Pytania egzaminacyjne
na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4
w dniu 27 czerwca 2003 r.
Pytania z zakresu pierwszego.
1. Prosz opisa w kolejno ci jakie prace geodezyjne nale y wykona , aby inwestor
mógł wprowadzi na budow rezydencji wykonawc prac budowlanych oraz jakie
dokumenty geodezyjne powinien geodeta przekaza inwestorowi?
2. Przystosowanie istniej cych map do okre lonych zada gospodarczych wymaga oceny
ich aktualno ci i jako ci oraz wykonania pomiarów uzupełniaj cych. Prosz poda
zakres sytuacyjno-wysoko ciowych pomiarów uzupełniaj cych.
3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
Pytania z zakresu drugiego.
4. Kiedy za wył czenie gruntów rolnych i le nych z produkcji nie pobiera si nale no ci
i opiat rocznych?
5. Wyja nij jak powierzchni i Nr działki nale y przyj do podziału nieruchomo ci i
dlaczego je eli w „ksi dze wieczystej”, powierzchnia i Nr działki Jana Nowaka jest
inna ni w operacie ewidencji gruntów i budynków ?
6. Podaj, kiedy i jakie prawa przysługuj osobie, która w dobrej wierze wzniosła
budynek na działce, której wła cicielem jest s siad, a jakie prawa przysługuj
s siadowi.
Pytania z zakresu czwartego.
7. Na czym polega opracowanie geodezyjne planu generalnego projektu?
8. Kiedy nale y wykonywa i z jakimi wymogami dokładno ciowymi pomiary
przemieszcze i odkształce urz dze technicznych?
9. Podaj od jakich czynników zale y osi gniecie redniego bł du tyczenia (mt) przy
pomiarach realizacyjnych i jakim celom słu y tak ustalona warto , oraz jak okre la
si po dan warto redniego bł du tyczenia.

Pytania egzaminacyjne
na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4
w dniu 25 lipca 2003 r.

Pytania zakresu pierwszego.
1. Zdefiniuj poj cie geodezyjnej ewidencji i inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, jaki
zbiór infor mac ji ona obejmuje oraz jakie dokumenty składaj si na operat ewidencyjny.
Kto jest zobowi zany do pokrywania kosztów zakładania i prowadzenia ewidencji i
inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu?
2. Prosz poda , jakie zadania w zakresie szczegółowej osnowy geodezyjnej wypełnia
starosta, jaka jest podstawa do przeprowadzenia prac zwi zanych z zało eniem poziomej
szczegółowej osnowy geodezyjnej III klasy i co musi zawiera dokumentacja projektu
technicznego geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej III kl.
3. Prosz poda sposób rozwini cia podziału sekcyjnego mapy zasadniczej w układzie
"1965" przechodz c od arkusza wyj ciowego poprzez wszystkie skale a do skali 1:500.
Pytania z zakresu drugiego.
4. Obywatel, w dobrej wierze, nabył prawo u ytkowania wieczystego nieruchomo ci od X,
którego prawo było ujawnione w ksi dze wieczystej. Okazało si , e faktycznym
u ytkownikiem wieczystym tej samej nieruchomo ci jest Y, którego prawo nie było
ujawnione w ksi dze wieczystej. Jaki jest stan prawny nieruchomo ci po dokonaniu
transakcji.
5. Podaj na czym polega zało enie ewidencji gruntów i budynków, cz ci składowe operatu
ewidencji gruntów i budynków oraz sposób i procedur jej zakładania.
6. Jakie czynno ci prawne wykonuje geodeta uprawniony przy wznowieniu znaków
granicznych oraz jakie prawa i obowi zki ma wła ciciel nieruchomo ci, dla których
geodeta wykonuje powy sze zadanie?

Pytania na egzamin pisemny
w dniu 14 listopada 2003
z zakresu pierwszego i drugiego
pytania z zakresu pierwszego
1. Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek magazynowy ł cznie z przył czem
energetycznym i wodoci gowym. Prosz wymieni jakie materiały pa stwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego b d podlegały aktualizacji i w jakim
zakresie?
2. Prosz wymieni zasady redakcyjne, które obowi zuj przy opracowywaniu map do
celów projektowych, dotycz ce opisów wyst puj cych na mapach.
3. Na podstawie jakich dokumentów nast puje lokalizacja inwestycji celu publicznego
wymagaj ca pozwolenia na budow i kto j wydaje w zale no ci od jej znaczenia i
poło enia?
Pytania z zakresu drugiego
4. Prosz poda definicj rozgraniczenia nieruchomo ci oraz opisa zasady utrwalania
(stabilizacji) punktów granicznych z uwzgl dnieniem ró nych rodzajów tych znaków.
5. Prosz wymieni ograniczone prawa rzeczowe oraz opisa co zawieraj poszczególne
rozdziały ksi gi wieczystej dla ograniczonego prawa rzeczowego.
W jakim przypadku mo na dokona podziału nieruchomo ci niezale nie od ustale
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Pytania egzaminacyjne z zakresów pierwszego i drugiego
na egzamin pisemny w dniu 23 stycznia 2004 r.
pytania z za kresu pierwszego
1. Jakie zasady obowi zuj przy pomiarze linii granicznych działek oraz konturów
u ytków gruntowych przy zastosowaniu bezpo rednich metod pomiaru sytuacyjnego?
2. Wymie obowi zki prawne i techniczne geodety zwi zane z lokalizacj i stabilizacj
punktów osnowy geodezyjnej poziomej szczegółowej.
3. Na czym polega kontrola tyczenia lokalizuj cego obiektu budowlanego, czym jest ona
dokumentowana i kiedy jej wynik uznaje si za pozytywny?
pytania z zakresu drugiego
4. Kto i w jakiej formie dokonuje zmiany lasu na u ytek rolny oraz jakie warunki musz
spełnia grunty aby mogły by zalesione?
5. Zakładanie ksi g wieczystych dokonywane jest na podstawie wniosku. Prosz okre li
co w szczególno ci taki wniosek powinien zawiera oraz gdzie nale y taki wniosek
zło y .
6. Podaj kryteria jakimi geodeta powinien si kierowa przy ustalaniu granicy przy
rozgraniczaniu nieruchomo ci w post powaniu administracyjnym, a jakimi kryteriami
kieruje si s d przy rozstrzyganiu o granicach, oraz kiedy s d jest wła ciwy do
przeprowadzenia rozgraniczenia?

Pytania egzaminacyjne z zakresów pierwszego i drugiego
na egzamin pisemny w dniu 2 kwietnia 2004 r.
pytania z zakresu pierwszego
1. Geodeta otrzymał od inwestora zlecenie polegaj ce na prowadzeniu prac zwi zanych
z inwestycj dotycz c sieci uzbrojenia terenu maj c przebiega przez teren dwóch
powiatów i cz ciowo przez teren zamkni ty. Jak powinien to zrealizowa ?
2. Lokalizacja i stabilizacja znakami wysoko ciowymi ciennymi punktów szczegółowej
osnowy wysoko ciowej III klasy wymaga od geodety obowi zków technicznych i
prawnych. Prosz wymieni te obowi zki.
3. Kto zakłada i prowadzi ewidencj sieci uzbrojenia terenu oraz na podstawie jakich
danych?
pytania z zakresu drugiego
4. Prosz poda w jaki sposób ustala si zasady podziału nieruchomo ci w przypadku
braku planu miejscowego i jakie dane powinien zwiera projekt podziału?
5. Prosz poda , jakie czynno ci wykonuje i jak dokumentacj sporz dza geodeta w
przypadku, gdy strony mimo istniej cego sporu granicznego nie zawarły ugody przed
geodet .
6. Prosz poda zasady wykazywania w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic
działek ewidencyjnych oraz sposobu ich ustalania w przypadku braku dokumentacji.

