ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH
1. Gdzie należy zgłaszać wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych?
2. W jakim terminie należy zgłaszać prace geodezyjne i kartograficzne?
3. Ile może wynosić opóźnienie zgłoszenia do ośrodka prac geodezyjnych
i kartograficznych zleconych do wykonania w nagłych wypadkach?
4. Które z wymienionych wypadków mogą stanowić podstawę do zgłoszenia prac
geodezyjnych i kartograficznych po rozpoczęciu tych prac?
5. Którą z wymienionych poniżej zasad powinien Wykonawca prac geodezyjnych
zastosować przy zgłoszeniu pracy zlokalizowanej na terenie trzech powiatów,
położonych w granicach trzech województw?
6. Której z wymienionych poniżej informacji nie zawiera zgłoszenie prac geodezyjnych
do ośrodka?
7. W ilu egzemplarzach sporządza się zgłoszenie pracy kartograficznej w wersji
papierowej?
8. W jakim przypadku należy dołączyć do zgłoszenia szkic lokalizacji pracy
geodezyjnej?
9. W jakiej formie Wykonawca sporządza zgłoszenie pracy geodezyjnej lub
kartograficznej?
10. W jakim terminie następuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek?
11. Kiedy Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia zleconej pracy?
12. Które z wymienionych poniżej informacji nie są udzielane pisemnie przez ośrodek
na zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych?
13. W jaki sposób następuje udostępnianie znacznej ilości materiałów na zgłoszenie prac
geodezyjnych i kartograficznych przez ośrodek?
14. W jakiej formie i w jakim terminie ustala się zasady i tryb wykonania prac
nietypowych (nie ujętych w powszechnie obowiązujących standardach technicznych)
podlegających zgłoszeniu do ośrodka?
15. W jakim terminie następuje udostępnianie przez ośrodek materiałów na zgłoszenie
prac na obszarze klęski żywiołowej?
16. Które z niżej wymienionych materiałów podlegają przekazaniu do ośrodka
w przypadku przerwania prac przez Wykonawcę?
17. W jaki sposób dokonywane jest przekazywanie dokumentacji do ośrodka
w przypadku gdy praca ma charakter złożony i długotrwały?
18. Co powinien zawierać wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu?
19. Kto wykonuje aktualizację mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej
w przypadku wystąpienia zmiany jej treści w trakcie wykonywania pracy?
20. Gdzie jest odnotowywany pozytywny wynik kontroli dokumentacji przekazywanej
do zasobu?
21. Kto może wykonywać czynności kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu?
22. Jaki dokument stanowi podstawę włączenia dokumentacji przekazanej przez
Wykonawcę do zasobu?
23. Gdzie dołącza się protokół kontroli dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę
sporządzany w przypadku stwierdzenia wad i usterek?
24. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia
i przekazania
dokumentacji
do
państwowego
zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego?

25. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia
i przekazania
dokumentacji
do
państwowego
zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego?
26. Która z wymienionych poniżej prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia
i przekazania
dokumentacji
do
państwowego
zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego?
27. Gdzie składa się wniosek o dokonanie ewidencji systemu informacji o terenie
o znaczeniu ogólnopaństwowym?
28. Gdzie składa się wniosek o dokonanie ewidencji systemu informacji o terenie
w zakresie systemu lokalnego?
29. Jakiej opłacie podlega rejestracja systemu informacji o terenie?
30. Na jakiej podstawie odbywa się udostępnienie baz danych systemu informacji
o terenie?
31. Czyjej zgody wymaga udostępnienie baz danych systemu informacji o terenie poza
granice Rzeczpospolitej Polskiej?
32. Na czyją rzecz dokonuje się opłat za przechowanie kopii zabezpieczających
powiatowych baz danych systemu informacji o terenie?
33. Co określa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 r. w sprawie
państwowego systemu odniesień przestrzennych?
34. W jakich pracach stosuje się państwowy system odniesień przestrzennych?
35. W jakim przypadku dopuszcza się odstępstwo od stosowania państwowego systemu
odniesień przestrzennych w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz
w systemach informacji o terenie?
36. Który z poniżej wymienionych elementów nie wchodzi w państwowego systemu
odniesień przestrzennych?
37. Który z poniżej wymienionych elementów tworzy państwowy system odniesień
przestrzennych?
38. Które z podanych niżej wymagań uniemożliwia, że osoba może być Wojewódzkim
inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
39. Które z podanych niżej wymagań uniemożliwia, że osoba może być Wojewódzkim
inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego:
40. Które z podanych niżej wymagań uniemożliwia, że osoba może być Geodetą
województwa:
41. Które z podanych niżej wymagań uniemożliwia, że osoba być Geodetą powiatowym:
42. Które z podanych niżej wymagań uniemożliwia, że osoba może być Geodetą
gminnym:
43. Które z podanych niżej wymagań uniemożliwia, że osoba może być Geodetą
gminnym:
44. Które z podanych niżej wymagań uniemożliwia, że osoba może być Geodetą
województwa:
45. Jakie wymogi wspólne stawiane są osobie która chce zostać Wojewódzkim
inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego lub Geodetą województwa?
46. Jaki wymóg wspólny stawiany jest osobie która chce zostać Geodetą powiatowym
lub Geodetą gminnym?
47. Jakie wymogi wspólne stawiane są osobom które chcą zostać Wojewódzkim
inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, Geodetą województwa,
Geodetą powiatowym lub Geodetą gminnym?

48. Jakie szczególne wymogi oprócz korzystania w pełni z praw cywilnych
i obywatelskich stawiane są osobom które chcą zostać Wojewódzkim inspektorem
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Geodetą województwa Geodetą
powiatowym lub Geodetą gminnym?
49. Jakie wymogi wspólne stawiane są osobom które chcą zostać Wojewódzkim
inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego lub Geodetą gminnym?
50. W jakim przypadku zasób powiatowy gromadzony jest w grodzkim ośrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej?
51. Które z podanych poniżej materiałów stanowiących zasób centralny nie są
pozyskiwane w trybie zgłaszania i przekazywania przez Wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych?
52. Ile wynosi liczba grup asortymentowych stanowiących państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny?
53. Ile wynosi liczba grup funkcjonalnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny?
54. Która z podanych poniżej nazw nie jest nazwą grupy asortymentowej stanowiącej
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?
55. W jakich warunkach powinny być przechowywane kopie zabezpieczające
materiałów zakwalifikowanych do zasobu bazowego i użytkowego?
56. Które z wymienionych poniżej materiałów nie wchodzą do zasobu?
57. Które z wymienionych poniżej dokumentów ewidencyjnych nie należą zasobu?
58. Powiatowy ośrodek dysponuje kopiami katalogów osnów podstawowych poziomych
i wysokościowych z zasobu centralnego ze swojego terenu. Czy i na jakich
warunkach może udostępniać te dane?
59. W jaki sposób identyfikuje się materiały w zasobie?
60. Wykonawca otrzymał zlecenie na wytyczenie budynku. Na jakiej podstawie otrzyma
dane dotyczące osnowy geodezyjnej z zasobu powiatowego?
61. Wykonawca otrzymał zlecenie na inwentaryzacje powykonawczą budynku. Na
jakiej podstawie otrzyma potrzebne materiały z zasobu powiatowego?
62. Którego z niżej wymienionych przepisów nie uwzględnia się przy udostępnianiu
zasobu geodezyjnego i kartograficznego ?
63. Na czym polega udostępnianie zasobu na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych
kartograficznych?
64. Na czym polega udostępnianie zasobu na podstawie zamówień na mapy
i informacje?
65. Którą z podanych poniżej treści powinien zawierać wniosek o zezwolenie na
rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów
stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?
66. Które z wymienionych poniżej materiałów stanowiących państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny nie wymagają zezwolenia na rozpowszechnianie
i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w tych celach?
67. Jaki wymóg przewidziany prawem powinien spełnić zainteresowany
rozpowszechnianiem i rozprowadzaniem oraz reprodukowaniem materiałów
stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?
68. Której z podanych poniżej treści nie powinien zawierać wniosek o zezwolenie na
rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów
stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?

69. Który z podanych poniżej elementów powinno zawierać zezwolenie na
rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów
stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny?
70. Jak należy naliczać opłaty za opracowanie aktualizacji mapy zasadniczej jeżeli
zlecenie obejmuje cztery odrębne obszary zamknięte?
71. Która z niżej wymienionych czynności nie podlega opłatom w myśl rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr
37, poz. 333).
72. Jak ustala się opłatę za inwentaryzację budynku z jednym przyłączem?
73. Jak ustala się opłatę za inwentaryzację budynku wraz z przyłączami?
74. Jak ustala się opłatę za inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami?
75. Jak ustala się opłatę za jednoczesną inwentaryzację więcej niż jednego rodzaju sieci?
76. Jak ustala się opłatę za jednoczesną inwentaryzację więcej niż jednego rodzaju sieci
wraz z przyłączami?
77. Jak ustala się opłatę za jednoczesną inwentaryzację przyłączy do wielu budynków?
78. Jak nalicza się opłatę za ustalenie i pomiar granic obrębów ewidencyjnych?
79. Jak ustala się opłatę za inwentaryzacje powykonawczą zagospodarowania działki
lub terenu w zakresie obiektów poza budynkami, budowlami, obiektami
punktowymi, sieciami i przyłączami uzbrojenia terenu?
80. Jak ustala się opłatę za aktualizację mapy dla celów projektowych wraz
z potwierdzeniem aktualności tej mapy istniejącej w zasobie dla jednego obszaru
opracowania jeżeli Wykonawca wznowił zniszczony punkt osnowy III klasy
i przekazał stosowną dokumentacje do pzgik?
81. Jak ustala się opłatę za brak zmian w treści obligatoryjnej aktualizowanej mapy?
82. Jak ustala się opłatę za jednoczesną inwentaryzację wielu budynków usytuowanych
na różnych działkach?
83. Jak ustala się opłatę za aktualizację mapy dla celów projektowych wraz
z potwierdzeniem aktualności tej mapy istniejącej w zasobie dla wielu obszarów
opracowania?
84. Jak ustala się opłatę za opracowanie dla celów planistycznych polegające na zmianie
nośnika informacji mapy z zasobu, w skali 1 : 5000, o powierzchni ponad 10 ha bez
jej aktualizowania?
85. Jak ustala się opłatę za opracowanie polegające na zmianie nośnika informacji mapy
z zasobu, w skali 1 : 500, o powierzchni do 0,5 ha bez jej aktualizowania?
86. Jak ustala się opłatę za opracowanie mapy numerycznej terenu Lasów
Państwowych?
87. Jak ustala się opłatę za wgląd do materiałów zasobu jeżeli wykonawca otrzymał
zlecenie na założenia ewidencji budynków dla terenu zamkniętego?
88. Jak ustala się opłatę za przekazanie do zasobu wyciągu z operatu szacunkowego
nieruchomości?
89. Jak ustala się opłatę za opracowanie nowej mapy dla celów planistycznych w skali
1 : 10 000 na podstawie map z zasobu w skali 1 : 2 000 w wymaganym standardzie
w formacie zgodnym z bazą danych zasobu?
90. Które z wymienionych poniżej znaki geodezyjne podlegają ochronie?
91. Dla którego z wymienionych poniżej rodzajów znaków nie stosuje się przepisów
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia

1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych?
92. W którym z wymienionych poniżej przypadków należy doręczyć zawiadomienie
właścicielowi nieruchomości oraz staroście o umieszczeniu znaku?
93. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdził zmianę właścicieli nieruchomości na
granicy których znajdował się punkt osnowy poziomej III klasy. Jakie czynności
powinien wykonać oprócz wprowadzenia zmian na kopii opisu topograficznego?
94. Na gruntach i obiektach budowlanych Lasów Państwowych umieszczono znaki
osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej III klasy. W jakiej formie można
sporządzić zawiadomienie?
95. W ilu egzemplarzach wykonuje się zawiadomienie jeżeli znak umieszczony jest na
jednej nieruchomości?
96. W ilu egzemplarzach wykonuje się zawiadomienie jeżeli znak umieszczony jest na
granicy nieruchomości będących we władaniu różnych podmiotów?
97. Jaki jest tryb umieszczenia znaku geodezyjnego grawimetrycznego i magnetycznego
podlegającego ochronie i na kim spoczywa obowiązek doręczenia zawiadomienia?
98. Kto zapewnia wykonywanie przeglądu i konserwacji osnowy wysokościowej
szczegółowej IV klasy?
99. Dla których z poniżej wymienionych znaków geodezyjnych zapewnia wykonywanie
przeglądu i konserwacji Minister Obrony Narodowej?
100.
Która z wymienionych osób jest zobligowana do ochrony znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych?
101.
W jaki sposób powiadamiane są osoby obowiązane do ochrony znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych?
102.
Jakie obowiązki nakłada się na osoby obowiązane do ochrony znaków
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych?
103.
Na czym polega ochrona prawna znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych?
104.
W którym z poniżej wymienionych przypadków nie doręcza się
zawiadomienia o umieszczeniu znaku geodezyjnego?
105.
Przy realizacji inwestycji pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez
różnych pracodawców. Do kogo należy nadzór bhp nad tymi pracownikami?
106.
Co powinien zrobić pracodawca prowadzący usługi geodezyjne i
kartograficzne jeżeli zmienił technologie, która może powodować zagrożenie dla
zdrowia pracowników?
107.
Jak powinien postąpić pracownik jeżeli warunki jego pracy nie odpowiadają
przepisom bhp?
Kto przy wykonywaniu obowiązków służbowych jest zwolniony od
108.
przestrzegania przepisów bhp jeżeli istnieje zagrożenie życia?
109.
Który z wymienionych poniżej obowiązków pracowniczych nie należy do
obowiązków i zasad bhp?
110.
Jak powinien pracodawca zorganizować prace przy których istnieje
szczególne zagrożenie życia np.; przy inwentaryzacji czynnych studzienek
kanalizacyjnych?
• których z wymienionych poniżej działań dotyczących profilaktyki ochrony
zdrowia pracodawca informuje pracowników?
111.
Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają?

112.
W którym z wymienionych poniżej przypadków pracownik podlega
badaniom lekarskim okresowym i kontrolnym?
113.
W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawca nie jest
zobowiązany zapewnić pracownikowi okresowych badań lekarskich na koszt
pracodawcy?
114.
Jak powinien postąpić pracodawca jeżeli lekarz wydał orzeczenie o
stwierdzeniu u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby
zawodowej?
115.
W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawca postąpił
niewłaściwie jeżeli lekarz wydał orzeczenie o stwierdzeniu niezdolności do
dotychczasowej pracy pracownika wskutek choroby zawodowej?
116.
W którym z wymienionych poniżej przypadków pracodawcy nie wolno
dopuścić pracownika do pracy?
117.
W jakim przypadku pracodawca nie może ustalić stanowiska pracy na
którym dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego?
118.
Kiedy pracodawca nie ma obowiązku dostarczenia bezpłatnie pracownikowi
odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania określone w Polskich
Normach?
119.
Jakiej z wymienionych poniżej czynności pracodawca nie może powierzyć
pracownikowi?
120.
Kiedy pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp?
121.
Gdzie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 01 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe?
122.
Jakie warunki pod względem bhp powinien zapewnić pracodawca
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe?
123.
Jakie wymogi powinno spełniać stanowisko wyposażone w monitory
ekranowe pod względem bhp?
124.
Pod jakim kątem między innymi oceniane są warunki pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe?
125.
Jakie jest podstawowe wyposażenie stanowiska pracy z monitorem
ekranowym?
126.
Jakie jest dodatkowe wyposażenie stanowiska pracy z monitorem ekranowym
127.
Jakie jest pomocnicze wyposażenie stanowiska pracy z monitorem
ekranowym
128.
Co określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1
grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe?
129.
W jakich przypadkach pracodawca zapewnia pracownikowi okulary
korygujące wzrok?
130.
Kiedy przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01
grudnia 1998 r. wymagają oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w
monitory ekranowe?
131.
W jakiem standardzie zawarte są przepisy techniczne dotyczące
wykonywania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu?
132.
Która z wymienionych poniżej instrukcji nie jest obowiązującym standardem
technicznym?

133.
Który z wymienionych poniżej standardów technicznych obowiązuje przy
kompletowaniu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej?
134.
Który z wymienionych poniżej standardów technicznych obowiązuje przy
opracowaniu nowozakładanej mapy zasadniczej?
135.
Co stanowi podstawę jednolitości prac geodezyjnych?
136.
Który z wymienionych warunków nie jest konieczny dla zapewnienia jedności
prac geodezyjnych i kartograficznych?
137.
Kiedy stosowanie metod, narzędzi i materiałów nie przewidzianych
instrukcjami technicznymi jest dopuszczalne?
138.
Na jakich warunkach mogą być tworzone instrukcje prac geodezyjnych na
potrzeby poszczególnych resortów gospodarczych?
139.
Jak dzieli się szczegóły terenowe ze względu na ich charakter i różne
wymagania dokładnościowe?
140.
Jakich poprawek nie wprowadza się do pomiaru lub do wyników obserwacji?
141.
Jakie poprawki wprowadza się przy obliczeniu powierzchni ze współrzędnych
w obowiązujących układach państwowych?
142.
Co powstaje w wyniku prac geodezyjnych i nie podlega przekazaniu do
państwowego zasobu?
Jakie główne kryterium przyjmuje się przy klasyfikacji map
143.
ogólnogeograficznych w skalach 1 : 5 000 - 1 : 500 000 i map tematycznych w
skalach 1 : 250 - 1 : 500 000?
144.
Jakie wymogi powinny spełniać instrukcje techniczne w zakresie kartografii?
145.
Ile jest wyodrębnionych grup asortymentowych według których
kompletowana jest dokumentacja techniczna przekazywana do ośrodka?
146.
W której z niżej wymienionych instrukcji podany jest ramowy wzór
protokołu końcowej kontroli technicznej?
147.
Co określa instrukcja techniczna O-4?
148.
Która z podanych poniżej czynności nie należy do bieżącej aktualizacji
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
149.
Które z niżej wymienionych dokumentów nie podlegają wyłączeniu z zasobu?
150.
Którego z niżej wymienionych pomieszczeń nie musi posiadać lokal ośrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej?
151.
Jakie wymogi powinny spełniać wytyczne techniczne w zakresie kartografii?
152.
Jakie dokładności charakteryzują położenie punktów osnowy poziomej I
klasy?
153.
Który z poniżej wymienionych warunków należy uwzględniać przy
zakładaniu punktów osnowy poziomej I klasy?
154.
Jaką techniką pomiarową określa się punkty osnowy wysokościowej II klasy?
155.
Jakie dokładności charakteryzują osnowę wysokościową III klasy?
156.
Które z poniżej wymienionych danych nie są konieczne do prawidłowego
zaprojektowania obiektów?
157.
W jakim dokumencie należy zapisać obowiązki inwestora lub wykonawcy
prac realizacyjnych nie wynikających z obowiązujących przepisów?
158.
Jak należy traktować pomiary dotyczące przystosowania map do określonych
zadań gospodarczych?
159.
Jaką zasadą należy kierować się przy analizie istniejących materiałów
geodezyjno -kartograficznych?

160.
Od czego nie zależy zakres treści fakultatywnej mapy zasadniczej?
161.
Od czego zależy skala bazowa mapy zasadniczej?
162.
Które z poniżej wymienionych urządzeń lub budowli nie są przedmiotem
GESUT?
163.
Jakich informacji dostarcza GESUT?
164.
Który z podanych elementów nie może być tłem spełniającym funkcję osnowy
geograficznej map tematycznych?
165.
Które z podanych metod mogą znaleźć zastosowanie przy przedstawianiu
treści map tematycznych?
166.
Dla jakich celów instrukcja K-2 ustala przepisy techniczne opracowania map
topograficznych?
167.
Które z poniżej podanych wymagań nie stosuje się do opracowania map
topograficznych do celów gospodarczych?
168.
W jakich skalach podanych poniżej opracowuje się mapy topograficzne
wielkoskalowe do celów gospodarczych?
169.
Które z niżej wymienionych skal obejmują mapy topograficzne do celów
gospodarczych średnioskalowe?
170.
W jakich odstępach czasu wykonuje się aktualizację map topograficznych
objętych instrukcją K-2?
171.
Co określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania
materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
172.
Jakie cechy materiałów będących w państwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym uwzględnia się przy klasyfikowaniu, kwalifikowaniu i
porządkowaniu materiałów wyłączanych z zasobu?
173.
Co należy rozumieć przez klasyfikacje materiałów wyłączanych z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
174.
Co należy rozumieć przez kwalifikacje materiałów wyłączanych z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
175.
Do jakich kategorii archiwalnych kwalifikuje się materiały wyłączane z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
176.
Jak oznaczane są kategorie archiwalne materiałów wyłączanych z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
177.
Co oznacza symbol "A" dla kategorii materiałów wyłączanych z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
178.
Co oznacza symbol "B" dla kategorii materiałów wyłączanych z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
179.
Co oznacza symbol "BE" na materiałach wyłączanych z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego?
180.
Kto przeprowadza ekspertyzę dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej
symbolem "BE"?
181.
W jakim terminie archiwum państwowe zawiadamia właściwego dysponenta
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wyniku ekspertyzy
dokumentacji niearchiwalnej?
182.
W jaki sposób klasyfikowane są materiały wyłączane z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w załączniku nr 1 do rozporządzenia?

183.
W jaki sposób kwalifikowane są materiały wyłączane z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w załączniku nr 1 do rozporządzenia?
184.
W jaki sposób zabezpiecza się technicznie materiały archiwalne?
185.
Jakie oznaczenie kategorii archiwalnej mają materiały archiwalne dotyczące
zasobu centralnego map tematycznych drukowanych?
186.
Jakie oznaczenie kategorii archiwalnej mają materiały archiwalne dotyczące
zasobu wojewódzkiego map tematycznych drukowanych?
187.
Jakie oznaczenie kategorii archiwalnej mają materiały archiwalne dotyczące
zasobu powiatowego map topograficznych drukowanych?
188.
Stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi
reguluje:
189.
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na:
190.
Zdolność prawną posiada:
191.
Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych:
192.
Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w
zdolnościach do czynności prawnych:
193.
Miejscem zamieszkania dziecka jest:
194.
Zaginiony może być uznany za zmarłego:
195.
Mienie państwowej osoby prawnej innej niż Skarb Państwa przysługuje:
196.
Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość:
197.
Firmą osoby prawnej jest:
198.
Firma:
199.
Mieniem jest:
200.
Rzeczami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:
201.
Cześć składowa rzeczy:
202.
Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu,
prądu elektrycznego i inne urządzenia podobne:
203.
Za części składowe nieruchomości uważa się:
204.
Pożytkami cywilnymi rzeczy są:
205.
Za gospodarstwo rolne uważa się:
Czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych:
206.
207.
Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna,
oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej:
208.
Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego:
209.
Oferta może być odwołana przed zawarciem umowy:
210.
Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru:
211.
Złożenie oświadczenia woli na piśmie przez osobę niemogącą czytać wymaga:
212.
W razie błędu w oświadczeniu woli złożonym innej osobie:
213.
Oświadczenie woli złożone innej osobie pod groźbą:
214.
Powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej:
215.
Umocowanie do działania w cudzym imieniu w sprawach czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga:
216.
Po wygaśnięciu pełnomocnictwa pełnomocnik:
217.
Pełnomocnik nie może ustanowić dla mocodawcy innych przedstawicieli, o ile:
218.
Przy obliczaniu terminu, którego początkiem jest pewne zdarzenie:

219.
Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje
roszczenie:
220.
Bieg przedawnienia roszczeń przerywa się:
221.
Przedawnieniu trzyletniemu podlega roszczenie:
222.
Właściciel rzeczy nie jest ograniczony przez ustawy:
223.
Właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swego prawa nie jest
zobowiązany do powstrzymania się od działań, które:
224.
Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać:
225.
Właściciel nieruchomości nie może prowadzić robót ziemnych:
226.
Jeżeli przy wznoszeniu budynku przekroczono granice sąsiedniego gruntu,
właściciel tego gruntu:
227.
Domniemywa się, że mury i płoty znajdujące się w granicy:
228.
Sąd ustala położenie granic, jeżeli:
229.
Do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej tylko co do gatunku:
230.
Własność nieruchomości może być przeniesiona pod warunkiem:
231.
W razie sprzedaży przez współwłaściciela udziału we współwłasności
nieruchomości:
232.
Warunkiem zasiedzenia nieruchomości przez posiadacza samoistnego jest:
233.
Posiadacz rzeczy ruchomej nabywa jej własność:
234.
Zrzeczenie się przez właściciela nieruchomości wymaga:
235.
Właściciel może się wyzbyć rzeczy ruchomej:
236.
Znalezienie przez znalazcę rzeczy zgubionej:
Wytworzenie rzeczy z cudzych materiałów oznacza:
237.
Własność nieruchomości
238.
Domniemywa się, że:
239.
Większość właścicieli oblicza się:
240.
Podział rzeczy wspólnej w celu zniesienia współwłasności:
241.
Sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego:
242.
Roszczenie o zniesienie współwłasności
243.
Właściciel rzeczy znajdującej się w faktycznym władaniu innej osoby:
244.
Samoistny posiadacz w dobrej wierze:
245.
Samoistny posiadacz w dobrej wierze, który wzniósł na cudzym gruncie
budynek o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki:
246.
Użytkownik wieczysty gruntu:
247.
Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie
wieczyste:
248.
Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu
należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste przed
upływem określonego w niej terminu może nastąpić:
249.
Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego ujawnionego w księdze
wieczystej potrzebna jest:
250.
Zrzeczenie się ograniczonego prawa rzeczowego następuje:
251.
Do ochrony prawa rzeczowego ograniczonego stosuje się:
252.
Prawo do użytkowania nieruchomości:
253.
Użytkownik rzeczy zobowiązany jest do:
254.
Prawo wieczystego użytkowania:

255.
Budynki i inne urządzenia wzniesione przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną na użytkowanym przez nią gruncie Skarbu Państwa:
256.
Budynki wzniesione przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną na gruncie
Skarbu Państwa oddanym w jej użytkowanie po wygaśnięciu umowy użytkowania:
257.
Zmiana przeznaczenia wkładów gruntowych wniesionych do rolniczej
spółdzielni produkcyjnej w celu prawidłowego wykonywania zadań spółdzielni:
258.
Służebność gruntowa ma na celu:
259.
Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania
służebności gruntowej ciąży:
260.
Zmiana sposobu wykonywania służebności gruntowej po jej ustanowieniu:
261.
Zniesienie służebności gruntowej bez wynagrodzenia:
262.
Służebność osobista:
263.
Służebność mieszkania przysługuje:
264.
Zmiana służebności na rentę:
265.
W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności:
266.
Do ustanowienia zastawu jest potrzebna:
267.
Ustanowienie zastawu na rzeczy:
268.
Rzecz obciążona zastawem:
269.
Zastawca nie będący dłużnikiem:
270.
Zastawnik:
271.
Zastaw może być ustanowiony:
272.
Ustanowienia zastawu na prawie do rzeczy:
273.
Domniemywa się, że posiadaczem samoistnym:
274.
Nie podlega domniemywaniu:
275.
Obrony koniecznej przed odebraniem posiadania nie może zastosować:
276.
Za przerwanie posiadania przyjmuje się:
277.
Naruszone być może:
278.
Roszczenie o wstrzymaniu budowy:
279.
Przeniesienie posiadania samoistnego rzeczy obciążonej posiadaniem
zależnym:
280.
Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy:
281.
Wynajmujący w ramach umowy najmu:
282.
Umowa najmu nieruchomości zawarta na czas dłuższy niż rok:
283.
Do utrzymywania rzeczy oddanej w najem w stanie przydatnym do
umówionego użytku zobowiązany jest:
284.
Najemca:
285.
Ustawowy termin wypowiedzenia najmu płatnego w okresach miesięcznych
jest następujący:
286.
Po zakończeniu umowy najmu :
287.
W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania umowy najmu:
288.
Najemcami lokalu mieszkalnego służącego zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych założonej przez małżonków rodziny:
289.
Najemca lokalu powinien:
290.
Wypowiedzenie wysokości czynszu za najem lokalu mieszkalnego:
291.
Jeżeli czynsz jest płatny miesięcznie, najem lokalu najętego na czas
nieoznaczony można wypowiedzieć:
292.
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiając zobowiązuje się oddać dzierżawcy:

293.
Po zakończeniu dzierżawy:
294.
Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest:
295.
W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest:
296.
Zarządca nieruchomości stanowiącej współwłasność ustanowiony przez
współwłaścicieli na podstawie Kodeksu cywilnego
297.
W postępowaniu o zniesienie współwłasności projektowany sposób podziału
nieruchomości powinien być:
298.
W przypadku podziału nieruchomości w naturze i braku zgodnego wniosku
współwłaścicieli o zniesienie współwłasności sąd dokonuje tego podziału:
299.
Własność części rzeczy przyznana dotychczasowemu współwłaścicielowi
przechodzi na niego:
300.
Ustanowienie drogi koniecznej przez sąd:
301.
Uczestnikami postępowania wieczystoksięgowego oprócz wnioskodawcy są:
302.
Wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się:
303.
Przeszkodę do dokonania wpisu w księdze wieczystej stanowi:
304.
Dokonanie wpisu ostrzeżenia niezgodności stanu prawnego ujawnionego w
księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym z urzędu,:
305.
Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli:
306.
Podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne przetwarzają dane
osobowe:
307.
Dane osobowe mogą być zawarte:
308.
Kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w operacie ewidencji
gruntów i budynków dokonuje:
309.
Przechowywanie kopii zapasowych operatu ewidencji gruntów i budynków
zawierającego dane osobowe przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego:
310.
Prawo wstępu do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej w celu kontroli przetwarzania danych osobowych ma:
311.
W toku kontroli zbiorów danych osobowych operatu ewidencji gruntów i
budynków inspektor przeprowadzający kontrolę:
312.
Zasady udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i
budynków reguluje:
313.
Gromadzenie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i
budynków:
314.
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w operacie ewidencji gruntów i
budynków związane z ich udostępnianiem geodecie uprawnionemu zgłaszającemu
prace geodezyjne w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
315.
Osoba, której dane osobowe zawarte są w operacie ewidencji gruntów i
budynków:
316.
Geodeta uprawniony przetwarzający dane osobowe niezwiązane z
wykonywaną pracą geodezyjną:
317.
Rejestr zbiorów danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i
budynków prowadzi:
318.
Wykreślenie z rejestru zbiorów danych osobowych danych dotyczących
zbioru zawartego w ewidencji gruntów i budynków następuje:
319.
Modernizacja operatu ewidencyjnego dokonywana przez starostę:
320.
Informacjami niejawnymi są informacje:

321.
Informacje niejawne mogą być udostępniane:
322.
Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do współdziałania w
toku postępowań sprawdzających z zakresu ochrony informacji niejawnych
prowadzonych przez:
323.
Za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
odpowiada:
324.
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w zakresie realizacji
swoich zadań współpracuje z:
325.
Pionem ochrony w jednostce organizacyjnej kieruje:
326.
Klauzulę tajności przyznaną dokumentowi zawierającemu informacje
niejawne może obniżyć lub znieść:
327.
Przeszkolenie pracowników jednostek organizacyjnych w zakresie
klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności
zapewnia:
328.
Informacje niejawne, których nieuprawnione ujawnienie powodowałoby
szkodę interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionych interesów
obywateli albo jednostki organizacyjnej oznacza się klauzulą:
329.
Sposób oznaczania materiałów, tym klauzuli tajności oraz sposób
umieszczania klauzul na tych materiałach określa:
330.
Informacje niejawne oznaczone stanowiące tajemnicę państwową podlegają
ochronie przez okres:
331.
Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową
oznacza się klauzulami:
332.
Dopuszczenie osoby do prac, z którymi może się łączyć dostęp do informacji
niejawnych, może nastąpić po:
333.
Postępowanie sprawdzające wobec osoby ubiegającej się o stanowisko lub
pracę zleconą, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych przeprowadza:
334.
Przeprowadzenie postępowania sprawdzające wobec osoby ubiegającej się o
stanowisko lub pracę zleconą, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych:
Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające osobę do dostępu do informacji
335.
niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą tajności uprawnia do dostępu do
informacji niejawnych oznaczonych niższą klauzulą tajności:
336.
W toku postępowania sprawdzającego związanego z dostępem do informacji
niejawnych ustala się:
337.
Akta zakończonych postępowań sprawdzających wobec osoby ubiegającej się
o stanowisko lub pracę zleconą, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych
przechowywane są:
338.
Postępowanie sprawdzające powtarza się, odpowiednio, w stosunku do osób
na stanowiskach i wykonujących prace zlecone, z którymi wiąże się dostęp do
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”:
339.
Od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa związanego z dostępem
do informacji niejawnych zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę państwową
służy odwołanie do:
340.
Od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa związanego z dostępem
do informacji niejawnych zaklasyfikowanych jako stanowiące tajemnicę służbową
służy odwołanie do:

341.
Nie wymaga zorganizowania kancelarii tajnej wytwarzanie, przetwarzanie,
przekazywanie lub przechowywanie dokumentów:
342.
Szczególne wymagania bezpieczeństwa obejmujące środki ochrony
kryptograficznej, elektromagnetycznej, technicznej i organizacyjnej systemu lub
sieci teleinformatycznych zapewniających wytwarzanie, przechowywanie,
przetwarzanie lub przekazywanie informacji niejawnych opracowuje:
343.
Za funkcjonowanie systemu lub sieci teleinformatycznych zapewniających
wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji
niejawnych odpowiada:
344.
Postępowanie sprawdzające prowadzone wobec przedsiębiorcy ubiegającego
się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie obejmuje:
345.
Postępowanie sprawdzające mające na celu uzyskanie świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego prowadzi się:
346.
Od odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:
347.
Materiały geodezyjne i kartograficzne, istotne ze względu na ochronę
interesów państwa lub interesu społecznego określa:
348.
Materiały geodezyjne i kartograficzne dotyczące obiektów terenu
zamkniętego:
349.
Mapy wydrukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie
materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą „poufne,
zawierające informacje o przeznaczeniu całego terenu zamkniętego lub o obiektach
znajdujących się na tym terenie:
350.
Materiały geodezyjne i kartograficzne dotyczące terenów zamkniętych i
obiektów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa oznaczona się
klauzulą:
351.
Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących
geodezji i kartografii wykonuje:
352.
Kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego wykonuje:
353.
Kontrola przeprowadzana przez organy Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej obejmuje prowadzenie przez właściwe organy:
354.
Zasady kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii określa:
355.
Prawidłowość prowadzeń postępowań administracyjnych w starostwie
powiatowym realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej jest
kontrolowana przez:
356.
Do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących geodezji
i kartografii uprawnia:
357.
Czynności kontrolne dotyczące przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i
kartografii przeprowadzane są:
358.
Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów
dotyczących geodezji i kartografii jest zobowiązany do:
359.
Kierownik jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania przepisów
dotyczących geodezji i kartografii:
360.
W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przestrzegania
protokołu z kontroli przestrzegania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii:

361.
W wyniku przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących
geodezji i kartografii kontrolujący:
362.
Służba Geodezyjna i Kartograficzna w zakresie wykonywania prac
geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i
bezpieczeństwa państwa współdziała z :
363.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi mającymi znaczenie dla
obronności i bezpieczeństwa państwa są prace związane z:
364.
Materiały i opracowania geodezyjne niezbędne dla potrzeb obronności i
bezpieczeństwa państwa są przekazywane Szefowi Służby Topograficznej Wojska
Polskiego przez:
365.
W ramach współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z Służbą
Topograficzną Wojska Polskiego przy wykonywaniu prac geodezyjnych i
kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa :
366.
Przy realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla
obronności i bezpieczeństwa państwa wykonywanych w ramach współdziałania
Główny Geodeta Kraju i Szef Służby Topograficznej Wojska Polskiego :
367.
Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy:
368.
Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy:
369.
Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy:
370.
Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje między innymi sprawy:
371.
Znak geodezyjny to:
372.
Tereny zamknięte z punktu widzenia przepisów geodezyjnych to:
373.
Czy projekty osnów podstawowych zatwierdza?
374.
Czy projekty osnów szczegółowych zatwierdza?
375.
Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
376.
Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
377.
Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
378.
Koszty jakich opracowań pokrywane są z budżetu Państwa lub ze środków
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym?
379.
Kim jest Główny Geodeta Kraju?
380.
Kto nadaje statut Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii?
381.
Czy organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi jest?
382.
Czy organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego między innymi jest?
383.
Czy organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest między innymi?
384.
Czy organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest między innymi?
385.
Czy Głównego Geodetę Kraju może odwołać?
386.
Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi należy:
387.
Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej między innymi należy:
388.
Kto prowadzi rejestr osób uprawnionych?
389.
Czy uprawnienia zawodowe nadaje?
390.
Zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami
ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne kontroluje:
Czy w rozumieniu KPA organem pierwszej instancji w sprawach określonych
391.
w prawie geodezyjnym i kartograficznym jest?

392.
Marszałek województwa:
393.
Marszałek województwa:
394.
Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej należy do:
395.
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy do:
396.
Kto posiada upoważnienie do prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji
gruntów?
397.
Zakładanie osnów szczegółowych należy do:
398.
Jaki organ doradczy działa przy Głównym Geodecie Kraju?
399.
Kto określa tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa?
400.
Kto ustala zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi na terenach zamkniętych?
401.
Kto ma obowiązek zgłosić prace geodezyjne do odpowiednich organów?
402.
Geodeta wykonujący prace geodezyjne i kartograficzne ma prawo:
403.
Kiedy znaki geodezyjne podlegają ochronie?
404.
Co właściciel powinien zrobić jeśli stwierdzi, że znak geodezyjny znajdujący
się na jego gruncie został uszkodzony?
405.
Jaki zasób geodezyjny i kartograficzny wymaga zezwolenia na
rozpowszechnianie?
406.
Kto udziela zezwolenia na rozpowszechnianie centralnego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego?
407.
Kto udziela zezwolenia na rozpowszechnianie wojewódzkiego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego?
408.
Kto udziela zezwolenia na rozpowszechnianie powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego?
409.
Jakie podstawowe elementy obejmuje ewidencja gruntów i budynków?
410.
Czy w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się?
411.
Jakie informacje wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków?
412.
Które dane wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków?
413.
Które grunty podlegają gleboznawczej klasyfikacji gruntów?
414.
Czy ewidencję gruntów i budynków prowadzą?
415.
Czy gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą?
416. Zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków należy zgłaszać w
okresie:
417.
Czy informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków są?
418.
Kto może korzystać z ewidencji gruntów i budynków bezpłatnie?
419.
Które instytucje mogą nieodpłatnie korzystać z ewidencji gruntów i
budynków?
Czy krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i
420.
budynków sporządza?
421.
Sporządzenie urzędowej tabeli klas gruntów należy do:
422.
Kto ustala sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji
gruntów i rodzaje gruntów wyłączanych z klasyfikacji?
423.
Kto ustala sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w
Polsce?
424.
Kto ustala sposób ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni
jednostek podziału terytorialnego państwa?

425.
Kto określa sposób wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych
odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach
zamkniętych?
426.
Kto ustala niezbędne kwalifikacje zawodowe jakie powinny posiadać osoby
wykonujące klasyfikację gruntów?
427.
Z kim inwestorzy muszą uzgadniać przebieg projektowanej infrastruktury?
428.
Kiedy należy wykonać pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia
terenu?
429.
Jakiego rodzaju ewidencje sieci uzbrojenia terenu wykonujemy?
430.
Kto zakłada i prowadzi ewidencję geodezyjną sieci uzbrojenia terenu?
431.
Co można rozgraniczać?
432.
Kiedy można rozgraniczać nieruchomości lokalowe?
433.
Kiedy można dokonać rozgraniczenia z urzędu?
434.
Do kogo można złożyć zażalenie na postanowienie o wszczęciu postępowania o
rozgraniczeniu nieruchomości?
435.
Kto
w
trybie
administracyjnym
przeprowadza
postępowanie
rozgraniczeniowe?
436.
Czy geodeta oprócz uprawnień zawodowych musi posiadać inny dokument do
przeprowadzenia rozgraniczenia, i jaki?
437.
Jaką moc posiada ugoda dotycząca przebiegu granic zawarta przed geodetą?
438.
Jaką formę powinno posiadać zawiadomienie wysyłane przez geodetę do
stron, dotyczące rozgraniczenia nieruchomości?
439.
Na ile dni przed wyznaczonym terminem rozgraniczenia geodeta musi wysłać
wezwanie do stron?
440.
W jakiej formie zatwierdzane jest administracyjne rozgraniczenie
nieruchomości?
441.
W jaki sposób można podważyć decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości?
442.
Czy ugoda dotycząca rozgraniczenia nieruchomości zawarta przed geodetą
może być uchylona w trybie administracyjnym?
443.
W jakim trybie oprócz administracyjnego może być przeprowadzane
rozgraniczenie?
444.
Prawomocne orzeczenia sądów lub decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości
przesyłane są do:
445.
Prawomocne orzeczenia sądów dotyczące rozgraniczenia nieruchomości
przesyłane są do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków w terminie:
446.
Ostateczne decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości przesyłane są do starosty
w terminie:
447.
Jeśli znaki graniczne zostaną przesunięte lub uszkodzone to w jaki sposób
można je wznowić?
448.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony jest między
innymi przez:
449.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny dzieli się między innymi na:
450.
Na jakich szczeblach tworzy się Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodetów i Kartografów?
451.
Z jakich części składa się między innymi Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym?

452.
Czy wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
to?
453.
Czy wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
to:
454.
Czy wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
to:
455.
Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii?
456.
Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii?
457.
Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii?
458.
Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii?
459.
Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii?
460.
Czy takie są zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i
kartografii?
461.
Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi posiada:
462.
Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi posiada:
463.
Uprawnienia zawodowe może otrzymać osoba, która między innymi spełnia
następujące warunki:
464.
Czy uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje?
465.
Jakie kary miedzy innymi można stosować w stosunku do geodetów
uprawnionych?
466.
Jakie kary miedzy innymi można stosować w stosunku do geodetów
uprawnionych?
467.
Czy jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów
stanowią?
468.
Czy jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów
stanowią?
469.
Czy jednostkę powierzchniową podziału kraju w ewidencji gruntów
stanowią?
470.
Czy podziału jednostek ewidencyjnych na obręby dokonuje?
471.
Czy w ewidencji gruntów wykazuje się także dane?
472.
Czy prawa osób do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji
gruntów miedzy innymi na podstawie?
473.
Czy jednostkę rejestrową gruntów tworzą między innymi?
474.
Czy grupę rejestrową jednoosobowych spółek Skarbu Państwa stanowi?
475.
Czy grupę rejestrową „wspólnoty gruntowe” stanowi?
476.
Czy częściami składowymi operatu ewidencyjnego są?
477.
Jakie podstawowe raporty tworzy się między innymi dla poszczególnych
obrębów ewidencyjnych?
478.
Jakie podstawowe raporty tworzy się między innymi dla poszczególnych
obrębów ewidencyjnych?
479.
W jakich skalach między innymi sporządzać można mapę ewidencyjną?

480.
Jakie pomocnicze raporty sporządza się między innymi na podstawie bazy
danych ewidencji gruntów?
481.
Jakie pomocnicze raporty sporządza się między innymi na podstawie bazy
danych ewidencji gruntów?
482.
Jakie granice działek między innymi wykazuje się w ewidencji gruntów?
483.
Jakie granice działek między innymi wykazuje się w ewidencji gruntów?
484.
W oparciu o jakie dokumenty wprowadza się między innymi z urzędu zmiany
w ewidencji gruntów?
485.
W oparciu o jakie dokumenty wprowadza się między innymi z urzędu zmiany
w ewidencji gruntów?
486.
Kogo zawiadamia starosta o zmianach danych w ewidencji gruntów?
487.
Czy zarządzający terenem zamkniętym, jeśli danym i materiałom nie nadano
klauzuli tajności przekazuje je staroście w terminie?
488.
W jakim terminie starosta dostosowuje prowadzoną ewidencję gruntów do
przepisów o ochronie informacji niejawnych jeśli ustalono teren zamknięty?
489.
Jeśli starosta założy ewidencję gruntów i budynków dla terenu zamkniętego
to co ma obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem?
490.
Jeśli starosta założy ewidencję gruntów i budynków dla terenu zamkniętego
to co ma obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem?
491.
Jeśli starosta założy ewidencję gruntów i budynków dla terenu zamkniętego
to co ma obowiązek nieodpłatnie przekazać zarządzającym tym terenem?
492.
Co rozumie się z punktu widzenia geodezji przez tereny zamknięte niezbędne
dla obronności państwa?
493.
Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których
Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje
się:
Przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których
494.
Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje
się:
495.
Przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których
Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje
się:
496.
Przez tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których
Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje
się:
497.
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają
nadzorowi?
498.
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają
nadzorowi?
499.
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają
nadzorowi?
500.
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają
nadzorowi?
501.
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają
nadzorowi?
502.
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają
nadzorowi?

503.
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają
nadzorowi?
504.
Jakie prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych podlegają
nadzorowi?
505.
Na czym między innymi polega nadzór nad pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi na terenach zamkniętych?
506.
Jakie jednostki nadzorują prace geodezyjne i kartograficzne na terenach
zamkniętych?
507.
Jak w przepisach nazwany jest krajowy rejestr urzędowy podziału
terytorialnego kraju?
508.
Czy krajowy rejestr terytorialny, prowadzony jest przez?
509.
Jaką skróconą nazwę nosi krajowy rejestr terytorialny?
510.
Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?
511.
Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?
512.
Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?
513.
Jakie systemy obejmuje krajowy rejestr terytorialny?
514.
W jakich terminach aktualizowany jest system identyfikatorów i nazw
jednostek podziału administracyjnego?
515.
Co obejmuje między innymi system identyfikatorów i nazw miejscowości?
516.
Co obejmuje system identyfikatorów i nazw miejscowości?
517.
Z ilu cyfr składa się identyfikator rejonu statystycznego?
518.
Z ilu cyfr składa się identyfikator obwodu spisowego?
519.
Jakie są kryteria wielkości rejonu statystycznego?
520.
Jakie są kryteria wielkości obwodu spisowego?
521.
Jakie dane gminy przekazują urzędom statystycznym?
522.
Jakie dane gminy przekazują urzędom statystycznym?
523.
Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego między innymi należy:
524.
Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego między innymi należy:
525.
Do zadań urzędów statystycznych między innymi należy:
526.
Do zadań urzędów statystycznych między innymi należy:
527.
Czy krajowy system informacji o terenie zawiera m. innymi następujące dane
obligatoryjne dotyczące?
528.
Czy krajowy system informacji o terenie zawiera m. innymi następujące dane
obligatoryjne dotyczące?
529.
Dla jakich obszarów między innymi zakłada się i prowadzi krajowy system
informacji o terenie?
530.
Na czym między innymi polega prowadzenie krajowego systemu informacji o
terenie?
531.
Na czym między innymi polega prowadzenie krajowego systemu informacji o
terenie?
532.
Na czym między innymi polega prowadzenie krajowego systemu informacji o
terenie?
533.
Kto zakłada i prowadzi krajowy system informacji o terenie?
534.
Kto zakłada i prowadzi krajowy system informacji o terenie?
535.
Czy ewidencja gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich między innymi
zawiera?

536.
Z jakich zbiorów składa się między innymi krajowy system ewidencji
gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich?
537.
Z jakich zbiorów składa się między innymi krajowy system ewidencji
gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich?
538.
Z jakich zbiorów składa się między innymi krajowy system ewidencji
gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich?
539.
Czy ewidencja zwierząt gospodarskich zawiera między innymi?
540.
Jakie dane umieszcza się między innymi w rejestrze płatności bezpośrednich?
541.
Jakie dane umieszcza się między innymi w rejestrze płatności bezpośrednich?
542.
Jakie dane umieszcza się między innymi w rejestrze płatności bezpośrednich?
543.
Jakie kwalifikacje i sprzęt powinni mieć miedzy innymi pracownicy
podmiotów, które mogą wykonywać prace związane z krajowym systemem
ewidencjonowania gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich?
Jakie kwalifikacje i sprzęt powinni mieć miedzy innymi pracownicy
544.
podmiotów, które mogą wykonywać prace związane z krajowym systemem
ewidencjonowania gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich?
545.
Jakie kwalifikacje i sprzęt powinni mieć miedzy innymi pracownicy
podmiotów, które mogą wykonywać prace związane z krajowym systemem
ewidencjonowania gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich?
546.
Jakie kwalifikacje i sprzęt powinni mieć między innymi pracownicy
podmiotów, które mogą wykonywać prace związane z krajowym systemem
ewidencjonowania gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich?
547.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę ustawodawczą
sprawuje Senat oraz:
548.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę wykonawczą
sprawuje Rada Ministrów oraz:
549.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż władzę sądowniczą
sprawują trybunały oraz:
550.
Zgodnie z konstytucją, Rzeczypospolita Polska chroni prawo dziedziczenia
oraz prawo:
551.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. obywatelom mającym prawo
wybierania do Sejmu. Muszą oni jednak stanowić grupę co najmniej:
552.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu kadencji:
553.
Wojewoda jest:
554.
Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i
administracji rządowej rozstrzygają:
555.
Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa:
556.
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej może być wybierany obywatel polski,
który korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu i który najpóźniej w dniu
wyborów kończy:
557.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezawisły i odpowiada jedynie przed:
558.
Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają obywatele
mający prawo wybierania do Sejmu. Grupa zgłaszających musi liczyć co najmniej:
559.
Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że:
560.
Kontrolę nad działalnością Rady Ministrów sprawuje:
561.
Ministra kierującego określonym działem administracji rządowej określa się
jako:

562.
Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje minister właściwy do spraw:
563.
Sprawy ochrony gruntów rolnych należą do ministra właściwego do spraw:
564.
Sprawy podziału administracyjnego państwa należą do działu administracji
rządowej:
565.
Nadzór nad działalnością administracji rządowej nie objętej zakresem
działów administracji rządowej sprawuje:
566.
Sprawy prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa należą do
właściwości ministra właściwego do spraw:
567.
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują administrację
rządową na obszarze województwa, realizując zadania i kompetencje:
568.
Administrację rządową na obszarze województwa mogą wykonywać organy
samorządów innych niż samorządy terytorialne, jeżeli następuje to na podstawie
ustawy lub na podstawie:
569.
Polecenie wojewody skierowane do organów i jednostek, dla których nie jest
on zwierzchnikiem, jest:
570.
Organy administracji niezespolonej obowiązane są uzgadniać projekty
stanowionych przez siebie aktów prawa miejscowego, z:
571.
Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego dla przedsiębiorstw
państwowych zlokalizowanych na obszarze województwa:
572.
Powierzenie przez wojewodę prowadzenia w jego imieniu niektórych spraw
odpowiednim jednostkom na obszarze województwa, następuje na podstawie:
573.
Sprawy między wojewodami rozstrzyga:
574.
Każdy, czyj interes prawny naruszony został aktem prawa miejscowego,
ustanowionego przez wojewodę może, po bezskutecznym wezwaniu do jego
uchylenia, zaskarżyć przepis do:
575.
Statut urzędu wojewódzkiego podlega zatwierdzeniu przez:
576.
Dla usprawnienia działania wojewódzkich organów zespolonej administracji
rządowej, wojewoda może tworzyć, poza swoją siedzibą, aparat pomocniczy w
postaci:
577.
Polecenie wojewody skierowane do organów i jednostek, dla których jest on
zwierzchnikiem, stanowi:
578.
Organy samorządu województwa, wobec gminy:
579.
Mieniem wojewódzkim dysponuje:
580.
Województwo może zawierać porozumienia w sprawie prowadzenia zadań
publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru:
581.
Zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa
określa:
582.
Zasady, tryb i harmonogram opracowania programów wojewódzkich
określa:
583.
Kadencja sejmiku województwa trwa:
584.
Odwołanie sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się w
drodze:
585.
Zarząd województwa składa się z:
586.
Organ samorządu województwa przekazał podjętą przez siebie uchwałę do
zaopiniowania przez inny organ, który powinien zająć stanowisko w tej sprawie w
terminie:

587.
Organ samorządu województwa przekazał podjętą przez siebie uchwałę do
zaopiniowania przez inny organ, stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego,
który powinien zająć stanowisko w tej sprawie w terminie:
588.
Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały zarządu
województwa podlegające nadzorowi, w czasie, wynoszącym od ich podjęcia:
589.
Strategię rozwoju województwa:
590.
Sprawy należące do zakresu działania województwa, jako zadania z zakresu
administracji rządowej określają:
591.
Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu
województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego, należy do wyłącznej
właściwości:
592.
Marszałka województwa:
593.
Nazwy powiatów zmienia:
594.
Siedziby władz powiatu zmienia:
Kadencja rady powiatu trwa:
595.
596.
Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze:
597.
Rada powiatu działa poprzez:
598.
Organ samorządu powiatu przekazał projekt zamierzonego rozstrzygnięcia
do zaopiniowania przez inny organ, który powinien zająć stanowisko w tej sprawie
w terminie:
599.
Organ samorządu powiatu przekazał projekt zamierzonego rozstrzygnięcia
do zaopiniowania przez inny organ, stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego,
który powinien zająć stanowisko w tej sprawie w terminie:
600.
Uchwały organów powiatu w sprawach przepisów porządkowych podlegają
przekazaniu wojewodzie, od ich podjęcia, w ciągu:
601.
Stwierdzenie przez organ nadzoru o nieważności uchwały organu powiatu,
wstrzymuje, z mocy prawa, jej wykonanie:
602.
Powiat może zaskarżyć rozstrzygnięcie podjęte przez organ nadzoru do:
603.
Zaskarżenie do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia organu nadzoru
podjętego w stosunku do uchwały organu powiatu następuje na podstawie:
604.
W razie powtarzającego się naruszania przez zarząd powiatu Konstytucji lub
ustaw, zarząd ten, na wniosek wojewody, może być rozwiązany przez:
605.
Każdy, kto stwierdzi, że organ powiatu nie wykonuje czynności nakazanych
prawem, może skierować skargę do:
606.
Każdy, kto stwierdzi, że organ powiatu przez wykonywane czynności prawne
lub faktycznie narusza prawa osób trzecich, może skierować skargę do:
607.
Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu określa:
608.
Powiat, na uzasadniony wniosek gminy, przekazuje jej zadania z zakresu
swojej właściwości na warunkach ustalonych w:
609.
Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa:
610.
Gmina:
611.
Granice gmin ustala:
612.
Granice miasta ustala:
613.
Nazwy gmin ustala i zmienia:
Siedziby władz gmin ustala i zmienia:
614.
615.
Zmiany dotyczące nazw i siedzib gmin muszą być poprzedzone:
616.
Zmiany dotyczące nazw i siedzib gmin następują w drodze:

617.
Jednostkę pomocniczą gminy tworzy:
618.
Sprawy gospodarki nieruchomościami w gminie są zadaniem:
619.
Obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
mogą nakładać na gminę:
620.
Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości województwa na
podstawie:
621.
Organem kontrolnym w gminie jest:
622.
Kadencja rady gminy, licząc od dnia wyboru, trwa:
623.
Sekretarza gminy powołuje i odwołuje:
624.
Regulamin określający organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy:
625.
Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest:
626.
Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy, od ich
podjęcia w ciągu:
627.
Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwalone przez radę
gminy akty ustanawiające przepisy porządkowe, od ich podjęcia, w ciągu:
628.
Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone uchwałą lub
zarządzeniem podjętą przez organ gminy, w sprawie z zakresu administracji
publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć
uchwałę lub zarządzenie do:
629.
Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie w sprawach
rozstrzygania sporów o właściwość między:
630.
Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie w sprawach
wydawania:
631.
Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej, są w stosunku do organów
jednostek samorządu terytorialnego:
632.
Organami
naczelnymi
w
rozumieniu
Kodeksu
postępowania
administracyjnego, w stosunku do organów administracji rządowej jest Prezes Rady
Ministrów lub:
633.
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie:
634.
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie:
635.
Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy
dotyczącej interesów majątkowych:
636.
Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również państwowe
jednostki organizacyjne:
637.
Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również samorządowe
jednostki organizacyjne:
638.
Stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być również organizacje
społeczne:
639.
Osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych, zgodnie z
Kodeksem postępowania administracyjnego działają przez:
640.
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy które mogą
641.
być rozpatrzone przez organ w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane
organowi, powinny być załatwiane:

642.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy znane z
urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, powinny być załatwiane:
643.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, sprawy możliwe do
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ, powinny być
załatwiane :
644.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie przez
organ sprawy w postępowaniu odwoławczym, powinno nastąpić, od dnia otrzymania
odwołania, nie później niż:
645.
Pisma dotyczące postępowania administracyjnego organ doręcza stronie lub
jej pełnomocnikowi bądź przedstawicielowi:
646.
W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach
organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty
sposób, zawiadomienie uważa się za dokonane, od dnia ogłoszenia, w ciągu:
647.
W postępowaniu administracyjnym za koniec terminu uważa się upływ:
648.
W postępowaniu administracyjnym, jeżeli koniec terminu przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się:
649.
Datą wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony, jest
dzień:
650.
Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie:
651.
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego:
652.
Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu
powszechnego powinna zawierać także:
653.
Decyzja, w stosunku do której może być wniesiona skarga do sądu
administracyjnego powinna zawierać także:
654.
Decyzja wydana na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego
powinna zawierać uzasadnienie prawne oraz uzasadnienie:
655.
W decyzji wydanej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego można
odstąpić od jej uzasadnienia, gdy:
656.
Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na:
657.
Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na:
658.
Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na:
659.
Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej
wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na:
660.
Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i
doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do prawa odwołania od tej decyzji,
w ciągu:
661.
Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i
doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do prawa wniesienia w stosunku do
decyzji powództwa do sądu powszechnego, w ciągu:
662.
Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i
doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do prawa wniesienia skargi do sądu
administracyjnego, w ciągu:

663.
Strona może zażądać od organu administracji publicznej, który wydał i
doręczył jej decyzję - uzupełnienia tej decyzji, co do sprostowania zamieszczonego w
decyzji pouczenia, w ciągu:
664.
Organ, który wydał decyzję administracyjną, na żądanie organu
egzekucyjnego wyjaśnia wątpliwości co do treści decyzji, w drodze:
665.
Organ, który wydał decyzję administracyjną, na żądanie strony wyjaśnia
wątpliwości co do treści decyzji, w drodze:
666.
Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed
organem administracji publicznej, jeżeli:
667.
Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed
organem administracji publicznej, jeżeli:
668.
Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed
organem administracji publicznej, jeżeli:
669.
Odmowa zatwierdzenia ugody w sprawie, w której toczy się postępowanie
przed organem administracji publicznej, następuje w drodze:
670.
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, strona może:
671.
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium
odwoławcze, strona może:
672.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji
wydanej w pierwszej instancji i ogłoszonej stronie, wnosi się, od dnia jej ogłoszenia,
w terminie:
673.
Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji w postępowaniu
administracyjnym, wnosi się do właściwego organu odwoławczego:
674.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie na
które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć:
675.
Odmowa wydania przez organ administracji publicznej zaświadczenia o
treści żądanej przez osobę ubiegającą się o takie zaświadczenie, następuje w drodze:
676.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym
do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności (z wyłączeniem spraw
finansowych) rady gminy jest:
677.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym
do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności (z wyłączeniem spraw
finansowych) rady powiatu jest:
678.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym
do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności (z wyłączeniem spraw
finansowych) sejmiku województwa jest:
679.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organem właściwym
do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności rady gminy w sprawach
finansowych jest:
680.
Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie właściwemu organowi, nie później jednak
niż w terminie:
681.
Skargę, w sprawie której w toku postępowania administracyjnego została
wydana decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za:
682.
Skargę, w sprawie której w toku postępowania administracyjnego została
wydana decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za:

683.
Skargę, w sprawie której w toku postępowania administracyjnego została
wydana decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za:
684.
Skargę, w sprawie której w toku postępowania administracyjnego została
wydana decyzja ostateczna, uważa się, zależnie od jej treści, za:
685.
W przypadku niezałatwienia w terminie wniosku wniesionego w trybie
Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawcy służy prawo:
686.
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków, gdy
chodzi o ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpośrednio podległe
ministrowi, sprawują:
687.
Sąd administracyjny uwzględniając skargę na akt wydany z zakresu
administracji publicznej i stwierdzając jego niezgodność z prawem:
688.
Sąd administracyjny uwzględniając skargę na czynność z zakresu
administracji publicznej i stwierdzając jej niezgodność z prawem:
Od skargi wniesionej do sądu administracyjnego pobiera się:
689.
690.
Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego
a organami administracji rządowej rozstrzyga:
691.
Rozpoznanie spraw należących do właściwości określonego terytorialnie
wojewódzkiego sądu administracyjnego, może być przekazane, jeżeli wymagają tego
względy celowości, innemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu, przez:
692.
Sąd administracyjny odrzuca skargę w drodze:
693.
Spory o właściwość między organami samorządu terytorialnego rozstrzyga:
694.
Spory o właściwość między samorządowymi kolegiami odwoławczymi
rozstrzyga:
695.
Organ, na działanie którego wniesiono skargę do sądu administracyjnego,
przekazuje sądowi skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na tę skargę, w
terminie:
696.
W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących
do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe kolegia
odwoławcze są organami właściwymi do:
697.
Obszar właściwości miejscowej samorządowego kolegium odwoławczego
określa:
698.
Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa
jest samorządowe kolegium odwoławcze, mające siedzibę w mieście:
699.
Samorządowe kolegium odwoławcze wykonuje swoje zadania w oparciu o
przepisy Ordynacji podatkowej oraz:
700.
W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki
samorządu terytorialnego, prezes samorządowego kolegium odwoławczego wydaje:
701.
Kontrolę orzecznictwa samorządowego kolegium odwoławczego sprawuje:
702.
Postanowienie sygnalizacyjne wydawane przez prezesa samorządowego
kolegium odwoławczego, w stosunku do pracowników samorządowych, których
działanie lub zaniechanie jest przyczyną powstania uchybień, stanowi podstawę do:
703.
W przypadku niedopuszczenia osoby ubiegającej się o uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii do części sprawdzającej postępowania
kwalifikacyjnego, osobie tej zwraca się część opłaty egzaminacyjnej wynoszącą:
704.
Postępowanie kwalifikacyjne związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii składa się z części wstępnej oraz części:

705.
W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego dotyczącego
uprawnień geodezyjnych i kartograficznych, sprawdzana jest znajomość przepisów
oraz dotyczących geodezji i kartografii:
706.
W trakcie części ogólnej (testowej) egzaminu pisemnego dotyczącego
uprawnień geodezyjnych i kartograficznych, sprawdzana jest znajomość przepisów
oraz:
707.
Do zadanych na egzaminie pisemnym pytań testowych dołączone są cztery
odpowiedzi, z których poprawnymi są:
708.
Liczba pytań testowych zadawanych na egzaminie pisemnym na uprawnienia
w dziedzinie geodezji i kartografii, wynosi:
709.
Liczba pytań zadawanych w części szczegółowej na egzaminie pisemnym na
uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, wynosi:
710.
Maksymalna liczba osób, które mogą jednocześnie zdawać egzamin na
uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii, nie może przekraczać:
711.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii, w
trakcie jednego postępowania może zdawać egzamin na:
712.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii
dokumentuje praktykę zawodową zaświadczeniem pracodawcy lub:
713.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii
dokumentuje praktykę zawodową składając odpowiednie oświadczenie lub:
714.
Za każdą dobrą odpowiedź na egzaminie testowym dotyczącym uprawnień w
zakresie geodezji i kartografii, osoba zdająca otrzymuje:
715.
Wynik pozytywny, z części ogólnej egzaminu pisemnego na uprawnienia w
dziedzinie geodezji i kartografii, oznacza uzyskanie co najmniej:
716.
Wynik pozytywny, z części szczegółowej egzaminu pisemnego na uprawnienia
w dziedzinie geodezji i kartografii, oznacza uzyskanie co najmniej:
717.
Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia w dziedzinie geodezji i
kartografii w stosunku do osób posiadających stopień specjalizacji zawodowej
obejmuje:
718.
Rada gminy wnioskującej o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie
geodezji i kartografii, powinna:
719.
Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie
geodezji i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki:
720.
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i
kartografii, powinna utworzyć następujące komórki organizacyjne:
721.
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i
kartografii, powinna utworzyć następujące komórki organizacyjne:
722.
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i
kartografii, powinna utworzyć następujące komórki organizacyjne:
723.
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i
kartografii, powinna utworzyć następujące komórki organizacyjne:
724.
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i
kartografii, powinna uzgodnić termin tego przejęcia:
725.
Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba zatrudniona w gminie, która
przejęła od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i kartografii, mająca
kontrolować opracowania przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

726.
Gmina przejmująca od starosty zadania i kompetencje w zakresie geodezji i
kartografii, ustalając warunki organizacyjne tego przejęcia, powinna określić:

