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Znakiem geodezyjnym jest:
Prac geodezyjn jest wykonywanie:
Jakich spraw nie reguluje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne?
Do sieci uzbrojenia terenu nie zalicza si :
Co rozumiemy pod poj ciem ewidencji gruntów i budynków?
Co stanowi geodezyjn ewidencj sieci uzbrojenia terenu?
Co to jest system informacji o terenie?
Kto zatwierdza projekty osnów podstawowych?
Kto zatwierdza projekty osnów szczegółowych?
Kto zatwierdza projekty osnów grawimetrycznych?
Kto zatwierdza projekty osnów magnetycznych?
Jaki akt prawny wprowadza pa stwowy układ odniesie przestrzennych?
Do kogo nale y sporz dzanie i aktualizowanie map na terenach zamkni tych?
Kto mo e ustala tereny zamkni te?
W jakim trybie ustalane s tereny zamkni te?
Kto sprawuje nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach
zamkni tych?
Kto jest centralnym organem administracji rz dowej wła ciwym w sprawach geodezji i
kartografii?
Kogo zawiadamiaj ministrowie i kierownicy urz dów centralnych o ustaleniu terenu
zamkni tego?
Komu przekazywana jest dokumentacja geodezyjna i kartograficzna w przypadku utraty
przez teren charakteru terenu zamkni tego?
Kto sprawuje nadzór nad Głównym Geodet Kraju?
W jakim trybie starosta powierza wójtowi prowadzenie spraw z zakresu geodezji i
kartografii nale cych do jego kompetencji?
Kto i na czyj wniosek wyra a opini o przygotowaniu gminy do przej cia zada starosty
w trybie art. 6a ust. 4?
Kto rozpatruje odwołania od decyzji starostów z zakresu ewidencji gruntów i budynków?
Kto prowadzi pa stwowy rejestr granic i powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej i
poszczególnych województw?
Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego s :
Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej s :
Kto odwołuje Głównego Geodet Kraju?
Do czyich ustawowych zada
nale y zakładanie podstawowych osnów
grawimetrycznych?
Do czyich ustawowych zada nale y opracowanie wytycznych dotycz cych powszechnej
taksacji nieruchomo ci?
Kto przechowuje kopie zabezpieczaj ce bazy danych ewidencji gruntów i budynków?
Kto prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału
terytorialnego pa stwa w zakresie dotycz cym województwa?
Do czyich zada nale y dysponowanie rodkami wojewódzkiego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
Do czyich zada nale y monitorowanie zmian w sposobie u ytkowania gruntów oraz ich
bonitacji?
Zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszarów wła ciwych
województw nale y do zada :
Ochrona znaków grawimetrycznych nale y do zada :
Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomo ci oraz opracowywanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotycz cych nieruchomo ci nale y do zada :
Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów nale y do zada :

38. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
działa przy:
39. Komu przysługuje prawo wykonywania fotogrametrycznych zdj lotniczych w zakresie
nie zwi zanym z obronno ci pa stwa?
40. Gdzie przekazuje wykonawca zdj lotniczych ich negatywy?
41. W jakim terminie wykonawca fotogrametrycznych zdj lotniczych jest zobowi zany
powiadomi Ministerstwo Obrony Narodowej o zamiarze wykonania zdj ?
42. Do jakich jednostek nie ma zastosowania obowi zek zgłaszania prac geodezyjnych
i kartograficznych?
43. Jakie podmioty mog wykonywa prace geodezyjne i kartograficzne?
44. Jaki akt prawny zobowi zuje wła cicieli nieruchomo ci do umo liwienia geodetom
wykonania prac geodezyjnych?
45. Szkody wyrz dzone w zwi zku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych
podlegaj naprawieniu na zasadach:
46. Jaki akt prawny nakłada obowi zek zgłaszania prac geodezyjnych?
47. Rozpowszechnianie map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,
stanowi cych wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia:
48. Kto okre la szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych
i kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby resortów ?
49. Kto jest obowi zany do zawiadomienia wła ciwego starosty o zniszczeniu lub
uszkodzeniu znaku geodezyjnego?
50. Kto i w jakim trybie mo e rozszerzy zakres informacji obj tych ewidencj gruntów
i budynków?
51. Kto prowadzi gleboznawcz klasyfikacj gruntów?
52. Kto prowadzi gleboznawcz klasyfikacj gruntów?
53. Jakich danych nie wykazuje si w ewidencji gruntów i budynków?
54. W jakim terminie notariusze maj obowi zek przesłania staro cie odpisu aktu
notarialnego z którego wynikaj zmiany danych obj tych ewidencj gruntów
i budynków?
55. Komu starosta zapewnia nieodpłatny bezpo redni dost p do danych ewidencji gruntów i
budynków ?
56. Do czyich zada nale y sporz dzanie wojewódzkich zestawie danych obj tych
ewidencj gruntów?
57. Kiedy nale y wykona geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego
uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych?
58. W jakim celu przeprowadza si rozgraniczenie nieruchomo ci?
59. Rozgraniczenie nieruchomo ci przeprowadza si z urz du w przypadku:
60. Do kogo nale y kierowa za alenie na postanowienie o wszcz ciu post powania
o rozgraniczeniu nieruchomo ci?
61. Co w pierwszej kolejno ci nale y bra pod uwag przy ustalaniu przebiegu granic
w post powaniu rozgraniczeniowym?
62. W jakim terminie dostarcza si stronom post powania rozgraniczeniowego wezwania do
stawienia si na gruncie?
63. Maksymalnie na jak długo geodeta wstrzymuje czynno ci w post powaniu
rozgraniczeniowy w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony?
64. W jakim przypadku organ prowadz cy rozgraniczenie wydaje decyzj o rozgraniczeniu?
65. Kto dokonuje oceny prawidłowo ci wykonania czynno ci ustalenia przebiegu granic
nieruchomo ci przez upowa nionego geodet
oraz zgodno ci sporz dzonych
dokumentów z przepisami?
66. W jakim terminie, strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic w trybie
administracyjnym, mo e da przekazania sprawy s dowi?

67. Jakie czynno ci wykonuje geodeta upowa niony je eli w trakcie rozgraniczenia, nie
dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu?
68. Kto jest obowi zany do ochrony znaków granicznych?
69. W jakim przypadku mo na dokona wznowienia zniszczonych znaków geodezyjnych?
70. W jakim terminie zawiadamia si zainteresowane strony o czynno ciach wznowienia
znaków granicznych?
71. Kto sprawuje nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego?
przekazywane materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego
72. Gdzie s
i kartograficznego, które utraciły przydatno
u ytkow a stanowi materiały
archiwalne?
73. W jakim akcie prawnym utworzony jest Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym?
74. W jakiej wysoko ci przekazywane s rodki z funduszy powiatowych na fundusz
centralny?
75. W jakiej wysoko ci przekazywane s rodki z funduszy powiatowych na fundusze
wojewódzkie?
76. Jakie wpływy nie s przychodami powiatowych funduszy gospodarki zasobem
geodezyjnym i kartograficznym?
77. Kto dysponuje rodkami wojewódzkiego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i
kartograficznym?
78. Kto dysponuje rodkami powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym?
79. Kto zatwierdza projekt planu powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i
kartograficznym?
80. rodkami gminnych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym
gospodaruje si według:
81. Posiadanie uprawnie zawodowych w zakresie geodezji nie jest niezb dne do:
82. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii mog otrzyma osoby które:
83. Kto przeprowadza post powanie kwalifikacyjne stanowi ce podstaw nadania uprawnie
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii?
84. Ile lat musi pracowa osoba posiadaj ca wykształcenie rednie, zatrudniona w wymiarze
¾ etatu aby spełni warunek posiadania niezb dnej praktyki zawodowej?
85. W jakim trybie nast puje odmowa nadania uprawnie zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii?
86. Kto prowadzi centralny rejestr osób posiadaj cych uprawnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii?
87. Jaki rodki prawne przysługuj osobie, której odmówiono nadania uprawnie
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii?
88. Które osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnie s zwolnione z obowi zku
wykazania si znajomo ci przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii?
89. W jakich zakresach nadaje si uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji
i kartografii?
90. Jakich sankcje mo e u y Główny Geodeta Kraju w stosunku do osób, które ze swej
winy naruszyły przepisy prawa geodezyjnego w zakresie nie wykonywania zada
z nale yt staranno ci czy niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i obowi zuj cymi przepisami prawa?
91. Warunkiem zastosowania w stosunku do geodety uprawnionego sankcji okre lonej w art.
46 ust. 1 jest:
92. Kto jest uprawniony do wnioskowania o zastosowanie w stosunku do geodety
uprawnionego sankcji przewidzianych w art. 46 ust. 1?

93. W jakim trybie orzekane s w stosunku do geodety uprawnionego sankcje o których
mowa w art. 46 ust 1?
94. Kto jest organem wła ciwym do orzekania o zastosowaniu sankcji, o których mowa
w art. 46 ust. 1?
95. Czy Główny Geodeta Kraju mo e orzec o pozbawieniu geodety uprawnie zawodowych
?
96. W jakim przypadku nie jest niezb dne posiadanie uprawnie zawodowych?
97. Do czyich zada
nale y ustalanie numerów porz dkowych nieruchomo ci
zabudowanych?
98. Jaki akt prawny nakłada na gminy obowi zek utrzymania w nale ytym stanie tabliczek
z nazwami ulic i placów w miastach?
99. W czyim zarz dzie znajduj si nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, wydzielone w zwi zku
z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych oraz urz dze zabezpieczaj cych te
znaki?
100. Je eli notariusz nie prze le aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia jego zawarcia do
wła ciwego starosty to:
101. Jaki dokument stanowi podstaw gospodarowania rodkami Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
102. Projekt rocznego planu finansowego wojewódzkiego funduszu gospodarki zasobem
geodezyjnym i kartograficznym sporz dza:
103. Kto opracowuje projekt rocznego planu finansowego centralnego funduszu gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym?
104. rodki powiatowego funduszu gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym
nie mog by przeznaczone na finansowanie:
105. rodki funduszu gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym nie mog by
przeznaczone na finansowanie:
106. Od kiedy obowi zuje Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym?
107. Minister rozwoju regionalnego i budownictwa wydał rozporz dzenie w sprawie
klasyfikowania, kwalifikowania i porz dkowania materiałów wył czanych
z pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w porozumieniu z ministrem?
108. Materiały wył czane z pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
kwalifikowane s jako:
109. Dokumentacja niearchiwalna podlegaj ca brakowaniu oznaczana jest symbolem:
110. Dokumentacja niearchiwalna podlegaj ca ekspertyzie wła ciwego archiwum
pa stwowego oznaczana jest symbolem:
111. Na czy polega uporz dkowanie materiałów archiwalnych pa stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego przed ich przekazaniem do wła ciwego archiwum
pa stwowego?
112. Na czy polega uporz dkowanie materiałów archiwalnych pa stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, w przypadku map wieloarkuszowych, przed ich
przekazaniem do wła ciwego archiwum pa stwowego?
113. Na czym polega nadanie wła ciwego układu materiałom archiwalnym przekazywanym
do wła ciwego archiwum pa stwowego?
114. Na czym polega nadanie wła ciwego układu materiałom archiwalnym przekazywanym
do wła ciwego archiwum pa stwowego?
115. Czy materiały archiwalne sporz dzone przy u yciu techniki cyfrowej przekazuje si do
wła ciwego archiwum pa stwowego?
116. Do której kategorii archiwalnej kwalifikuje si pierworysy mapy zasadniczej?
117. Do której kategorii archiwalnej kwalifikuje si katalogi i banki osnów szczegółowych
i pomiarowych stabilizowanych?

118. Do której kategorii archiwalnej kwalifikuje si dokumenty geodezyjne zawieraj ce
zale no ci pomi dzy pa stwowym układem współrz dnych a układami lokalnymi?
119. Do której kategorii archiwalnej kwalifikuje si kopie zdj lotniczych?
120. Do której kategorii archiwalnej kwalifikuje si dokumenty pomiarowe i obliczeniowe
z pomiarów sytuacyjnych, wysoko ciowych i uzupełniaj cych?
121. Do której kategorii archiwalnej kwalifikuje si wyci gi z operatów szacunkowych?
122. Pa stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego pa stwa
stanowi cz :
123. Kto prowadzi pa stwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego
pa stwa ?
124. Kto przekazuje wojewódzkim inspektorom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
wojewódzkie bazy danych rejestru granic i powierzchni jednostek podziału
terytorialnego pa stwa ?
125. Powierzchnie jednostek podziału terytorialnego pa stwa wykazuje si z dokładno ci
zapisu:
126. Kto jest zobowi zany do współpracy z Głównym Geodet Kraju przy prowadzeniu
rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego pa stwa ?
127. Do kogo nale y obowi zek zabezpieczenia przed zniszczeniem i dost pem osób
nieupowa nionych do baz danych rejestru granic i powierzchni jednostek podziału
terytorialnego pa stwa?
128. Do kogo osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnie zawodowych składa wniosek
o nadanie uprawnie zawodowych?
129. Do kogo składa wniosek osoba zainteresowana rozszerzeniem zakresu uprawnie
zawodowych ?
130. W jakim terminie przeprowadza si post powanie kwalifikacyjne ?
131. W jakim terminie osoba, której odmówiono nadania uprawnie zawodowych, mo e
ponownie wyst pi z wnioskiem o ich nadanie ?
132. Kto zatwierdza regulamin Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnie zawodowych ?
133. Warunkiem organizacyjnym, jaki powinien by spełniony przez gminy wnioskuj ce
o przej cie zada i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii jest
zatwierdzenie przez rad gminy planu finansowego zapewniaj cego mi dzy innymi:
134. Ile jednostek zarz dzaj cych sieciami uzbrojenia terenu powinno mie lokalizacj
w miejscowo ci b d cej siedzib gminy, aby spełniony był jeden z warunków
organizacyjnych ubiegania si przez t gmin o przej cie zada starosty w zakresie
geodezji i kartografii?
135. Kto opiniuje przygotowanie organizacyjne i techniczne gminy do przej cia zada
starosty w zakresie geodezji i kartografii?
136. Do warunków kadrowych, jakie powinny zosta spełnione przez gminy wnioskuj ce
o przej cie kompetencji starosty zalicza si :
137. Jakie uprawnienia powinna posiada osoba zatrudniana na stanowisku przewodnicz cego
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej?
138. Jakie uprawnienia powinna posiada osoba zatrudniana na stanowisku kierownika
Gminnego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
139. Jaki minimalny sta pracy w urz dach administracji publicznej powinna posiada osoba
aby mogła by wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego?
140. Jaki sta pracy w urz dach administracji publicznej powinna posiada osoba aby mogła
by geodet województwa?
141. Jaki sta pracy w urz dach administracji publicznej powinna posiada osoba aby mogła
by geodet powiatowym?
142. Jaki sta pracy w urz dach administracji publicznej powinna posiada osoba aby mogła
by geodet gminnym?
143. Którego wymagania nie musi spełnia osoba b d ca geodet województwa?

144. Jakie wykształcenie powinna posiada osoba ubiegaj ca si o stanowisko geodety
powiatowego?
145. Którego warunku nie musi spełnia osoba ubiegaj ca si o stanowisko geodety
gminnego?
146. Która z wymienionych prac geodezyjnych i kartograficznych nie ma znaczenia dla
obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa?
147. Z kim współdziała Główny Geodeta Kraju w zakresie wykonywania prac maj cych
znaczenie dla obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa?
148. Główny Geodeta Kraju przekazuje opracowania i materiały geodezyjne,
fotogrametryczne, kartograficzne, grawimetryczne i magnetyczne, niezb dne dla potrzeb
obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa:
149. Szef Słu by Topograficznej Wojska Polskiego przekazuje opracowania i materiały
geodezyjne, fotogrametryczne, kartograficzne, grawimetryczne i magnetyczne,
niezb dne dla potrzeb obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa:
150. Na czym polega współdziałanie Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej ze Słu b
Topograficzn Wojska Polskiego w zakresie wykonywania prac maj cych znaczenie dla
bezpiecze stwa i obronno ci pa stwa?
151. Przy realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych maj cych znaczenie dla obronno ci
pa stwa, Główny Geodeta Kraju:
152. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, i władz ustawodawcz sprawuje Sejm
oraz:
153. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, i władz wykonawcz sprawuje:
154. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz:
155. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, i władz wykonawcz sprawuje
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz:
156. Zgodnie z konstytucj , Rzeczypospolita Polska chroni prawo własno ci oraz prawo:
157. Według konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie
na cele:
158. Według konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie
za odszkodowaniem:
159. ródłami powszechnie obowi zuj cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s , na obszarze
działania organów, które je ustanowiły:
160. ródłami powszechnie obowi zuj cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, obok
Konstytucji, ustaw i umów mi dzynarodowych, s tak e:
161. Sejm i Senat obraduj c wspólnie działaj jako:
162. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany:
163. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej trwa:
164. Korpus słu by cywilnej działa w urz dach:
165. Zwierzchnikiem korpusu słu by cywilnej jest:
166. Podstawow jednostk samorz du terytorialnego jest:
167. Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez:
168. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa si z:
169. Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa si z:
170. Kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej trwa:
171. Posłem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej mo e by wybrany obywatel polski, maj cy
prawo wybierania, który najpó niej w dniu wyborów ko czy:
172. Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej mo e by wybrany obywatel polski, maj cy prawo
wybierania, który najpó niej w dniu wyborów ko czy:
173. Zarz dzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mog by wydawane jedynie na
podstawie:
174. Zarz dzenia Prezesa Rady Ministrów obowi zuj :
175. Zarz dzenia ministrów obowi zuj :

176. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w:
177. Kierownicy zespolonych słu b, inspekcji i stra y wykonuj administracj rz dow w
imieniu wojewody:
178. Kierownicy zespolonych słu b, inspekcji i stra y wykonuj administracj rz dow w
imieniu własnym:
179. Administracj rz dow na obszarze województwa wykonuj organy samorz du
terytorialnego, je eli wynika to z ustaw lub:
180. Terenowy organ administracji rz dowej niezespolonej jest podporz dkowany:
181. Wojewod powołuje i odwołuje:
182. Nadzór nad działalno ci wojewody sprawuje:
183. Szczegółow organizacj oraz tryb pracy urz du wojewódzkiego okre la regulamin
ustalony przez:
184. Pracownicy urz du wojewódzkiego mog wydawa w imieniu wojewody decyzje
administracyjne, je eli zostan przez niego upowa nieni:
185. Dla usprawnienia działania wojewódzkich organów zespolonej administracji rz dowej,
wojewoda mo e tworzy :
186. W przypadkach niezb dnych dla ochrony ycia, zdrowia lub mienia, wojewoda mo e
wydawa :
187. Akty prawa miejscowego ustanowione przez wojewod , niezgodne z ustawami, uchyla w
trybie nadzoru:
188. Spory mi dzy wojewod a wła ciwym ministrem rozstrzyga:
189. Ka dy, czyj interes prawny naruszony został aktem prawa miejscowego ustanowionego
przez wojewod mo e, po bezskutecznym wezwaniu do jego uchylenia, zaskar y
przepis do:
190. Ustanowienie organów administracji niezespolonej mo e nast pi wył cznie w drodze:
191. Organem zespolonej administracji rz dowej w województwie, je li nie zachodz
przypadki okre lone w ustawach, jest:
192. Okre lenie „administracja publiczna” oznacza:
193. Ustawa o działach administracji rz dowej okre la zakres działów tej administracji oraz:
194. Geodezja i kartografia obj ta jest działem administracji rz dowej:
195. W sprawach geodezji i kartografii wła ciwym jest minister do spraw:
196. Sprawy scalania i wymiany gruntów obejmuje dział administracji rz dowej:
197. Sprawy podziału i rozgraniczanie nieruchomo ci na obszarach wsi obejmuje dział
administracji rz dowej:
198. Nadzór nad Głównym Geodet Kraju sprawuje minister wła ciwy do spraw:
199. W sprawach indywidualnych, decyzje centralnego organu administracji rz dowej, w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego:
200. Zgodnie z ustaw o samorz dzie województwa, jego mieszka cy, z mocy prawa, tworz :
201. Organy samorz du województwa, wobec powiatu:
202. Organy samorz du województwa, w zakresie post powania administracyjnego, wobec
powiatu:
203. Organy samorz du województwa, wobec gminy:
204. Województwo mo e zawiera porozumienia w sprawie prowadzenia zada publicznych:
205. Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez:
206. Organami samorz du województwa jest sejmik województwa oraz:
207. Od decyzji wydanych przez zarz d województwa w ramach zada własnych, z zakresu
administracji publicznej, odwołanie słu y do:
208. Od decyzji wydanych przez zarz d województwa w sprawach powierzonych, na
podstawie porozumienia z wojewod , odwołanie słu y do:
209. Zarz d województwa jest organem:
210. Sejmik województwa:

211. Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały sejmiku województwa
podlegaj ce nadzorowi, w czasie wynosz cym od ich podj cia:
212. Zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim:
213. Zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urz dze u yteczno ci publicznej:
214. Statut województwa:
215. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa:
216. Zgodnie z ustaw o samorz dzie powiatowym, mieszka cy powiatu tworz , z mocy
prawa:
217. Tworzy, ł czy i dzieli powiaty:
218. Granice powiatów ustala:
219. Nazwy powiatów ustala:
220. Siedziby władz powiatu ustala:
221. Poł czenie miasta na prawach powiatu z powiatem mo e mie miejsce, jedynie gdy:
222. Powiat, na wniosek gminy przekazuje jej swoje zadania, w drodze:
223. Organami powiatu jest rada powiatu oraz:
224. Starosta jest wybierany:
225. Zarz d powiatu jest organem:
226. Powiatowe przepisy porz dkowe, w zakresie nieuregulowanym w odr bnych ustawach
lub innych przepisach, w przypadkach niecierpi cych zwłoki, wydaje:
227. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu i kieruje do
publikacji:
228. Nadzór nad działalno ci powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz:
229. Nadzór nad sprawami finansowymi powiatu sprawuje:
230. Starosta jest zobowi zany do przedło enia wojewodzie uchwał rady powiatu, od ich
podj cia, w ci gu:
231. W razie powtarzaj cego si naruszenia przez rad powiatu konstytucji lub ustaw, rada ta,
na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mo e by rozwi zana przez:
232. Ka dy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwał podj t przez
organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, po bezskutecznym
wezwaniu do usuni cia naruszenia, mo e zaskar y uchwał do:
233. Prawa powiatu przysługuj miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 roku liczyły wi cej
ni :
234. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta oraz:
235. Zgodnie z ustaw o samorz dzie gminnym, mieszka cy gminy tworz , z mocy prawa:
236. Tworzy, ł czy i znosi gminy:
237. Nadaje gminie status miasta:
238. Zmiany dotycz ce nazw, granic i siedzib gmin nast puj zawsze z dniem:
239. Jednostk pomocnicz gminy mo e by :
240. Do zada własnych gminy nale y:
241. Sprawy dotycz ce ładu przestrzennego gminy s zadaniem:
242. Obowi zkowe zadania własne gminy okre laj :
243. Gmina mo e wykonywa zadania z zakresu wła ciwo ci powiatu na podstawie:
244. Organami gminy jest rada gminy oraz:
245. Zasady dost pu do dokumentów dotycz cych wykonywania przez gmin zada
publicznych, okre la:
246. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) obejmuje stanowisko w wyniku:
247. Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
248. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
249. Organem wykonawczym gminy, której siedziba znajduje si w mie cie poło onym na
terytorium tej gminy, jest:
250. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest:
251. Akty prawa miejscowego obowi zuj cego na obszarze gminy ustanawia:

252. Organami nadzoru nad działalno ci gminy, z wyj tkiem spraw finansowych, jest
wojewoda oraz:
253. Organem nadzoru nad gmin w zakresie spraw finansowych jest:
254. Kodeks post powania administracyjnego normuje post powanie przed organami
administracji publicznej w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze:
255. Sprawy rozpoznawane w trybie Kodeksu post powania administracyjnego, które nie
wymagaj zbierania dowodów, powinny by załatwiane:
256. Post powanie administracyjne jest:
257. Zgodnie z Kodeksem post powania administracyjnego, wła ciwo miejscow organu
administracji publicznej w sprawach dotycz cych nieruchomo ci ustala si według:
258. Pracownik organu administracji publicznej podlega wył czeniu od udziału w
post powaniu w sprawie:
259. Organ administracji publicznej wyst puje o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby
nieobecnej lub niezdolnej do czynno ci prawnych w post powaniu administracyjnym,
do:
260. Zgodnie z Kodeksem post powania administracyjnego sprawy, które mog by
rozpatrzone przez organ w oparciu o dowody przedstawione przez stron , ł cznie z
daniem wszcz cia post powania, powinny by załatwione:
261. Zgodnie z Kodeksem post powania administracyjnego, załatwienie przez organ sprawy
wymagaj cej post powania wyja niaj cego, powinno nast pi nie pó niej, ni w ci gu:
262. Zgodnie z Kodeksem post powania administracyjnego, załatwienie przez organ sprawy
szczególnie skomplikowanej, powinno nast pi nie pó niej, od dnia wszcz cia
post powania, ni w ci gu:
263. W przypadku niezałatwienia sprawy przez organ administracji publicznej w terminach
okre lonych w Kodeksie post powania administracyjnego, organ ten jest obowi zany
zawiadomi , podaj c przyczyny zwłoki i nowy termin załatwienia:
264. Na niezałatwienie sprawy w okre lonym terminie przez organ administracji publicznej,
słu y stronie za alenie do:
265. Organ administracji publicznej mo e wezwa do osobistego stawienia si przed tym
organem, celem zło enia wyja nie lub zezna , osob zamieszkał lub przebywaj c :
266. Organ mo e odmówi stronie przegl dania akt post powania administracyjnego w
drodze:
267. Post powanie administracyjne mo e by wszcz te na danie strony lub:
268. Protokół przesłuchania sporz dzony w toku post powania administracyjnego powinien
by odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznaj cej:
269. Organ administracji publicznej rozstrzyga spraw co do jej istoty poprzez:
270. W przypadku gdy post powanie administracyjne stało si bezprzedmiotowe, organ
administracji publicznej:
271. Decyzja wydana na podstawie Kodeksu post powania administracyjnego powinna
zawiera uzasadnienie faktyczne oraz:
272. Strona mo e za da od organu administracji publicznej, który wydał i dor czył decyzj ,
uzupełnienia tej decyzji co do przyj tych w niej rozstrzygni , w ci gu:
273. Strony mog zawrze ugod w sprawie, w której toczy si post powanie przed organem
administracji publicznej, je eli:
274. Zatwierdzenie ugody w sprawie, w której toczy si post powanie przed organem
administracji publicznej, nast puje w drodze:
275. Ugoda zawarta przed organem administracji publicznej w toku post powania
odwoławczego powoduje:
276. Postanowienia wydawane w toku post powania administracyjnego:
277. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji słu y stronie odwołanie:
278. Zgodnie z Kodeksem post powania administracyjnego, odwołanie od decyzji wydanej w
pierwszej instancji wnosi si , od dnia jej dor czenia stronie, w terminie:

279. Zgodnie z Kodeksem post powania administracyjnego, za alenie na wydane
postanowienie wnosi si w terminie:
280. Wznowienie post powania administracyjnego nast puje w drodze:
281. Odmowa wznowienia post powania administracyjnego nast puje w drodze:
282. Stronie, która poniosła szkod na skutek uchylenia decyzji administracyjnej w wyniku
wznowienia post powania, słu y roszczenie o odszkodowanie, którego dochodzenie
nast puje:
283. Za wiadczenia wydawane przez organ administracji publicznej, powinny by wydane, na
danie ubiegaj cej si o nie osoby, bez zb dnej zwłoki, nie pó niej jednak ni w
terminie:
284. Odmowa wydania za wiadczenia przez organ administracji publicznej nast puje w
drodze:
285. Zgodnie z Kodeksem post powania administracyjnego, o tym czy pismo jest skarg czy
wnioskiem decyduje:
286. Prawo składania przez obywateli petycji, skarg i wniosków jest zagwarantowane w:
287. Post powanie w sprawie skarg i wniosków normuje:
288. Organ wła ciwy do załatwienia skargi powinien załatwi j bez zb dnej zwłoki, nie
pó niej jednak ni w ci gu:
289. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu skargi, jej bezzasadno wykazano w odpowiedzi, a
skar cy ponowił skarg bez wskazania nowych okoliczno ci, organ wła ciwy do jej
rozpatrzenia, mo e:
290. Wnioskodawcy, który zło ył wniosek w trybie Kodeksu post powania administracyjnego
i jest niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku, słu y prawo:
291. Nadzór i kontrol nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków, załatwianych
przez organy jednostek samorz du terytorialnego sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz:
292. S dami administracyjnymi s Naczelny S d Administracyjny oraz:
293. Sprawy nale ce do wła ciwo ci s dów administracyjnych rozpoznawane s w pierwszej
instancji przez:
294. Skarg do s du administracyjnego mo e wnie skar cy, po:
295. Skarg do s du administracyjnego wnosi si , od dnia dor czenia skar cemu
rozstrzygni cia w sprawie, w terminie:
296. Skarg do s du administracyjnego, na działanie lub bezczynno organu, wnosi si :
297. Samorz dowe kolegia odwoławcze, w rozumieniu przepisów Kodeksu post powania
administracyjnego, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
nale cych do wła ciwo ci jednostek samorz du terytorialnego, s :
298. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, nale cych do jednostek
samorz du terytorialnego, samorz dowe kolegia odwoławcze s organami wła ciwymi
do:
299. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, nale cych do jednostek
samorz du terytorialnego, samorz dowe kolegia odwoławcze s organami wła ciwymi
do:
300. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, nale cych do jednostek
samorz du terytorialnego, samorz dowe kolegia odwoławcze s organami wła ciwymi
do:
301. W wyniku przeprowadzonej rozprawy lub posiedzenia niejawnego, samorz dowe
kolegium odwoławcze orzeka w formie decyzji lub:
302. Wykonawca prac geodezyjnych uzyskał zamówienie na wykonanie mapy do celów
projektowych obiektu liniowego zlokalizowanego na terenie trzech powiatów,
poło onych w granicach dwóch województw. Zgłoszenie pracy w takim przypadku
składa:

303. Wykonawca geodezyjnych pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia podziemnego
terenu, zgłoszenie pracy geodezyjnej powinien zło y we wła ciwym o rodku w
terminie:
304. W wyniku awarii sieci wodoci gowej zaistniała konieczno wykonania mapy do celów
projektowych. Czy wykonawca pracy jest zobowi zany do zło enia zgłoszenia pracy
geodezyjnej we wła ciwym o rodku, a je li tak to w jakim terminie?
305. W jakich przypadkach do zgłoszenia pracy geodezyjnej nale y doł czy szkic
lokalizacji?
306. Czy zgłoszenie pracy geodezyjnej mo e by przekazane na komputerowym no niku
informacji lub drog teletransmisji, a je li tak to jakie warunki powinny by spełnione,
aby takie zgłoszenie mogło by uznane za wa ne?
307. O rodek potwierdza przyj cie zgłoszenia pracy w terminie:
308. O rodek, informuje pisemnie wykonawc o materiałach, jakie powinny by
wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie
na obszarze zgłoszonej pracy oraz udost pnia posiadane materiały wraz z ich
charakterystyk techniczn w terminie:
309. W jakich przypadkach, zasady i tryb wykonania pracy ustalane s pomi dzy wykonawc
i o rodkiem indywidualnie, z zachowaniem formy pisemnej?
310. O jakich zdarzeniach zwi zanych z wykonywan prac geodezyjn , wykonawca jest
zobowi zany zawiadomi o rodek, który przyj ł zgłoszenie?
311. O rodek, w przypadku zgłoszenia prac zwi zanych z likwidacj awarii urz dze
technicznych lub kl sk ywiołowych, informuje pisemnie wykonawc o materiałach,
jakie powinny by wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach
realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udost pnia posiadane
materiały wraz z ich charakterystyk techniczn w terminie:
312. Czy po przerwaniu lub zaniechaniu pracy geodezyjnej sporz dzona dotychczas
sporz dzona dokumentacja podlega przekazaniu do o rodka i w jakim zakresie?
313. Kto wykonuje aktualizacj cyfrowej mapy zasadniczej w zakresie tre ci zmienionej w
wyniku wykonania prac?
314. Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli w zakresie:
315. Kto wykonuje czynno ci kontroli pracy przekazywanej do zasobu powiatowego?
316. Kto wykonuje czynno ci kontroli pracy przekazywanej do zasobu wojewódzkiego?
317. Kto wykonuje czynno ci kontroli pracy przekazywanej do zasobu centralnego?
318. W jakim terminie powinny by wykonane czynno ci kontroli przekazywanej do zasobu?
319. W jakim terminie o rodek zwraca wykonawcy materiały przeznaczone dla
zamawiaj cego, po opatrzeniu klauzulami okre lonymi w odr bnych przepisach?
320. W jakiej formie organ prowadz cy zasób przekazuje odmow wł czenia dokumentacji
do zasobu?
321. Czy wykonawca mo e zło y wniosek o zbadanie zasadno ci odmowy wł czenia
dokumentacji do zasobu powiatowego, je li tak to jaki organ jest wła ciwy do zbadania
wniosku?
322. Czy wykonawca mo e zło y wniosek o zbadanie zasadno ci odmowy wł czenia
dokumentacji do zasobu centralnego, je li tak to jaki organ jest wła ciwy do zbadania
wniosku?
323. Czy wykonawca mo e zło y wniosek o zbadanie zasadno ci odmowy wł czenia
dokumentacji do zasobu wojewódzkiego, je li tak to jaki organ jest wła ciwy do
zbadania wniosku?
324. Czy pomiary geodezyjne do orientacji podziemnych wyrobisk górniczych, pomiary
deformacji powierzchni górotworu oraz pomiary słu ce do wyznaczenia zasi gu złó
kopalin i okre lenia warunków geologicznych i hydrogeologicznych, dla terenu
zlokalizowanego w granicach dwóch powiatów, podlegaj zgłoszeniu, je li tak to jaki
organ jest wła ciwy do przyj cia zgłoszenia?

325. Czy pomiary geodezyjne pomiary specjalne wykonywane na terenach kolei na potrzeby
eksploatacji urz dze kolejowych, zlokalizowane w granicach dwóch województw,
podlegaj zgłoszeniu, a je li tak to jaki organ jest wła ciwy do przyj cia zgłoszenia?
326. Czy pomiary geodezyjne pomiary specjalne wykonywane na terenach dróg wodnych, na
potrzeby eksploatacji urz dze na tych obiektach,, dla terenu zlokalizowanego w
granicach dwóch województw, podlegaj zgłoszeniu i jaki organ jest wła ciwy do
przyj cia zgłoszenia?
327. Jak powinien zachowa si wykonawca, je eli w trakcie wykonania prac nie
podlegaj cych zgłoszeniu stwierdzi zmiany z zakresu danych ewidencji gruntów i
budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy
danych obiektów topograficznych lub wykona stabilizacj osnowy geodezyjnej?
328. Jaki organ jest wła ciwy do ewidencjonowania systemów informacji o terenie,
utworzone z wykorzystaniem pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o
znaczeniu ogólnopa stwowym?
329. Jaki organ jest wła ciwy do ewidencjonowania systemów informacji o terenie,
utworzone z wykorzystaniem pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o
znaczeniu lokalnym?
330. W jakich terminach powinny by tworzone kopie zabezpieczaj ce baz danych
wchodz cych w skład krajowego systemu informacji o terenie?
331. Kto przechowuje kopie wojewódzkich baz danych wchodz cych w skład krajowego
systemu informacji o terenie?
332. Kto przechowuje kopie powiatowych baz danych wchodz cych w skład krajowego
systemu informacji o terenie?
333. Czy organ przechowuj cy kopie zabezpieczaj ce bazy danych posiada uprawnienia do
zmiany informacji zawartych w kopiach zabezpieczaj cych?
334. Czy organ przechowuj cy kopie zabezpieczaj ce bazy danych posiada uprawnienia do
ich udost pniania osobom trzecim?
335. Czy osobie fizycznej mo na udost pnia bazy danych systemu informacji o terenie, a
je li tak to na jakich warunkach?
336. W jakich okoliczno ciach mo na przyst pi do wykonania geodezyjnej podlegaj cej
zgłoszeniu, bez zło enia zgłoszenia we wła ciwym o rodku?
337. Zasób gromadzony jest w grupach asortymentowych, segregowanych według:
338. Bie cej aktualizacji podlegaj materiały zasobu:
339. Zasób bazowy stanowi :
340. Zasób u ytkowy stanowi :
341. Zasób przej ciowy stanowi :
342. Kopie zabezpieczaj ce sporz dza si dla materiałów zakwalifikowanych do:
343. Gdzie powinny by przechowywane kopie zabezpieczaj ce zasobu bazowego i
u ytkowego?
344. Materiały zasobu przej ciowego trac sw przydatno u ytkow po upływie:
345. Kiedy materiały zasobu bazowego i u ytkowego trac sw przydatno u ytkow ?
346. Kto wnioskuje wył czenie z zasobu powiatowego materiałów, które utraciły przydatno
u ytkow ?
347. Kto wnioskuje wył czenie z zasobu wojewódzkiego materiałów, które utraciły
przydatno u ytkow ?
348. Kto wnioskuje wył czenie z zasobu centralnego materiałów, które utraciły przydatno
u ytkow ?
349. Materiały zasobu bazowego i u ytkowego podlegaj aktualizacji, w jakich okresach?
350. Jakim procedurom s podlegaj materiały zasobu bazowego, które stały si nieczytelne,
uszkodzone lub zniszczone?
351. Wniosek kierownika powiatowego o rodka, o wył czeniu z zasobu materiałów, które
utraciły przydatno u ytkow , podlega ocenie komisji powołanej przez:

352. Wniosek kierownika wojewódzkiego o rodka, o wył czeniu z zasobu materiałów, które
utraciły przydatno u ytkow , podlega ocenie komisji powołanej przez:
353. Wniosek, kierownika centralnego o rodka, o wył czeniu z zasobu materiałów, które
utraciły przydatno u ytkow , podlega ocenie komisji powołanej przez:
354. Ocena wniosku kierownika powiatowego o rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej o wył czeniu z zasobu materiałów, które utraciły przydatno u ytkow ,
przez komisj powołan przez starost podlega zatwierdzeniu przez:
355. Ocena wniosku kierownika wojewódzkiego o rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej o wył czeniu z zasobu materiałów, które utraciły przydatno u ytkow ,
przez komisj powołan przez marszałka województwa podlega zatwierdzeniu przez:
356. Ocena wniosku kierownika centralnego o rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej o wył czeniu z zasobu materiałów, które utraciły przydatno u ytkow ,
przez komisj powołan przez Głównego Geodet Kraju podlega zatwierdzeniu przez:
357. Do jakiego rodzaju prac geodezyjnych i kartograficznych, stosuje si układ
współrz dnych płaskich prostok tnych, oznaczony symbolem "2000"?
358. Do jakiego rodzaju prac geodezyjnych i kartograficznych, stosuje si układ
współrz dnych płaskich prostok tnych, oznaczony symbolem "1992"?
359. Układ współrz dnych płaskich prostok tnych, oznaczony symbolem "1965", mo e by
stosowany do dnia:
360. Lokalne układy współrz dnych płaskich prostok tnych, mog by stosowane do dnia:
361. Układ wysoko ci tworz warto ci geopotencjalne podzielone przez przeci tne warto ci
przyspieszenia normalnego siły ci ko ci, zwane "wysoko ciami normalnymi",
odniesione do redniego poziomu morza:
362. Układ współrz dnych płaskich prostok tnych "2000" jest utworzony na podstawie
matematycznie jednoznacznego przyporz dkowania punktów powierzchni Ziemi
odpowiednim punktom na płaszczy nie według teorii odwzorowania kartograficznego:
363. Obszar kraju w układzie współrz dnych płaskich prostok tnych "2000" dzieli si na
cztery pasy południkowe o szeroko ci:
364. Współczynnik zmiany skali w południku osiowym ka dego pasa południkowego w
układzie współrz dnych płaskich prostok tnych "2000" równa si :
365. Współrz dna Y=8470000 m okre lona w układzie współrz dnych płaskich prostok tnych
"2000" oznacza, e punkt jest poło ony w pasie odwzorowania o południku osiowym,
którego długo geograficzna wschodnia jest równa:
366. Współrz dna Y=6500000 m, okre lona w układzie współrz dnych płaskich
prostok tnych "2000" oznacza, e punkty o tej współrz dnej s poło one:
367. Układ współrz dnych płaskich prostok tnych "1992" jest utworzony na podstawie
matematycznie jednoznacznego przyporz dkowania punktów powierzchni Ziemi
odpowiednim punktom na płaszczy nie według teorii odwzorowania kartograficznego:
368. Obszar kraju w układzie współrz dnych płaskich prostok tnych "1992" obejmuje:
369. Współczynnik zmiany skali w południku osiowym w układzie współrz dnych płaskich
prostok tnych "1992" równa si :
370. Długo
geograficzna wschodnia południka osiowego, w układzie współrz dnych
płaskich prostok tnych "1992" jest równa:
371. Współrz dne punktów poło onych na południku osiowym, okre lone w układzie
współrz dnych płaskich prostok tnych "1992", s równe:
372. Jaki organ lub jest wła ciwy do okre lenia zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i
kartograficznych, przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych
prac do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
373. Jaki organ jest wła ciwy do wydania zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie
oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania, zdj lotniczych
stanowi cych zasób centralny?

374. Jaki organ jest wła ciwy do wydania zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie
oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania, map topograficznych
z zasobu wojewódzkiego?
375. Jaki organ jest wła ciwy do wydania zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie
oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania, mapy zasadniczej z
zasobu powiatowego?
376. Czy numeryczny model terenu, sporz dzony na podstawie zdj
lotniczych i
udost pnionych przez centralny o rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
mo e by rozpowszechniany przez jego wykonawc , a je li tak to jakie warunki
powinien spełni wykonawca, aby jego działalno była zgodna z prawem?
377. Jaki organ jest wła ciwy do okre lenia rodzaju map, materiałów fotogrametrycznych i
teledetekcyjnych, stanowi cych pa stwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których
rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i
rozprowadzania wymaga zezwolenia,
378. Opłaty za czynno ci geodezyjne i kartograficzne obowi zuj ce w o rodkach
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej s :
379. Ustalenie i sposób podziału opłaty za zgłoszenie pracy geodezyjnej dotycz cej zało enia
osnowy poziomej III klasy obiektu poło onego na obszarze kilku powiatów odbywa si
według nast puj cych zasad:
380. Naliczenie opłat za czynno ci wgl du do materiałów zasobu dla celów zwi zanych z
szacowaniem nieruchomo ci nast puje według stawek obowi zuj cych:
381. W jaki sposób ustala si opłat i kiedy nast puje jej pobranie za prace geodezyjne i
kartograficzne, których okres wykonania przekracza 6 miesi cy?
382. Do opłat za czynno ci zwi zane prowadzeniem pa stwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego nie zalicza si :
383. Współczynnik ostateczny do ustalenia opłaty w przypadku wyst powania
współczynników cz stkowych jest:
384. Opłaty za wykonanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków nie pobiera si
w przypadku:
385. Opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego
terenu nie pobiera si za czynno ci:
386. Udost pnianie baz danych krajowego systemu informacji o terenie dla jednostek
organizacyjnych współ finansuj cych budow baz danych tego systemu odbywa si na
zasadach preferencyjnych polegaj cych na:
387. Znaki geodezyjne nie podlegaj ce ochronie to:
388. Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnej poziomej osnowy szczegółowej II
klasy dor cza si oprócz wła ciciela lub innej osoby władaj cej nieruchomo ci tak e:
389. Kogo powinien zawiadomi wła ciciel nieruchomo ci o zamiarze rozebrania budynku,
na którym znajduje si reper osnowy wysoko ciowej IV klasy?
390. Zapewnienie wykonania przegl du i konserwacji punktów wysoko ciowej osnowy II
klasy nale y do obowi zku:
391. W zakres ochrony znaków geodezyjnych osnowy poziomej nie wchodzi:
392. Wykonanie prac zwi zanych z przegl dem i konserwacj znaków osnowy
grawimetrycznej i magnetycznej zapewnia:
393. Po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu znaku osnowy podstawowej poziomej,
starosta przeprowadza czynno ci sprawdzenia stanu znaku sporz dzaj c odpowiedni
protokół, który ma obowi zek przekaza :
394. Po otrzymaniu zawiadomienia o zniszczeniu znaku osnowy szczegółowej
wysoko ciowej, starosta przeprowadza czynno ci sprawdzenia stanu znaku sporz dzaj c
odpowiedni protokół, który ma obowi zek przekaza :
395. Rz d osnowy geodezyjnej to:

396. Jakie poprawki odwzorowawcze z ni ej wymienionych nale y uwzgl dnia przy
posługiwaniu si współrz dnymi pa stwowego układu "1965"?
397. redni bł d okre lenia wysoko ci punktu w stosunku do wysoko ciowej osnowy
geodezyjnej dla budowli i urz dze technicznych trwałych nie mo e przekroczy :
398. Stworzenie nowego lokalnego układu współrz dnych płaskich nie jest uzasadnione,
je eli:
399. Elementy podziemne sieci uzbrojenia terenu nale do:
400. Dokładno , z jak nale y wykonywa sytuacyjne pomiary terenowe bezpo rednie
obiektów zale y od:
401. Wyniki pomiarów podlegaj skorygowaniu przez usuni cie:
402. redni bł d poło enia szczegółów terenowych wzgl dem najbli szych punktów osnowy
przy stosowaniu metod fotogrametrycznych nie powinien przekracza :
403. Mapa zasadnicza według klasyfikacji map instrukcji O-2 nale y do grupy map:
404. Je eli w układzie współrz dnych „1965” godło mapy zasadniczej ma posta 343.441.01
to mapa ta wykonana jest w skali:
405. Które z podanych poni ej godeł jest nieprawidłowe dla mapy zasadniczej układu
współrz dnych „1965/I”?
406. redni bł d wysoko ci warstwic na mapie topograficznej w skali 1:25 000 dla terenu o
nachyleniu do 2º nie mo e przekroczy :
407. Autoryzacja danego arkusza mapy polega na podaniu:
408. Która z wymienionych informacji znajduj cej si na szkicu polowym nie ma cechy
dokumentu technicznego?
409. W skład akt post powania przeznaczonych dla wykonawcy wchodz w szczególno ci:
410. Sekcje pierworysu mapy zasadniczej, przez któr przebiega granica działania
powiatowych o rodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przeznacza si :
411. Dokumentacj geodezyjn dotycz c przegl dów i konserwacji osnów geodezyjnych
poziomych i wysoko ciowych I i II klasy nale y przekaza do:
412. W którym z wymienionych przypadków prac geodezyjnych i kartograficznych
kompletowanie dokumentacji mo e by w jednym operacie z uwzgl dnieniem podziału
na zasoby i jednostki segreguj ce w zasobie bazowym i u ytkowym?
413. Kryterium kwalifikacyjne dla okre lenia klasy III punktu osnowy szczegółowej poziomej
to:
414. Której klasy punkty osnowy poziomej musz mie koniecznie okre lone wysoko ci w
układzie pa stwowym?
415. Punktami nawi zania wysoko ciowego do wyznaczenia wysoko ci punktów poziomej
osnowy podstawowej i szczegółowej powinny by :
416. Punkty przeniesienia osnowy poziomej II klasy powinny posiada punkty kierunkowe w
ilo ci:
417. Naziemny punkt osnowy poziomej I klasy zastabilizowany trójpoziomowo powinien
mie okre lon wysoko centra punktu ze rednim bł dem mniejszym od 0.10 m którym
jest:
418. Instrumenty i przymiary geodezyjne stosowane do pomiarów podstawowych i
szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych powinny:
419. Technik pomiarow dla wykonania osnowy podstawowej wysoko ciowej I klasy jest:
420. Znaki wysoko ciowej osnowy szczegółowej powinny by lokalizowane:
421. Najprostszym elementem konstrukcyjnym sieci niwelacyjnej jest:
422. Podstawowymi kryteriami dokładno ciowymi pomiaru niwelacji s nast puj ce bł dy
rednie:
423. Łaty niwelacyjne u ywane do pomiaru szczegółowej osnowy wysoko ciowej IV klasy
powinny by :
424. Dokładno okre lenia współrz dnych płaskich X,Y znaków wysoko ciowej osnowy
wysoko ciowej podstawowej i szczegółowej powinna wynosi :

425. Która z wymienionych czynno ci nie nale y do obowi zków inwestora przy realizacji
zadania inwestycyjnego?
426. Dokumentem technicznym wykonanego tyczenia jest:
427. Głównym kryterium oceny dokładno ci wyznaczenia poziomej osnowy realizacyjnej
jest:
428. Geodezyjny plan koordynacyjny nale y prowadzi :
429. W razie stwierdzenia niedopuszczalnych rozbie no ci mi dzy pomiarem, a ustaleniami
projektu obiektu budowlanego nale y:
430. Podstawowa osnowa realizacyjna słu y wykonawcy prac geodezyjnych do:
431. Który z wymienionych pomiarów nie nale y traktowa jako pomiaru uzupełniaj cego?
432. Zestawienie szkiców polowych pomiaru sytuacyjnego wykonanych metod domiarów
prostok tnych to:
433. Które z istniej cych materiałów geodezyjno-kartograficznych powinny by
wykorzystane do aktualizacji mapy zasadniczej lub innych map?
434. Punkty osnowy pomiarowej poziomej wyznacza si ze rednim bł dem poło enia nie
wi kszym jak:
435. Metryka mapy zasadniczej jest zakładana:
436. Który z wymienionych poni ej elementów stanowi cz
obligatoryjn mapy
zasadniczej?
437. Kto uzgadnia wprowadzenie definicji nowego obiektu mapy zasadniczej?
438. Jakie funkcje w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy spełnia "słu ba bhp"?
439. Który z ni ej wymienionych organów jest organem nadzoru i kontroli nad
przestrzeganiem przepisów i zasad bhp?
440. Na kim spoczywa obowi zek wykonania zada słu by bhp w przypadku, kiedy
pracodawca nie jest zobowi zany do jej powołania?
441. Kto mo e nakaza pracodawcy utworzenie słu by bhp w przypadku zatrudniania
mniejszej ilo ci pracowników ni przewiduje ustawa, ale stwierdzono zagro enia
zawodowe?
442. Minimalny czas pracy dobowego wymiaru przy monitorze ekranowym kwalifikuj cy do
ochrony bhp dla pracownika wynosi:
443. Przepisów rozporz dzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposa onych w monitory
ekranowe nie stosuje si do:
444. Pracodawca nie jest obowi zany:
wzgl dna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z
445. Wilgotno
monitorami ekranowymi powinna by mniejsza ni :
446. Minimalna odległo mi dzy pracownikiem i tyłem s siedniego monitora powinna
wynosi co najmniej:
447. Pracodawca w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach wyposa onych w monitory ekranowe jest obowi zany
zapewni :
448. Profilaktyczn opiek nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach wyposa onych
w monitory ekranowe zapewnia:
449. Odległo ci mi dzy s siednimi monitorami powinny wynosi co najmniej:
450. Odległo oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosi :
451. Który z wymienionych czynników powoduje nie spełnienie wymaga bhp dla monitora
ekranowego?
452. Zgodnie z wymogami bhp minimalna przerwa po ka dej godzinie pracy ci głej przy
obsłudze monitora ekranowego wliczana do czasu pracy wynosi:
453. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne pomi dzy:
454. Zdolno do czynno ci prawnych posiada:
455. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest:
456. Uznanym za zmarłego mo e by :

457. Osobami prawnymi s :
458. Skarb Pa stwa w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowi zków,
które dotycz :
459. Osoba prawna, która nie mo e prowadzi swoich spraw z powodu braku powołanych do
tego organów:
460. Przedsi biorc jest:
461. Nieruchomo ciami rolnymi s nieruchomo ci, które:
462. Nieruchomo jest:
463. Po ytkami prawa s :
464. Przeniesienie prawa:
465. O wiadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofert , je eli:
466. Umowa o tre ci zawartej w ofercie wi e strony:
467. Czynno prawna winna mie form pisemn :
468. Wydzier awienie przedsi biorstwa lub ustanowienie na nim u ytkowania:
469. Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga:
470. Zachowanie formy pisemnej czynno ci prawnej:
471. O wiadczenie woli zło one przez osob jest niewa ne:
472. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonania czynno ci prawnej wymaga:
473. Czynno prawna jest wa na chocia by:
474. Termin przedawnienia o roszczenia maj tkowe wynosi:
475. Wła ciciel mo e korzysta z rzeczy:
476. U ycie, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy bez zgody wła ciciela przez inn osob jest
mo liwe, je eli:
477. W granicach okre lonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu, własno
gruntu rozci ga si :
478. Wła ciciel nieruchomo ci, która nie ma odpowiedniego dost pu do drogi publicznej,
mo e da od wła cicieli gruntów s siednich ustanowienia:
479. Samoistny posiadacz nieruchomo ci, która nie ma odpowiedniego dost pu do drogi
publicznej mo e da od wła cicieli gruntów s siednich ustanowienia:
480. Wła ciciel gruntu mo e obci gał zie i owoce zwieszaj ce si z s siedniego gruntu:
481. Koszty rozgraniczenia gruntów s siaduj cych s ponoszone przez:
482. Je eli przy wznoszeniu budynku bez winy umy lnej przekroczono granice s siedniego
gruntu:
483. Je eli granice stały si sporne, a stanu prawnego nie mo na stwierdzi :
484. Własno nieruchomo ci:
485. Zasiedzenie nieruchomo ci mo e nast pi , je eli:
486. Wła ciciel mo e wyzby si własno ci nieruchomo ci w drodze zrzeczenia:
487. Znalazca warto ciowej rzeczy zagubionej, który nie zna osoby uprawnionej do jej
odbioru:
488. Znalezione rzeczy maj ce znaczniejsz warto materialn , w okoliczno ciach kiedy
poszukiwanie wła ciciela jest bezcelowe, staj si :
489. Rzecz ruchoma wytworzona z cudzych materiałów staje si :
490. Warunkiem wykonywania czynno ci zwykłego zarz du rzecz wspóln jest:
491. Warunkiem rozporz dzenia rzecz wspóln jest:
492. Zniesienie współwłasno ci rzeczy mo e nast pi :
493. W przypadku braku zgody wszystkich współwła cicieli gospodarstwa rolnego na
zniesienie współwłasno ci:
494. Władaj cy faktycznie rzecz :
495. Samoistny posiadacz w dobrej wierze:
496. Samoistny posiadacz w złej wierze:
497. Nakłady poniesione przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze:

498. Budynek wzniesiony na cudzym gruncie o warto ci przenosz cej znacznie warto
zaj tej na ten cel działki:
499. W u ytkowanie wieczyste mog by oddane:
500. Wła cicielem budynku znajduj cego si na gruncie oddanym w u ytkowanie wieczyste
jest:
501. Grunt mo e by oddany w u ytkowanie wieczyste:
502. Umowa o oddaniu gruntu w u ytkowanie wieczyste w celu wzniesienia na nim
budynków mo e ulec rozwi zaniu:
503. Upływ okresu 99 lat, na jakie grunt został oddany w u ytkowanie wieczyste, powoduje:
504. Roszczenie u ytkownika wieczystego o wynagrodzenie za budynki i urz dzenia
istniej ce w dniu zwrotu u ytkowanego gruntu:
505. Zbycie prawa u ytkowania wieczystego:
506. Ograniczonym prawem rzeczowym jest:
507. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomo ci:
508. Zrzeczenie si ograniczonego prawa rzeczowego wymaga:
509. Przedmiotem u ytkowania nie mog by :
510. Kodeks Cywilny reguluje problematyk :
511. Rzecz mo e by obci ona:
512. Pierwsze stwo ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych na tej samej rzeczy:
513. Prawo do u ytkowania rzeczy:
514. Nakłady na rzecz, obci on u ytkowaniem, ponosi:
515. Roszczenia wynikaj ce z umowy u ytkowania przedawniaj si :
516. U ytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej:
517. Przeprowadzenie roboty na u ytkowanej nieruchomo ci:
518. Budynki wzniesione przez rolnicz spółdzielni produkcyjn na gruncie Skarbu Pa stwa
oddanym w jej u ytkowanie:
519. Wniesieniem przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej wkładu gruntowego do
spółdzielni:
520. Rolniczej spółdzielni produkcyjnej mog by oddane w u ytkowanie grunty stanowi ce
własno :
521. Budynki i inne urz dzenia wzniesione przez rolnicz spółdzielni produkcyjn na
gruncie wkładowym:
522. Słu ebno gruntowa ma na celu:
523. Obowi zek utrzymywania urz dze potrzebnych do wykonywania słu ebno ci
gruntowej:
524. Podział nieruchomo ci obci onej słu ebno ci gruntow :
525. Słu ebno gruntowa:
526. Słu ebno osobista ma na celu:
527. Słu ebno osobista:
528. Słu ebno osobista:
529. Zastaw na rzeczy ruchomej ma na celu:
530. Do ustanowienia zastawu na rzeczy ruchomej konieczna jest:
531. Rzecz obci ona wcze niej innym prawem rzeczowym:
532. Zastrze enie o zakazie zbycia rzeczy obci onej przez zastawc przed wyga ni ciem
zastawu:
533. Posiadaczem samoistnym rzeczy jest:
534. Posiadaczem zale nym rzeczy jest:
535. Dzier ycielem rzeczy jest:
536. Posiadanie rzeczy:
537. Posiadacz zale ny rzeczy w przypadku samowolnego naruszenia posiadania:
538. Posiadaczowi nieruchomo ci w przypadku budowy, naruszaj cej jego posiadanie:
539. Do przeniesienia posiadania konieczne jest:

540. Przeniesienie posiadania przysługuj cego posiadaczowi samoistnemu nie powoduje, e:
541. Posiadaczem słu ebno ci jest:
542. Przez umow leasingu finansuj cy zobowi zuje si :
543. Finansuj cy, oddaj cy rzecz do u ywania w drodze umowy leasingu:
544. Koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty z czasie trwania leasingu ponosi:
545. Korzystaj cy z rzeczy na podstawie umowy leasingu:
546. Korzystaj cy z rzeczy na podstawie umowy leasingu:
547. Zbycie przez finansuj cego rzeczy oddanej do u ywania na podstawie umowy leasingu:
548. Przeniesienie własno ci na korzystaj cego z rzeczy, na podstawie umowy leasingu:
549. Do wniosku dotycz cego nieruchomo ci ujawnionych w ksi dze wieczystej:
550. Orzeczenie o stwierdzeniu zasiedzenia:
551. Po ustanowieniu przez s d zarz dcy rzeczy:
552. Podział gospodarstwa rolnego w naturze przez s d nast puje:
553. Projektowany sposób podziału nieruchomo ci na cz ci:
554. Je eli w przypadku braku zgodnego wniosku współwła cicieli o zniesieniu
współwłasno ci, zachodz warunki do dokonania podziału w naturze, s d:
555. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej s d:
556. Przekazanie przez notariusza s dowi wpisu aktu notarialnego zawieraj cego wniosek o
dokonanie wpisu do ksi gi:
557. Zało enie ksi gi wieczystej nast puje:
558. Niezgodno stanu prawnego ujawnionego w ksi dze wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym:
559. Ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje si do:
560. Za dane osobowe nie uwa a si :
561. Ochron przetwarzanych danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i
budynków zapewnia:
562. Rejestracj zbiorów danych osobowych w zakresie geodezji i kartografii prowadzi:
563. Kontrol zgodno ci przetwarzania danych osobowych z zakresu geodezji i kartografii z
przepisami o ochronie danych osobowych prowadzi:
564. Administratorem danych osobowych z zakresu geodezji i kartografii jest:
565. Organem do spraw ochrony danych osobowych z zakresu geodezji i kartografii jest:
566. Geodeta uprawniony wykonuj cy prace zwi zane z informatyzacj ewidencji gruntów i
budynków :
567. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych:
568. Słu bami ochrony pa stwa s :
569. Słu by ochrony pa stwa w celu ochrony informacji niejawnych mog korzysta z
informacji uzyskanych od:
570. Odpowiedzialnym za ochron informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej jest:
571. Klauzul tajno ci dokumentom przyznaje:
572. Informacje niejawne oznaczone klauzul „poufne” podlegaj ochronie przez okres:
573. Nie udost pnia si akt sprawdzaj cych prowadzonych w odniesieniu do osób, które na
zlecenie wykonuj prace, z którymi ł czy si dost p do informacji stanowi cych
tajemnic słu bow :
574. Post powanie sprawdzaj ce zwi zane z dost pem do informacji niejawnych ma na celu:
575. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowi ce tajemnic pa stwow oznacza si
klauzulami:
576. Stanowiska i rodzaje prac zleconych nieobj te rozporz dzeniem Rady Ministrów w
sprawie wykazu stanowisk i prac zleconych, z którymi ł czy si dost p do informacji
niejawnych okre la:
577. Odmowa wydania po wiadczenia bezpiecze stwa:
578. Post powanie sprawdzaj ce w stosunku do osób na stanowiskach, z którymi wi e si
dost p do informacji jawnych oznaczonych klauzul „tajne” powtarza si :

579. Je eli w stosunku do osoby, której wydano po wiadczenie bezpiecze stwa, zostan
ujawnione nowe fakty wskazuj ce, e nie daje ona r kojmii zachowania tajemnicy:
580. Na odmow wydania po wiadczenia bezpiecze stwa dla osób na stanowiskach, z
którymi wi e si dost p do informacji stanowi cych tajemnic pa stwow , słu y:
581. Na odmow wydania po wiadczenia bezpiecze stwa dla osób na stanowiskach, z
którymi wi e si dost p do informacji stanowi cych tajemnic słu bow , słu y:
582. W celu uniemo liwienia osobom nieupowa nionym dost pu do informacji niejawnych:
583. Jednostka organizacyjna, która wytwarza, przetwarza i przekazuje informacje niejawne:
584. Systemy i sieci teleinformatyczne słu ce do przekazywania informacji niejawnych:
585. Przedsi biorca ubiegaj cy si o zawarcie lub wykonuj cy umow zwi zan z dost pem
do informacji niejawnych:
586. W ramach post powania sprawdzaj cego wobec przedsi biorcy ubiegaj cego o
wiadectwo bezpiecze stwa przemysłowego:
587. Za przeprowadzenie post powania sprawdzaj cego i wydanie
wiadectwa
bezpiecze stwa przemysłowego:
588. Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów dotycz cych
geodezji i kartografii jest zobowi zany:
589. Do przeprowadzenia kontroli przez osob kontroluj c w zakresie przestrzegania
przepisów dotycz cych geodezji i kartografii uprawnia:
590. Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów dotycz cych
geodezji i kartografii po otrzymaniu zalece pokontrolnych:
591. Czynno ci kontrolne w zakresie przestrzegania przez jednostk przepisów dotycz cych
geodezji i kartografii przeprowadza si :
592. Odmowa podpisania przez przedsi biorc geodezyjnego protokołu z kontroli
wykonywanych przez niego prac geodezyjnych prac geodezyjnych i kartograficznych:
593. Zalecenia pokontrolne skierowane do jednostki kontrolowanej w zakresie stosowania
przepisów dotycz cych geodezji i kartografii:
594. Kontrolowanie opracowa geodezyjnych i kartograficznych wymaga:
595. Kontrol przestrzegania przepisów dotycz cych geodezji i kartografii we wła ciwym
zakresie:
596. Kontrole przestrzegania przepisów dotycz cych geodezji i kartografii wykonuj :
597. Kontrol urz dów w zakresie przestrzegania przepisów dotycz cych geodezji i
kartografii nie s obj te sprawy:
598. Rozporz dzenie w sprawie kontroli urz dów, instytucji publicznych i przedsi biorców w
zakresie przestrzegania przepisów dotycz cych geodezji i kartografii nie okre la:
599. Rozporz dzenie w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych
klauzul „poufne” okre la:
600. Materiały geodezyjne i kartograficznych oznaczonych klauzul „poufne”:
601. Materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi oznaczonymi klauzul "poufne” s
materiały dotycz ce:
602. Klauzul „poufne” oznacza si materiały geodezyjne i kartograficzne istotne dla ochrony
interesów pa stwa lub interesu społecznego:
603. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotycz ce:
604. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje si mi dzy innymi:
605. Jakie grunty obejmuje si gleboznawcz klasyfikacj gruntów?
606. Kto prowadzi ewidencj gruntów i budynków oraz gleboznawcz klasyfikacj gruntów?
607. W jakim terminie zainteresowane osoby zobowi zane s zgłasza zmiany danych
obj tych ewidencj gruntów i budynków?
608. Jak kwalifikacj maj informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie
ewidencyjnym?
609. Komu starosta zapewnia (nieodpłatnie) bezpo redni dost p do bazy danych ewidencji
gruntów i budynków, bez prawa udost pniania osobom trzecim?

610. Kto sporz dza krajowe zestawienia zbiorcze danych obj tych ewidencj gruntów i
budynków?
611. Kto sporz dza urz dow tabel klas gruntów?
612. Co stanowi jednostk powierzchniow podziału kraju dla celów ewidencji?
613. Kto dokonuje podziału jednostek ewidencyjnych na obr by?
614. Co to jest działka ewidencyjna?
615. W razie przecinania si linii kolejowych, dróg publicznych, morskich wód wewn trznych
i wód ródl dowych, które grunty dziel pozostałe?
616. W ewidencji gruntów oprócz danych dotycz cych wła cicieli nieruchomo ci wykazuje
si mi dzy innymi dane:
617. Prawa osób i jednostek organizacyjnych do gruntów, budynków i lokali, o których mowa
w przepisach uwidacznia si w ewidencji mi dzy innymi na podstawie:
618. O wykazaniu w ewidencji gruntów i budynków osób i jednostek organizacyjnych, które
nie posiadaj niezb dnych dokumentów i danych, ale władaj nieruchomo ciami
decyduje w drodze decyzji:
619. Jakie działki tworz jednostk rejestrow gruntów?
620. Jakie budynki stanowi jednostk rejestrow budynków?
621. Jakie lokale stanowi jednostk rejestrow lokali?
622. Jak grup rejestrow wła cicieli nieruchomo ci i władaj cych stanowi osoby fizyczne?
623. Jak grup rejestrow wła cicieli nieruchomo ci i władaj cych stanowi Skarb Pa stwa,
je li wyst puje w zbiegu z u ytkownikami wieczystymi?
624. Jak grup rejestrow wła cicieli nieruchomo ci i władaj cych stanowi gminy i zwi zki
mi dzygminne, je li wyst puj w zbiegu z u ytkownikami wieczystymi?
625. Z jakich podstawowych cz ci składa si (mi dzy innymi) operat ewidencyjny?
626. Z jakich podstawowych cz ci składa si (mi dzy innymi) operat ewidencyjny?
627. Na podstawie baz danych ewidencyjnych, przy wykorzystaniu informatycznego systemu
komputerowego, tworzy si dla poszczególnych obr bów (mi dzy innymi) nast puj ce
podstawowe raporty?
628. Tre mapy ewidencyjnej stanowi nast puj ce elementy:
629. Map ewidencyjn , w zale no ci od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania
gruntów, sporz dza si mi dzy innymi w skalach:
630. Kto opracowuje projekt zało enia ewidencji gruntów i budynków?
631. Z kim musi by uzgodniony projekt zało enia ewidencji gruntów i budynków?
632. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje si w ewidencji mi dzy innymi na
podstawie dokumentacji geodezyjnej przyj tej do PZGiK, sporz dzonej:
633. O czynno ciach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca informuje
strony w formie:
634. Jakie konsekwencje powoduj spory graniczne przy ustalaniu przebiegu granic działek
ewidencyjnych?
635. Na jaki okres operat opisowo – kartograficzny podlega wyło eniu do wgl du
zainteresowanych osób?
636. Kto rozpatruje uwagi i zastrze enia do danych ewidencyjnych przedstawionych w
projekcie operatu opisowo – kartograficznego?
637. W jaki sposób i jakim dokumentem ko czy si post powanie administracyjne w sprawie
zało enia ewidencji gruntów i budynków?
638. Do kogo nale y utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualno ci?
639. W jakim terminie od daty uzyskania odpowiednich dokumentów o zmianach dokonuje
si aktualizacji operatu ewidencyjnego?
640. Jak nazywa si rejestr kancelaryjny, w którym rejestrowane s zgłoszenia i dokumenty
stanowi ce podstaw aktualizacji operatu ewidencji?
641. W jakich terminach starosta powinien zapewni przeprowadzenie okresowej weryfikacji
danych ewidencyjnych z tre ci dokumentów ródłowych?

642. Jaki procent dokumentów ródłowych, które stanowiły podstaw dokonanych zmian w
operacie ewidencyjnym, obejmuje si corocznie przy okresowych weryfikacjach?
643. W jakich terminach starosta powinien przeprowadzi weryfikacj danych w ka dym
obr bie odno nie zgodno ci tre ci mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie?
644. W jakich jednostkach i z jak dokładno ci zapisu okre la si powierzchni działki
ewidencyjnej?
645. Jakich u ytków gruntowych (nie licz c sadów), bior c pod uwag powierzchni , nie
wykazuje si w ewidencji?
646. Jakie pola powierzchni stanowi dane ewidencyjne dotycz ce lokalu?
647. Jakie lokale wyró nia si w ewidencji ze wzgl du na ich funkcj ?
648. Starosta prowadzi rejestr cen nieruchomo ci w oparciu o:
649. Z jak dokładno ci okre la si pola powierzchni w zestawieniach zbiorczych gruntów?
650. Powiatowe zestawienia zbiorcze gruntów sporz dza starosta w terminie:
651. Kto sporz dza wojewódzkie zestawienia zbiorcze gruntów?
652. W jakim terminie Główny Geodeta Kraju sporz dza krajowe zestawienia zbiorcze
gruntów?
653. Jakich danych o gruntach, budynkach i lokalach znajduj cych si na terenach
zamkni tych, nie wykazuje si w ewidencji gruntów i budynków?
654. W jakim terminie od daty otrzymania wniosku starosty, zarz dzaj cy terenem
zamkni tym powinien przekaza dane dotycz ce gruntów, budynków i lokali, którym nie
została przyznana klauzula tajno ci?
655. W jakim terminie, po utracie przez dany teren charakteru zamkni tego, zarz dzaj cy tym
terenem przekazuje staro cie posiadan dokumentacj geodezyjn i kartograficzn ?
656. Przez kogo jest prowadzony Krajowy rejestr urz dowy podziału terytorialnego kraju
zwany „rejestrem terytorialnym”?
657. Co to jest obwód spisowy?
658. Co to jest rejon statystyczny?
659. Z ilu cyfr składa si identyfikator miejscowo ci stosowany w ramach „rejestru
terytorialnego”
660. W skład systemu rejonów i obwodów spisowych mi dzy innymi wchodz identyfikatory
oraz nast puj ca dokumentacja:
661. W jakich terminach nast puje aktualizacja systemu rejonów statystycznych i obwodów
spisowych?
662. W jakim dokumencie zapisane s wszystkie ulice?
663. Kto jest odpowiedzialny za aktualizacj map i szkiców sytuacyjnych okre laj cych
granice ka dego rejonu statystycznego i obwodu spisowego?
664. W jakich terminach gminy maj obowi zek przekazywania urz dom statystycznym
informacji o nadaniu i zmianie nazw ulic?
665. W jakich terminach gminy maj obowi zek przekazywania urz dom statystycznym
informacji o zmianach numeracji porz dkowej nieruchomo ci i budynków?
666. W jakim terminie gminy maj obowi zek przekazania urz dom statystycznym kopii
planów ogólnych i szczegółowych nowych osiedli, licz c od daty ich uchwalenia?
667. Jakie elementy zwi zane ze statystyk i spisami powszechnymi organy administracji
geodezyjnej i kartograficznej powinny uwzgl dnia w swej działalno ci?
668. Jakie dane Główny Geodeta Kraju udost pnia Prezesowi Głównego Urz du
Statystycznego?
669. Jakie dane urz dowi statystycznemu udost pnia wojewódzki inspektor nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego?
670. Jakie mapy urz dowi statystycznemu przekazuje wojewódzki inspektor nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego?
671. Jakie dane urz dowi statystycznemu udost pnia marszałek województwa?
672. Jakie mi dzy innymi dane obligatoryjne zawiera krajowy system informacji o terenie?

673. Kto zakłada i prowadzi krajowy system ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz t
gospodarskich?
674. Co to jest gospodarstwo rolne w wietle ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. „o krajowym
systemie gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich oraz o zmianie niektórych
ustaw”?
675. Co to jest działka rolna w wietle ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. „o krajowym systemie
gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw”?
676. Co to s płatno ci bezpo rednie w wietle ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. „o krajowym
systemie gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich oraz o zmianie niektórych
ustaw”?
677. Co to s zwierz ta gospodarskie w wietle ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. „o krajowym
systemie gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich oraz o zmianie niektórych
ustaw”?
678. Co to jest grunt odłogowany w wietle ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. „o krajowym
systemie gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich oraz o zmianie niektórych
ustaw”?
679. Co mi dzy innymi zawiera ewidencja gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia
25 lipca 2001 r. „o krajowym systemie gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich
oraz o zmianie niektórych ustaw”?
680. Do prowadzenia ewidencji gospodarstw rolnych w wietle ustawy z dnia 25 lipca 2001 r.
„o krajowym systemie gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich oraz o zmianie
niektórych ustaw” wykorzystuje si dane:
681. Kto wydaje decyzj administracyjn w sprawie zwrotu nale no ci wypłaconej rolnikowi?
682. Dane zawarte w systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich
zało onym wg ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. „o krajowym systemie gospodarstw
rolnych i zwierz t gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw” przechowuje si
przez okres:
683. Na czyj wniosek nadawany jest numer gospodarstwa rolnego?
684. Według jakich zasad organy Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej przekazuj Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dane z ewidencji gruntów i budynków w celu
zało enia krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz t gospodarskich?
685. Jakie mi dzy innymi prace dotycz ce systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz t
gospodarskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo e powierza
podmiotowi zewn trznemu?
686. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mo e powierzy wykonanie prac
geodezyjnych i kartograficznych podmiotom, które:
687. Co to jest działalno gospodarcza wg ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej?
688. Co to jest przedsi biorca wg ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej?
689. Do jakiej działalno ci mi dzy innymi nie stosuje si ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo
działalno ci gospodarczej?
690. Kto w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej odpowiada
za to aby prace geodezyjne wykonywane były bezpo rednio przez osoby posiadaj ce
uprawnienia zawodowe?
691. W jaki sposób w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej
ma by oznaczona siedziba przedsi biorstwa?
692. Powy ej jakiej kwoty przedsi biorca w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo
działalno ci gospodarczej ma obowi zek dokonywa i przyjmowa płatno ci od innego
przedsi biorcy za po rednictwem rachunku bankowego?

693. W jakim terminie przedsi biorca w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo
działalno ci gospodarczej ma obowi zek zawiadomi urz dy skarbowe i banki o
zmianach numeru rachunku, adresu itp.?
694. Na jaki najdłu szy okres, zgodnie z ustaw z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej mo e by wydana koncesja?
695. Je li przedsi biorcy, zgodnie z ustaw z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej, cofni to koncesj , po upływie jakiego okresu mo e stara si o koncesj
ponownie?
696. Na jaki okres, w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej,
mog by wydawane zezwolenia na wykonywanie działalno ci gospodarczej?
697. Je li przedsi biorcy geodezyjnemu, zgodnie z ustaw z 19 listopada 1999 r. Prawo
działalno ci gospodarczej, cofni to zezwolenie na wykonywanie działalno ci, po upływie
jakiego okresu mo e stara si o nowe zezwolenie?
698. W formie jakiego dokumentu, w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo
działalno ci gospodarczej, wydaje si i cofa zezwolenie na wykonywanie działalno ci
gospodarczej?
699. Za małego przedsi biorc , w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej, uwa a si przedsi biorc , który w poprzednim roku obrotowym zatrudniał
redniorocznie:
700. Za redniego przedsi biorc , w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej, uwa a si przedsi biorc , który w poprzednim roku obrotowym zatrudniał
redniorocznie:
701. Co to jest „promesa” w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej?
702. Na jaki najkrótszy okres mo e by wydana „promesa” w wietle ustawy z 19 listopada
1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej?
703. Kiedy organ zezwalaj cy cofa zezwolenie na działalno gospodarcz w wietle ustawy z
19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej?
704. Kiedy organ zezwalaj cy cofa zezwolenie na działalno gospodarcz w wietle ustawy z
19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej?
705. Co to jest samorz d gospodarczy w wietle ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo
działalno ci gospodarczej?
706. Kto prowadzi ewidencj działalno ci gospodarczej?
707. Wniosek o wpis do ewidencji działalno ci gospodarczej podlega opłacie stałej w
wysoko ci:
708. W jakim maksymalnym terminie wójt, burmistrz, lub prezydent ma obowi zek dor czy
z urz du przedsi biorcy za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej?
709. Kiedy przedsi biorca mo e w Polsce podj działalno gospodarcz ?
710. Na jakich zasadach wg ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej przedsi biorca wykonuje swoj działalno gospodarcz ?
711. Jakie warunki wykonywania działalno ci gospodarczej musi zgodnie z ustaw z dnia 19
listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej spełni przedsi biorca?
712. Je li przedsi biorca oferuje swoje usługi za po rednictwem sieci informatycznych, co
powinien zgodnie z ustaw z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej
poda w ofercie?
713. Co przedsi biorca zgodnie z ustaw z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci
gospodarczej powinien zamieszcza na towarach?
714. Co przedsi biorstwo geodezyjne, przed otrzymaniem zezwolenia na działalno ,
powinno uzyska w zakresie prac na materiałach zastrze onych?
715. Ilu pracowników mo na zatrudnia w geodezyjnej spółce cywilnej?

716. W jakim mi dzy innymi zakresie organ zezwalaj cy na działalno gospodarcz , wg
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej, mo e kontrolowa
przedsi biorców?
717. W jakim przypadku samorz d gospodarczy wg ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
działalno ci gospodarczej, mo e odmówi przedsi biorcy członkostwa mimo spełniania
warunków statutu, np. w Geodezyjnej Izbie Gospodarczej?
718. Jakich działa w stosunku do przedsi biorców nie mo e podejmowa , wg ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. Prawo działalno ci gospodarczej, organizacja samorz du
gospodarczego?

