liczbę osób. 

Zapraszam Państwa do uczestniczenia w powyższej konferencji i korzystania z naszych 

usług online. 

 

                                                                                            Z poważaniem 

                                                                                         Z up. STAROSTY 

                                                                                    mgr inż.   Maria Sobczyk 

                                                                                     GEODETA POWIATOWY 

                                                                            Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 
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