
Cyfrowa rewolucja
w geodezji i kartografii

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

województwa opolskiego”

ZALOGUJ SIĘ Centrum Usług Wspólnych: 
https://cuw.mapy.opolskie.pl

CUW daje możliwość skorzystania z wybra-
nych e-usług osobom fizycznym, przedsię-
biorcom i administracji online.

Masz możliwość analizowania różnych 
rodzajów map, sprawdzenia szczegółów inte-
resujących obiektów, zapoznania się 
z ofertą usług powiatowych i wojewódz-
kich z zakresu geodezji i kartografii woje-
wództwa opolskiego, a także zamówienia 
danych z urzędów i odebrania ich bez 
wychodzenia z domu.

WOJEWÓDZTWO 
POWIAT OPOLSKI



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH jest wspólnym przed-
sięwzięciem jednostek samorządu terytorialnego 
województwa opolskiego szczebla wojewódzkiego 
i powiatowego, odpowiedzialnych za realizację zadań 
publicznych z dziedziny geodezji i kartografii.

System ma na celu podniesienie jakości, dostępności oraz 
zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów 
bazodanowych oraz mapowych województwa opolskie-
go zgodnie ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami klientów: 
osób fizycznych, przedsiębiorców i administracji.

Umożliwia skorzystanie z zaawansowanych e-usług 
z dziedziny geodezji i kartografii dostępnych dotąd nieza-
leżnie u jednostek biorących udział w przedsięwzięciu.

Portal Informacyjny Centrum Usług Wspólnych jest porta-
lem umożliwiającym ujednolicony sposób dostępu do 
usług powiatowych i wojewódzkich z zakresu geodezji 
i kartografii województwa opolskiego.

Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w Portalu Informacyj-
nym CUW, użytkownicy za pomocą przeglądarki interne-
towej pod adresem: https://cuw.mapy.opolskie.pl mają 
możliwość analizowania różnych rodzajów map, spraw-
dzenia szczegółów interesujących obiektów, zapoznania 
się z ofertą usług powiatowych i wojewódzkich z zakresu 
geodezji i kartografii województwa opolskiego, a także 
zamówienia danych z Urzędu i odebrania ich bez wycho-
dzenia z domu.

Poprzez Portal Informacyjny CUW użytkownik będzie 
mógł założyć konto w Portalu CUW, zalogować się do 
Portalu CUW oraz złożyć wniosek o odpowiednią usługę 
z uiszczeniem opłaty i śledzeniem postępu w realizacji 
udostępniania potrzebnych materiałów.

www.cuw.mapy.opolskie.pl

PRAWIE WSZYSTKO ZAŁATWISZ, 
NIE WYCHODZĄC Z DOMU

JAK SIĘ ZALOGOWAĆ W PORTALU CUW?
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Aby zalogować się do Portalu Informacyjnego CUW 
użytkownik zewnętrzny wchodzi 

na stronę internetową Portalu Informacyjnego CUW.

Użytkownik zewnętrzny wybiera ikonę 
Moje sprawy, która przenosi użytkownika

 do strony logowania.

Na stronie do logowania Użytkownik, który już wcześniej 
założył konto w Portalu CUW (zgodnie z opisem 
Jak założyć konto w Portalu CUW) uzupełnia pola 
Nazwa konta i Hasło swoimi danymi.

Użytkownik może się również zalogować do Centrum 
Usług Wspólnych używając Certyfikatu Kwalifikowanego 
oraz Profilu Zaufanego:


