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Pytania testowe  - egzaminy na uprawnienia zawodowe. 
1. Który z niżej wymienionych składowych elementów państwowego systemu odniesień 

przestrzennych stosowany jest głównie w mapach urzędowych w skali 1:10000 i skalach 
mniejszych: 

2. Kto wykonuje kontrolę zatwierdzania projektów osnów szczegółowych: 
3. Proszę wskazać te materiały geodezyjne i kartograficzne (z niżej wymienionych), które ze 

względu na informacje jakie zawierają, kwalifikują się do nadania im klauzuli „poufne”: 
4. Opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (określone w tabelach I – VIII załącznika nr 1): 
5. Proszę określić jaką klauzulę winny otrzymać materiały geodezyjne i kartograficzne 

zawierające informacje o położeniu, rodzaju, charakterze lub przeznaczeniu obiektów 
mających istotne znaczenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa: 

6. Geodetą gminnym może być osoba która korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz 
posiada: 

7. Dokumentacja przekazywana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
podlega kontroli. Czynności kontroli winny być wykonywane: 

8. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pod względem funkcjonalnym dzieli się na 
zasób bazowy, użytkowy i przejściowy. Materiały, które utraciły przydatność użytkową 
podlegają wyłączeniu z tego zasobu. Materiały zasobu przejściowego tracą swą przydatność 
użytkową: 

9. Przepisy prawa ustalają rodzaje prac geodezyjnych mających znaczenie dla obronności i 
bezpieczeństwa państwa wymagających współdziałania między Służbą Geodezyjną i 
Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a 
także wzajemnego przekazywania materiałów. Proszę wskazać który rodzaj prac, z losowo 
przedstawionych poniżej, nie został objęty tymi obowiązkiem: 

10. Organem wykonawczym powiatu jest: 
11. Organem wykonawczym gminy jest: 
12. Nieruchomościami gruntowymi (gruntami) są: 
13. Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. Skargę do 

naczelnego Sądu Administracyjnego może wnieść w terminie: 
14. Złożony przez wykonawcę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej operat uzyskał pozytywny wynik kontroli. PODGiK winien przekazać 
wykonawcy materiały dla zamawiającego w terminie: 

15. Który z podanych obiektów budowlanych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie: 
16. Dział pierwszy księgi wieczystej obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpis praw 

związanych z jej własnością: 
17. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczyste są : 
18. Proszę określić, które z podanych praw nie jest ograniczonym prawem rzeczowym: 
19. Geodeta uprawniony powinien przestrzegać przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego przy wykonywaniu : 
20. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzi: 
21. Organami powiatu są: 
22. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych stosuje się do udzielania zamówień: 
23. Kto jest zobowiązany do przestrzegania przepisów  ustawy o ochronie danych osobowych: 
24. Organami nadzoru geodezyjnego są: 
25. Zdolność prawną posiada: 
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26. Dopuszczenie do pracy albo zlecenie prac wymagających dostępu do informacji niejawnych 
może nastąpić po: 

27. Nadzór nad działalnością gminy sprawują: 
28. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem „1965” oraz lokalne 

układy współrzędnych mogą być stosowane do dnia: 
29. Wykonawca dokonujący przeglądu i konserwacji znaków geodezyjnych, w razie stwierdzenia 

zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwa 
życia lub mienia, jest obowiązany powiadomić o tym: 

30. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu, zażalenie służy do: 
31. Projekty geodezyjnych osnów szczegółowych zatwierdza: 
32. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest: 
33. Uprawnienie zawodowe na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych nadaje: 
34. Właściciel działki poprosił starostę o wydanie wymiarów jego działki bądź wskazanie innego 

sposobu ustalenia granic, bowiem po zakończonym kilka lat temu scaleniu gruntów znaki 
graniczne zostały zniszczone. Jaki sposób załatwienia sprawy należy wskazać 
zainteresowanemu: 

35. Decyzję określającą wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydaje: 
36. Na jakich zasadach mogą być wykonywane prace geodezyjne na terenach zamkniętych: 
37. Kto jest uprawniony do sporządzania i wydawania wyrysów i wypisów dla strony z operatu 

ewidencyjnego: 
38. Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej decyzji w pierwszej instancji przez 

ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze strona może: 
39. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ustalane są między innymi w następujących 

dokumentach: 
40. W związku z trójstopniowym podziałem terytorialnym państwa rejestr przebiegu granic i 

powierzchni gminy prowadzą: 
41. Wskutek zaniechania prac geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, geodeta wykonujący je powinien: 
42. Odwołania od decyzji starosty w sprawach należących do właściwości powiatu winny być 

kierowane: 
43. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności 

państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Proszę podać czyją jest on własnością: 
44. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest regulowane 

określonymi zasadami. Jakie standardy regulują te zasady: 
45. Istnieją obligatoryjne zasady i tryby zgłaszania prac kartograficznych i  geodezyjnych do 

zasobu. Jakie rodzaje prac nie podlegają takiemu zgłoszeniu: 
46. Prace geodezyjne i kartograficzne podlegające zgłoszeniu do państwowego zasobu, muszą być 

zgłoszone do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Który ośrodek 
będzie właściwym do przyjęcia zgłoszenia, jeśli opracowywany obiekt znajduje się na terenie 
kilku powiatów: 

47. Opracowania geodezyjne i kartograficzne przyjmowane do państwowego zasobu, 
przestrzeganie przepisów dotyczących reprodukowania rozpowszechniania i rozprowadzania 
map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób 
geodezyjny i kartograficzny podlegają kontroli. Kto w zakresie zasobów wojewódzkich jest 
uprawniony do takiej kontroli: 

48. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i 
rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych stanowiących 
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państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny wymaga zezwolenia. Kto wydaje takie 
zezwolenie w zakresie zasobu powiatowego: 

49. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W czyjej gestii leży nadzór nad prowadzeniem 
bazowego zasobu powiatowego: 

50. Każda mapa topograficzna czy zasadnicza posiada określone godło. Arkusze tych map 
oznaczone są godłami w zależności od skali mapy. Jakiej mapy dotyczy godło N-34-115-C-c-4: 

51. Jednym z materiałów gromadzonym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
jest ortofotomapa. Czym jest ta ortofotomapa: 

52. Pewne informacje z dziedziny geodezji i kartografii stanowią tajemnicę państwową. Jaki akt 
prawny określa rodzaje tych informacji: 

53. Kto zatwierdza projekty szczegółowych osnów poziomych: 
54. Czy ewidencja gruntów i budynków obejmuje lokale, a jeżeli tak to jakie: 
55. Lasem nazywamy grunt pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) drzewami i krzewami 

oraz runem leśnym lub przejściowo pozbawiony roślinności o zwartej powierzchni co 
najmniej: 

56. Granicę między gruntami pokrytymi wodami a gruntami przyległymi do tych wód stanowi linia 
brzegu. Linię brzegu ustala:  

57. Na czyje zlecenie geodeci mogą wykonywać pomiary na terenach zamkniętych:  
58. Strony postępowania administracyjnego są w posiadaniu decyzji, które stały się ostateczne i 

strony nabyły prawa. Czy decyzja taka może być uchylona lub zmieniona: 
59. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego 

działania. Kto może być pełnomocnikiem strony: 
60. Po jakim okresie tracą przydatność użytkową materiały zasobu przejściowego: 
61. Organem właściwym ds. rozgraniczenia jest: 
62. Organ administracji publicznej może pismo doręczyć, przez: 
63. W sprawach dotyczących nieruchomości właściwość miejscową organu administracji 

publicznej ustala się: 
64. Organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w 

rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest: 
65. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych według Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego należy do zadań: 
66. Po jakim okresie uważa się żądanie wszczęcia postępowania za wycofane od czasu jego 

zawieszenia, jeżeli o zawieszenie postępowania wystąpiła wcześniej strona, na żądanie której 
postępowanie zostało wszczęte: 

67. Kontrola przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i 
kartografii w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne może być przeprowadzana w 
zakresie: 

68. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu 
według KPA uważa się: 

69. Odwołania od decyzji starosty z zakresu geodezji i kartografii powinny być kierowane do: 
70. Za nie zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych lub nie przekazywanie materiałów, 

powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, lub informacji o tych materiałach 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego grozi: 

71. Osobami prawnymi są: 
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72. W przypadku wydania – w pierwszej instancji przez Głównego Geodetę Kraju (na wniosek 
wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego) niekorzystnej dla 
geodety uprawnionego decyzji, geodeta ten może: 

73. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać kierowane do nich sprawy w 
terminach, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy - proszę wskazać termin 
niewłaściwy: 

74. Który z układów współrzędnych płaskich prostokątnych nie jest stosowany w pracach 
geodezyjnych i kartograficznych, związanych z wykonywaniem mapy zasadniczej: 

75. Kto sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju stanowiącym centralny organ administracji 
rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii: 

76. Dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym należy do zadań: 

77. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z 
urzędu w przypadku: 

78. Właściciel będący stroną w postępowaniu rozgraniczeniowym niezadowolony z ustalenia 
przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji w tej sprawie, 
przekazania do: 

79. Dokończ definicję: Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach 
jednego obrębu jednorodny pod względem prawnym ...: 

80. Materiały zasobu przejściowego jako część operatu technicznego złożonego zgodnie z 
zasadami do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej tracą swą 
przydatność użytkową: 

81. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, 
urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani o ich 
zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub 
mienia niezwłocznie zawiadomić: 

82. Wywłaszczenie nieruchomości jest dopuszczalne gdy: 
83. Organem reprezentującym Skarb Państwa (właściwym) w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami jest: 
84. Wojewoda wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii poprzez: 
85. Decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę: 
86. Odwołanie służy stronie od: 
87. Spory o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej a sądami rozstrzyga: 
88. Prace geodezyjne na terenach zamkniętych mogą wykonywać: 
89. Działka ewidencyjna to: 
90. Podziału jednostki ewidencyjnej na obręby dokonuje: 
91. Czy osoba ubiegająca się o uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji może 

sporządzić odpis protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na 
uprawnienia zawodowe: 

92. Czy starosta może upoważnić pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i 
budynków: 

93. Czy osobie mającej uprawnienia zawodowe, ale wykonującej swoje zadania bez należytej 
staranności, można: 

94. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego zatwierdza osnowę: 
95. Geodeta w trakcie prac związanych z założeniem osnowy stwierdził, że wieża triangulacyjna 

grozi zawaleniem, w związku z tym niezwłocznie powiadamia: 
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96. Po zakończonej kontroli przedsiębiorcy, polegającej na sprawdzeniu przestrzegania przez niego 
przepisów dotyczących geodezji i kartografii został mu przedłożony protokół kontroli. Jeśli 
przedsiębiorca nie zgadza się z jego ustaleniami, ma prawo: 

97. Część materiałów geodezyjnych i kartograficznych ze względu na ochronę interesów państwa 
lub interesu społecznego określa się klauzulą „poufne”. Dotyczy to materiałów: 

98. W przypadku wykonywania prac geodezyjnym o procesie złożonym i długotrwałym 
prowadzony jest dziennik prac geodezyjnych i kartograficznych. Po zakończeniu prac będzie 
on wchodził w skład: 

99. Geodeta wykonuje pracę nietypową, dla której sposób opracowania materiałów nie jest podany 
w powszechnie obowiązujących standardach technicznych w związku z tym sposób 
opracowania tych materiałów będzie ustalony: 

100. Właściciel nieruchomości wystąpił do starosty z wnioskiem o wszczęcie postępowania o 
podział nieruchomości. Co powinien uczynić starosta: 

101. Grunty wraz z częściami składowymi gruntu tj. budynkami i innymi urządzeniami trwale z 
gruntami związane jak również drzewa i inne rośliny od chwili ich zasadzenia lub zasiania. 
Przedstawiona definicja odnosi się do: 

102. Spory o właściwość między organami samorządu terytorialnego a organami administracji 
rządowej rozstrzyga: 

103. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii na 
terenach wiejskich jest: 

104. W związku z aktualizacją mapy zasadniczej na zlecenie wójta gminy zachodzi potrzeba 
założenia szczegółowej osnowy wysokościowej. Z projektem do zatwierdzenia takiej osnowy 
geodeta winien wystąpić do: 

105. Geodeta uprawniony wygrał przetarg na wykonanie mapy do celów projektowych 
wykonywanej na zlecenie prezydenta miasta. W tym celu musi wyjść na tereny osób 
prywatnych właścicieli nieruchomości w celu dokonania pomiarów aktualizacyjnych. 
Dokumentem upoważniającym do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych jest: 

106. Geodeta przekazał operat z projektem podziału do ODGiK. W jakim terminie powinny być 
wykonane czynności kontrolne tej dokumentacji: 

107. Postępowanie administracyjne zostało zakończone ostateczną decyzją administracyjną. Czy 
strona uczestnicząca w postępowaniu może wystąpić o wznowienie postępowania: 

108. W trakcie geodezyjnego opracowywania projektu budowlanego związanego z budową szkoły 
gminnej geodeta stwierdził rozbieżność danych liczbowych dotyczących tego samego elementu 
budowli. Kto decyduje, które dane należy przyjąć do geodezyjnego opracowania: 

109. Organem właściwym do poświadczenia za zgodność z oryginałem wyrysu z ewidencji gruntów 
i budynków jest: 

110. Mając na uwadze pojęcia: zdolność prawna osób fizycznych i zdolność do czynności prawnych 
osób fizycznych wybierz właściwe: 

111. Nieruchomość pana Kowalskiego jest położona bardzo blisko drogi powiatowej. Co geodeta 
winien podpowiedzieć właścicielowi nieruchomości, gdy się okaże, że dana nieruchomość nie 
ma dostępu do drogi publicznej: 

112. Zleceniodawca w trakcie wykonywania prac zerwał umowę. Geodeta część prac już wykonał. 
W takiej sytuacji geodeta wykonawca: 

113. Geodeta wykonał podział na zlecenie wójta gminy. Jakie uprawnienia przysługują wykonawcy 
prac geodezyjnych w przypadku odmowy włączenia dokumentacji do zasobu: 

114. Geodeta otrzymał zlecenie na wznowienie znaków granicznych. O czynnościach tych: 
115. Jednym z zadań służby geodezyjnej i kartograficznej jest opracowanie zasad uzgodnień 

dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zadanie to należy do: 
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116. Każdy geodeta prowadzący działalność gospodarczą podlega kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii. Kontrolowanemu służy 
prawo wniesienia zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli, do organu zarządzającego kontrolę 
w terminie: 

117. Główny Geodeta Kraju jest uprawniony do stosowania sankcji wobec osób posiadających 
uprawnienia zawodowe. Decyzje w tej sprawie Główny Geodeta Kraju podejmuje na wnioski 
skierowane przez: 

118. Decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Strona 
niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać: 

119. Do starostwa powiatowego wpłynęła skarga zleceniodawcy na geodetę uprawnionego 
wykonującego usługę w zakresie rozgraniczenia i podziału nieruchomości. Co w tej sprawie 
powinien wykonać Starosta: 

120. W sprawach, które reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne organem pierwszej 
instancji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest: 

121. Do ważnych zadań Starosty należy zakładanie osnów szczegółowych i ochrona znaków 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Organem wyższego stopnia w tych 
sprawach w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jest: 

122. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii powinny posiadać 
uprawnienia zawodowe w zakresach stosownych do wykonywanych prac geodezyjnych i 
kartograficznych. Posiadanie takich uprawnień podlega kontroli prowadzonej przez: 

123. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: 
124. Starosta wydaje decyzję administracyjną w I instancji w sprawach określonych ustawą prawo 

gik. Odwołanie od niej stronie w określonym terminie przysługuje do: 
125. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego wydał jako organ I instancji decyzję w sprawach 

określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne. Do jakiego organu przysługuje stronie 
odwołanie: 

126. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wydał w II instancji decyzję 
administracyjną. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może: 

127. Strona może wnieść skargę na decyzję wydaną w postępowaniu do NSA w terminie: 
128. Wójt gminy wydał postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczającego. Strona 

niezadowolona: 
129. Geodeta wykonujący czynności ustalenia przebiegu granic wzywa strony do stawienia się na 

gruncie. 
130. Przy ustalaniu linii brzegu śródlądowych dróg wodnych organem właściwego do wydania 

decyzji jest: 
131. Kto zatwierdza projekty geodezyjnych osnów szczegółowych: 
132. Kto sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju: 
133. Do czyich zadań należy zakładanie osnów szczegółowych: 
134. Kto prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego 

państwa w zakresie dotyczącym województwa: 
135. Kto sporządza wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów.: 
136. Kto jest zobowiązany do opracowania wytycznych dotyczących powszechnej taksacji 

nieruchomości: 
137. W przypadku zatwierdzonego decyzją wójta, o przebiegu granicy w postępowaniu 

rozgraniczeniowym, stronie niezadowolonej z  ustalenia przebiegu granicy służy prawo: 
138. Do kogo służy zażalenie na postanowienie wójta o wszczęciu postępowania 

rozgraniczeniowego: 
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139. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości należy do zadań: 
140. Grunty nadające się do produkcji ziemiopłodów rolniczych ale zajęte pod plantacje choinek w 

ewidencji gruntów i budynków zalicza się do: 
141. Wójt Gminy wydał decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości w sytuacji zgodnego oświadczenia 

stron co do przebiegu granicy. Jedna ze stron w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
wycofała zgodę i wniosła zastrzeżenie do przebiegu granicy. Wójt gminy powinien: 

142. Powiatowy Ośrodek dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej odmówił włączenia do zasobu 
sporządzonej przez wykonawcę prac geodezyjnych dokumentacji zwracając ją wraz z 
protokółem zawierającym uzasadnienie prawne i techniczne odmowy. Wykonawca ma prawo: 

143. Skargę na ostateczne rozstrzygnięcie organu skarżący może wnieść bezpośrednio do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie: 

144. Marszałek Województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa jest: 
145. Baza metadanych obejmująca obszar powiatu zawiera informacje o: 
146. Strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Termin do złożenia podania o 

wznowienie postępowania biegnie od dnia w którym strona dowiedziała się o dotyczącej jej 
decyzji. W podanej sytuacji jest to okres: 

147. Jakie elementy obejmuje ewidencja sieci uzbrojenia terenu: 
148. Kto z niżej wymienionych w ramach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest organem 

administracji geodezyjnej i kartograficznej: 
149. Projekty których osnów geodezyjnych zatwierdzane są przez wojewódzkiego inspektora 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: 
150. Który organ jest właściwy w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 
151. W jakim przypadku organ przeprowadza w toku postępowania rozprawę: 
152. Czy dla terenów zamkniętych sporządza się mapę zasadniczą: 
153. Granica gmin dzieli nieruchomość gruntową na dwie nierówne sobie części. Która z gmin 

posiada właściwość miejscową do orzekania w sprawach dotyczących tej nieruchomości: 
154. Czy udostępnienie zasobu odbywa się z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych: 
155. Podstawę do sporządzania map tematycznych stanowią: 
156. Tereny zamknięte ustanawiają: 
157. Obywatel niezadowolony z wydanej przez starostę decyzji w sprawie regulowanej przepisami 

Prawa geodezyjnego i kartograficznego odwołanie wniesie do: 
158. Właściciel nieruchomości, który stwierdził, że posadowiony na jego nieruchomości znak 

geodezyjny został uszkodzony winien niezwłocznie powiadomić o tym: 
159. Sprawy związane z zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków regulują 

przepisy ustawy: 
160. Ewidencję gruntów i budynków prowadzą: 
161. Czynności kontroli operatu złożonego do ewidencji winny być wykonane: 
162. Materiały przeznaczone dla zamawiającego ośrodek winien wydać wykonawcy po zakończeniu 

kontroli: 
163. Proszę wskazać, które rodzaje prac podlegają obowiązkowi zgłoszenia, a następnie przekazania 

materiałów do zasobu gik: 
164. Czy do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu, dla umożliwienia określenia opłaty 

pobieranej przez ośrodek , podaje się wartość: 
165. Jaki dokument upoważnia geodetę do wejścia na cudzą nieruchomość w celu wykonania 

pomiaru: 
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166. Która z wymienionych robót podlega obowiązkowi zgłoszenia do PODGiK: 
167. Spory o właściwość rzeczową między Starostą a Wojewodą rozstrzyga: 
168. Które z wymienionych zadań należy do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

geodezyjnego i Kartograficznego: 
169. Znaki geodezyjne podlegające ochronie to: 
170. przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli zarządzający kontrolę powiadamia kierownika 

jednostki kontrolowanej w terminie: 
171. W czasie kompleksowej kontroli przedsiębiorstwa jeden członek zespołu kontrolującego 

sprawdzał opracowanie związane z założeniem, pomiarem i opracowaniem wyników 
podstawowej osnowy realizacyjnej. Jaki zakres uprawnień zawodowych powinien on posiadać: 

172. W decyzji starosty znalazły się błędy pisarskie. Oznacza to: 
173. Obowiązującym w Polsce Geodezyjnym Systemem Odniesienia jest elipsoida: 
174. Standardem technicznym w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu jest 

instrukcja: 
175. Powierzchnię jednostek podziału terytorialnego państwa wykazuje się: 
176. W jakich przypadkach organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej 

instancji, stwierdza jej wygaśnięcie: 
177. Kto może kontrolować wypełnianie obowiązku ochrony informacji niejawnych w dziedzinie 

geodezji i kartografii: 
178. Kto jest administratorem danych osobowych dotyczących właścicieli/władających, 

znajdujących się w operacie ewidencji gruntów: 
179. Co jest warunkiem wejścia w życie ustaw i rozporządzeń: 
180. Co powinien uczynić organ administracji, jeśli w trakcie prowadzonego postępowania 

administracyjnego sprawy nie załatwił w terminie: 
181. Kto i w jakim trybie może starać się o przejęcie od starosty zadań i kompetencji z zakresu 

geodezji i kartografii: 
182. Kierownik jednostki geodezyjnej kontrolowanej przez geodezyjne organy kontroli jest 

zobowiązany do podpisania protokołu kontroli. Służy mu jednak prawo odmówienia podpisu. 
Co w takim przypadku winien uczynić: 

183. Osobie starającej się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii  
odmówiono (w wyniku postępowania kwalifikacyjnego) nadania tych uprawnień. Po upływie 
jakiego najwcześniej czasu osoba ta może wystąpić z ponownym wnioskiem o ich nadanie: 

184. Główny Urząd Geodezji i Kartografii podlega Ministerstwu: 
185. EUREF-89, układy: 1965, 1992, 2000 stanowią: 
186. Informacje niejawne rangi tajemnicy służbowej oznacza się klauzulą: 
187. Jednolite standardy techniczne w dziedzinie geodezji i kartografii stosuje się przy: 
188. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działa 

przy: 
189. Obowiązkowi zgłoszenia i przekazania do zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie 

podlegają: 
190. Rejestr granic i powierzchni województw prowadzi: 
191. Która z niżej wymienionych funkcji wymaga posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie 

geodezji i kartografii: 
192. Organ wydał decyzję administracyjną opatrzona klauzulą ostateczności. Jaka może być reakcja 

Strony, która ma swój interes prawny? Strona może wnieść: 
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193. Wniosek Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji o wyłączeniu z zasobu materiałów 
geodezyjno-kartograficznych, które utraciły przydatność – podlega ocenie: 

194. Właściciele lub władający nieruchomością są zobowiązani zgłaszać wszelkie zmiany danych 
objętych ewidencją gruntów i budynków, organowi prowadzącemu – w terminie: 

195. Każdy człowiek posiada zdolność prawną od chwili urodzenia pod warunkiem, ze ukończył: 
196. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sprawy i po wyczerpaniu środków odwoławczych od 

decyzji, może wnieść: 
197. Przy opracowaniu mapy dla potrzeb projektowania na terenach o dużym stopniu 

zainwestowania, stosowane są następujące skale – oznaczyć właściwe: 
198. Rozpoczęcie pracy geodezyjnej, może nastąpić po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ośrodek nie 
przyjął zgłoszenia na wykonaniu pracy: 

199. Obowiązujące standardy techniczne regulują wykonywanie prac geodezyjnych i 
kartograficznych. Wykonawca nie znalazł odpowiednich standardów dla wykonywanej przez 
siebie pracy. Powinien postąpić następująco: 

200. Projekt osnowy szczegółowej II klasy zatwierdzany jest przez: 
201. Granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej określa się w: 
202. W odniesieniu do terenów zamkniętych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, decyzję 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje: 
203. W przypadku uchybienia przez osobę zainteresowaną, w trakcie postępowania 

administracyjnego, terminowi, do jego przywrócenia wystarczy: 
204. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia: 
205. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: 
206. Skargi na decyzje administracyjne wnosi się do: 
207. Skargę na decyzję administracyjną wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego: 
208. Uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości są: 
209. Decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady wydaje: 
210. Akta księgi wieczystej może przeglądać jedynie: 
211. Jedna z gmin chce być włączona do sąsiedniego powiatu. Jaki organ i w jakiej formie 

podejmuje w tej sprawie rozstrzygnięcie: 
212. Część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej zajęto pod budowę drogi gminnej 

nie podejmując z właścicielem rokowań o jej nabycie ani też nie wszczynając postępowania 
wywłaszczeniowego. Jaka ustawa chroni właściciela przed taką samowolą: 

213. Rada Gminy dla części jej obszaru uchwaliła plan miejscowy. Oznacza to, że stanowi on: 
214. Samorządowe Kolegium Odwoławcze prowadząc postępowanie o stwierdzenie nieważności 

decyzji wydanej przez wójta, wydało decyzję w tej sprawie. Do jakiego organu, strona 
niezadowolona, może wnieść odwołanie: 

215. Starosta wydał decyzję administracyjną o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów 
i budynków. Jaki organ powinien być wskazany w pouczeniu tej decyzji jako właściwy do 
wniesienia odwołania: 

216. Geodeta, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 
dziedzinie geodezji i kartografii, wykonał pracę na zlecenie. Zleceniodawca domaga się 
ukarania geodety za to, że wykonał on pracę niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie. Sprawa została rozpatrzona a wina geodety udowodniona. Jaki organ i na czyj 
wniosek jest uprawniony do udzielenia geodecie upomnienia: 

217. Która z wymienionych robót nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do PODGiK: 
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218. Które z wymienionych zadań wykonuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i 
Kartograficznego działający w imieniu wojewody: 

219. Zawiadomienie zarządzającego kontrolę o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub o 
przyczynach ich niewykonania dokonuje kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu: 

220. Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej 
stanowią własność: 

221. Którego z wymienionych warunków nie musi spełniać pełnomocnik do spraw ochrony 
informacji niejawnych: 

222. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych należy do zadań: 
223. W trakcie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii sporządzono 

protokół kontroli. Z ustaleniami tego protokołu nie zgadza się kierownik jednostki 
kontrolowanej. Do jakiego organu kierownik ten ma prawo złożenia zastrzeżeń: 

224. Które z niżej wymienionych prac geodezyjnych podlegają obowiązkowi zgłoszenia: 
225. Geodeta uprawniony wykonał pracę geodezyjną (np. mapę do celów projektowych) nie 

zgłaszając pracy do ośrodka. Jakiego rodzaju karę można mu wymierzyć: 
226. Firma geodezyjna udzieliła gwarancji na wykonaną pracę geodezyjną, w której nie ustalono 

terminu tej gwarancji. Jaki termin gwarancji obowiązuje w tym przypadku: 
227. Na sąsiedniej nieruchomości rozpoczęto budowę, która narusza posiadanie. W jakim terminie 

posiadaczowi tej nieruchomości przysługuje prawo wystąpienia o wstrzymanie budowy: 
228. Nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla: 
229. Decyzja administracyjna została wydana przez właściwego Ministra. Strona niezadowolona z 

tej decyzji może: 
230. W którym z poniższych przypadków nie wolno zastosować lokalnego układu współrzędnych: 
231. Które z wymienionych poniżej znaków geodezyjnych nie podlegają ochronie: 
232. Który z wymienionych niżej organów nie ma obowiązku zakładania i prowadzenia krajowego 

systemu informacji o terenie: 
233. Pola powierzchni działek ewidencyjnych oznaczone współrzędnymi punktów przebiegu linii 

granicznych określa się w : 
234. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane przez wykonawców 

działających na zlecenie organów: 
235. Właściciel zwrócił się do geodety uprawnionego z żądaniem rozgraniczenia jego 

nieruchomości. Jak powinien zachować się geodeta: 
236. Założenie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zapewniają: 
237. Zdolność prawną nabywa się: 
238. Określenie położenia I grupy szczegółów terenowych względem najbliższych elementów 

poziomej osnowy geodezyjnej powinno być wykonane przy pomiarze bezpośrednio z 
dokładnością: 

239. Usytuowanie punktów osnowy realizacyjnej należy uzgodnić: 
240. Zasób wojewódzki wchodzący w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego prowadzi: 
241. Podstawową jednostką segregującą zasób geodezyjny i kartograficzny jest: 
242. Nieodpłatne udostępnienie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego może nastąpić, 

jeżeli: 
243. Warunkiem wejścia w życie ustaw rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich: 
244. Dane osobowe dotyczące osoby fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych 

to: 
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245. Klauzulą „poufne” oznacza się materiały geodezyjne i kartograficzne a mianowicie: 
246. Osobom posiadającym uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 

dziedzinie geodezji i kartografii kary orzeka: 
247. Przebieg granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa w części dotyczącej 

przebieg granic i powierzchni gmin i powiatów ewidencjonuje: 
248. Organami naczelnymi w stosunku do organów administracji państwowej, organów samorządu 

terytorialnego oraz organów państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych są: 
249. Osobie, która stawiła się na wezwanie organu administracji publicznej przyznaje się: 
250. Kto jest właściwy do rozpatrzenia odwołania w sprawach podziałów nieruchomości: 
251. Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych: 
252. Do zawarcia aktu notarialnego potrzebny jest wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego, do kogo 

powinien się zwrócić właściciel nieruchomości o jego wydanie: 
253. Lokalny system informacji o terenie utworzony z wykorzystaniem danych z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega ewidencjonowaniu przez: 
254. Przedstawiciel zakładu energetycznego w  zespole uzgadniania dokumentacji projektowej 

może pełnić funkcję: 
255. Jakie materiały stanowią zasób wojewódzki: 
256. Zabezpieczenie stałych punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w obrębie placu 

budowy należy do obowiązku: 
257. Drogi w osiedlach mieszkaniowych są: 
258. Kto powołuje i odwołuje Głównego Geodetę Kraju : 
259. Wykonawca prac geodezyjnych przyjął do wykonania pomiar obiektu położonego na terenie 

dwóch województw. W związku z powyższym zgłoszenie pracy powinien złożyć : 
260. W jakich przypadkach decyzja administracyjna może być stronom ogłoszona ustnie : 
261. Jakie rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mają znaczenie dla obronności i 

bezpieczeństwa państwa : 
262. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych zakładają i prowadzą : 
263. W trakcie prowadzonego postępowania scaleniowego w trakcie ustalania przebiegu granic, 

doszło do sporu granicznego. Po przeprowadzonym postępowaniu scaleniowym, organ 
prowadzący scalenie wydał decyzję o scaleniu gruntów. Decyzja ta: 

264. Dla obszaru kraju zakłada się i prowadzi: 
265. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i 

kartografii prowadzi: 
266. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: 
267. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadają osoby: 
268. W jakim terminie przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do NSA na ostateczną decyzję 

administracyjną: 
269. Kto i jakim aktem prawnym jest władny zmienić granicę gminy: 
270. Jaki organ wydaje decyzję w sprawie podziału zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa 

leżącej w granicach administracyjnych miasta wojewódzkiego: 
271. Kto zatwierdza projekt podstawowej osnowy geodezyjnej: 
272. Do zadań wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego należy: 
273. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu 

wojewody wykonuje kontrolę w zakresie: 
274. W jakim terminie od daty zgłoszenia prac w zakresie inwentaryzacji sieci uzbrojenia 

podziemnego odgik udziela wykonawcy pisemnej odpowiedzi o materiałach jakie powinny być 
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wykorzystane przy wykonaniu pracy, innych opracowaniach realizowanych na tym terenie oraz 
udostępnia posiadane materiały: 

275. Z jaką dokładnością winny być zamierzone znaki graniczne nieruchomości położonej w 
terenach górskich: 

276. Które z wymienionych zadań sejmiku województwa nie należy do wyłącznej jego właściwości: 
277. Prawo do ochrony danych osobowych posiadają: 
278. Kto nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granicę: 
279. Jaki obowiązek spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych nie podlegających zgłoszeniu do 

ośrodka w przypadku stwierdzenia zmian w treści mapy zasadniczej: 
280. W jakiej instrukcji technicznej zawarte są standardy techniczne dotyczące „zasad 

kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”: 
281. Bank nazw geograficznych jako część materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 

i kartograficzny prowadzony jest przez: 
282. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i 

rozprowadzenia map, materiałów fotogrametrycznych, stanowiących wojewódzki zasób 
geodezyjny i kartograficzny wymaga zezwolenia: 

283. Podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego jest: 
284. Które z wymienionych baz nie stanowią danych obligatoryjnych Krajowego Systemu 

Informacji o Terenie: 
285. Na podstawie jakiego przepisu przeprowadza się wywłaszczenie nieruchomości: 
286. Kto zakłada i prowadzi geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu: 
287. Na podstawie jakiego dokumentu wpisuje się do Księgi Wieczystej dane dotyczące oznaczenia 

nieruchomości: 
288. Kto zatwierdza do stosowania Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: 
289. Kto nie jest uczestnikiem procesu budowlanego: 
290. Które prawo upoważnia do notarialnego zbycia przez jego posiadacza: 
291. Kto zapewnia ochronę znaków geodezyjnej poziomej osnowy szczegółowej III klasy: 
292. Przedsiębiorstwo sporządziło mapę tematyczną na podstawie kompilacji różnych materiałów 

nie pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czy 
przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłoszenia wykonania powyższej pracy do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

293. Przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie na wykonanie prac geodezyjnych na obiekcie położonym 
na obszarze kilku powiatów. W którym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
przedsiębiorstwo powinno zgłosić pracę: 

294. Wykonawca ma przeprowadzić roboty geodezyjne na gruntach położonych na terenie gminy. 
Jaki dokument uprawnia wykonawcę tych robót do wstępu na grunt: 

295. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych zostały zniszczone drzewa owocowe w sadach 
należących do właściciela nieruchomości. Kto ma obowiązek naprawienia szkody powstałej w 
wyniku prac geodezyjnych: 

296. Przedsiębiorstwo zgłosiło pracę geodezyjną do terenowo właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. W jakim terminie przedsiębiorstwo może rozpocząć powyższą 
pracę: 

297. Czy kartograficzne opracowania robocze wykonane dla użytku wewnętrznego przedsiębiorstwa 
i dla użytku wewnętrznego zleceniodawcy podlegają zgłoszeniu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego: 
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298. Czy organa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej są uprawnione do kontroli przestrzegania 
przepisów dotyczących obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej 
i kartograficznej. Jeśli tak, to kto jest uprawniony do wykonywania takiej kontroli: 

299. Na terenie miasta XX znajduje się teren zamknięty. Czy przedsiębiorstwo wykonujące dla tego 
miasta mapę zasadniczą powinno: 

300. Przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie na aktualizację mapy zasadniczej sporządzonej w 1980 
roku. Przepisy, której instrukcji technicznej przedsiębiorstwo powinno zastosować przy 
wykonywaniu aktualizacji tej mapy: 

301. Firma prywatna wykonuje prace geodezyjne. Czy organy służby geodezyjnej i kartograficznej 
mają prawo dokonywać w tych firmach kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących geodezji i kartografii: 

302. W jakich skalach są mapy o godle: 143.444.1 i 143.444.01: 
303. Do kogo należy składać skargę na decyzję odmawiającą nadania uprawnień zawodowych w 

dziedzinie geodezji i kartografii: 
304. W jakich dokumentach ustalane są linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach: 
305. Podstawowym elementem uzbrojenia terenu jest: 
306. Z jakiego powodu, na jakich zasadach i w jakim trybie decyzje mogą być zaskarżane do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego: 
307. Materiały, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z zasobu na wniosek 

kierownika powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 
308. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji gruntów są: 
309. Kto posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych: 
310. Kto w Polsce sprawuje władzę wykonawczą: 
311. Jakie zagadnienia uregulowane ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne są realizowane w 

trybie kpa: 
312. Czyje przychody stanowią wpływy z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu: 
313. Kto określa szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych 

i kartograficznych na potrzeby resortów: 
314. W jakich wypadkach nie można stwierdzić nieważności decyzji wydanej z naruszeniem prawa: 
315. Przystępując do wykonania zdjęć fotogrametrycznych  wykonawca jest obowiązany: 
316. Opracowania fotogrametryczne są w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: 
317. Do kogo powinna wystąpić z wnioskiem osoba o pozwolenie na zamieszczenie fragmentu 

ortofotomapy w książce, albumie lub czasopiśmie: 
318. Polowa (terenowa) osnowa fotogrametryczna to: 
319. Czy starosta ma prawo zlecić wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych: 
320. Która klasę poziomej osnowy geodezyjnej można zakładać metodą fotogrametryczną:  
321. Jakie obowiązki ciążą na wykonawcy prac geodezyjnych jeśli po zgłoszeniu prac do ośrodka 

zleceniodawca zrezygnował z ich wykonania: 
322. Jaką karę może otrzymać geodeta jeśli nie przekaże do ośrodka materiałów dotyczących 

pomiaru budynku, którego istnienie stwierdził w terenie przy wytyczaniu hali: 
323. Czym się różni klasa sieci od rzędu sieci: 
324. Do kogo służy odwołanie od decyzji starosty o wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów: 
325. Jakie prawa przysługują geodecie, któremu kierownik ośrodka odmówił przyjęcia 

dokumentacji do zasobu: 
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326. Który z układów współrzędnych płaskich i wysokości nie należy do państwowego systemu 
odniesień przestrzennych: 

327. Wykonawca prac geodezyjnych w związku z obsługą geodezyjną inwestycji założył na okres 
jej realizacji osnowę pomiarową. Zawiadomienie o umieszczeniu znaków na nieruchomości 
doręcza: 

328. Podczas wykonywania prac związanych z przeglądem znaków osnowy poziomej geodeta 
dokonał wymiany uszkodzonych znaków i w jednym przypadku stwierdził, że nastąpiła zmiana 
właściciela nieruchomości. Zawiadomienie o umieszczeniu znaków na nieruchomości doręcza: 

329. Do uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest: 

330. Kto orzeka o odszkodowaniu, jakie przysługuje stronie, która poniosła rzeczywistą szkodę na 
skutek wydania przez wójta (burmistrza)decyzji z rażącym naruszeniem prawa: 

331. Obywatel ma zamiar złożyć skargę na bezczynność starosty, do kogo należy skierować skargę: 
332. Osobowość prawną posiada: 
333. Właściciel nieruchomości jest niezadowolony z treści zaświadczenia wydanego przez organ 

administracyjno-architektoniczno-budowlanego dotyczącego samodzielności lokalu W jakiej 
formie może się domagać sprostowania błędu? 

334. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do właściciela 
nieruchomości następuje po ujawnieniu: 

335. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności: 
336. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są: 
337. Dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między państwowym układem 

współrzędnych a układami lokalnymi są przechowywane w: 
338. Jednostki wykonawstwa geodezyjnego mogą być kontrolowane przez organy służby 

geodezyjnej i kartograficznej co do przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii 
w zakresie: 

339. Wybierz rodzaj informacji, która umieszczona na mapie lub w bazie danych informacji o 
terenie nie powodując że te materiały geodezyjno-kartograficzne uzyskają klauzulę „poufne”. 

340. Organ prowadzący ewidencje gruntów i budynków nieodpłatnie udostępnia bazę danych 
ewidencji gruntów i budynków, dotyczy to: 

341. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w poszczególnych jego częściach jest 
własnością: 

342. Układ wysokości normalnych, wchodzących w skład państwowego systemu odniesień 
przestrzennych, odniesiony jest do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla 
mareografu zlokalizowanego: 

343. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego wydawane są przez organ prowadzący ewidencję 
gruntów i budynków na żądanie: 

344. Budynki, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków są to 
obiekty budowlane zdefiniowane: 

345. Geodezyjny układ odniesienia wchodzący w skład państwowego systemu odniesień 
przestrzennych to: 

346. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mają prawo do kontrolowania instytucji 
publicznych i przedsiębiorców między innymi w zakresie: 

347. Środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym mogą być 
przeznaczane między innymi na: 

348. Materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę 
służbową oznaczone klauzulą „poufne” podlegają ochronie wynikającej z ustawy o ochronie 
informacji niejawnych przez okres: 
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349. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii osoba 
zainteresowana składa do: 

350. Jeśli materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stały się 
nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone podlegają: 

351. Kiedy wg Konstytucji możliwe jest wywłaszczenie: 
352. Podaj definicję mapy topograficznej: 
353. Kto jest stroną w postępowaniu wg Kpa: 
354. Co należy rozumieć przez zamówienia publiczne: 
355. Podaj definicję znaku geodezyjnego: 
356. Podaj definicję mienia komunalnego: 
357. Organami gminy są: 
358. Jan Kowalski (w podaniu nie wskazano adresu) zwrócił się do starosty z pisemnym żądaniem 

wpisania go w ewidencji gruntów i budynków jako właściciela działki, którą nabył na 
podstawie ustnej umowy kupna. Starosta powinien: 

359. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze: 
360. Jeżeli podanie wniesione do organu administracji publicznej nie czyni zadość wymogom 

ustalonym w przepisach prawa, należ wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie: 
361. Systemy lokalne informacji o terenie utworzone z wykorzystaniem państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego podlegają ewidencjonowaniu przez: 
362. Dokumentacja przekazywana do zasobu geodezyjno-kartograficznego podlega kontroli, a 

czynności kontroli wykonywane są: 
363. Na czyj wniosek następuje wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 
364. Uprawnienia zawodowe nadaje: 
365. Projekty szczegółowych osnów geodezyjnych zatwierdzane są przez: 
366. Gdyby zaistniała konieczność poszerzenia zakresu danych objętych ewidencją gruntów i 

budynków np. dla potrzeb naliczenia podatku rolnego, właściwym w przedmiotowej sprawie 
byłby: 

367. Obiekt realizowany przez wykonawcę prac geodezyjnych położony jest na terenie dwóch 
województw. W związku z powyższym zgłoszenie pracy geodezyjnej wykonawca składa: 

368. Jakie obowiązki spoczywają na zarządzającym terenem zamkniętym w przypadku, gdy teren 
ten straci charakter terenu zamkniętego: 

369. W postępowaniu prowadzonym przez organ administracji publicznej jako strona występuje 
osoba fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych. W związku z powyższym 
powinna być reprezentowana przez:  

370. W przypadku, gdy do organu administracji publicznej wniesiono podanie w sprawie, w której 
właściwym do rozstrzygania jest Sąd, organ powinien: 

371. Do jakiego zasobu winien przekazać geodeta dokumentację z pomiaru osnowy poziomej II 
klasy: 

372. W trakcie dokonywania przeglądu i konserwacji znaków geodezyjnych geodeta stwierdził, że 
zmieniony został sposób oznaczenia znaku geodezyjnego zamontowanego na budowli. W 
związku z powyższym geodeta winien: 

373. Na jakiej drodze następuje zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody administracyjnej: 
374. Kontrole w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów dotyczących geodezji i 

kartografii mogą obejmować m. in. sprawy dotyczące: 
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375. Kierownik powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zamierza 
wyłączyć z zasobu materiały, które utraciły przydatność użytkową i w tym celu występuje z 
wnioskiem, który: 

376. Kto jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i 
kartograficznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego: 

377. Do kogo należy zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla 
obszarów właściwych województw: 

378. Kto zapewnia wykonania prac w zakresie przeglądu i konserwacji znaków geodezyjnych, 
osnów szczegółowych: 

379. Treść uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydana z 
upoważnienia Starosty przez Przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowych wyrażona jest w formie: 

380. Pojęcie budowli oznacza: 
381. W którym dziale Księgi Wieczystej określa się np.: przysługującą jej jako nieruchomości 

władnącej służebność gruntową: 
382. Które wymienione roboty budowlane wymagają w szczególności obowiązku ustalenia 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: 
383. Kto prowadzi Państwowy Rejestr Granic (PRG) i w jakim zakresie: 
384. Organem odwoławczym od decyzji starosty w sprawach ewidencji gruntów jest:  
385. Rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału państwa w zakresie 

województwa prowadzi:  
386. Kto udziela kary upomnienia geodecie uprawnionemu, który naruszył przepisy art.42 ust.3 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: 
387. Terminem ostatecznym załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym odwoławczym 

jest termin:  
388. Terminem właściwym do zawiadomienia kontrolowanego o przeprowadzeniu kontroli 

problemowej przez organ do tego upoważniony jest termin:  
389. Maksymalny termin czynności kontrolnych roboty geodezyjnej i kartograficznej zgłoszonej do 

przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, to:  
390. Kto zatwierdza ocenę komisji w stosunku do zasobu powiatowego, który stanowi podstawę do 

wykreślenia wyłączonych materiałów z ewidencji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej: 

391. Które z wymienionych zadań  należą do ustawowych kompetencji wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast: 

392. Nieruchomość państwowa wydzielona w związku z usytuowaniem na niej znaków 
geodezyjnych przechodzi w zarząd: 

393. Co nie stanowi treści mapy topograficznej w skali 1:10 000: 
394. Jakie znaki geodezyjne nie podlegają ochronie: 
395. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią treść: 
396. Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach dotyczących gospodarki 

nieruchomościami jest: 
397. Zarządcą dróg wojewódzkich jest: 
398. W ramach postępowania rozgraniczeniowego, w przypadku zaistnienia sporu co do przebiegu 

linii granicznych i nie zawarcia ugody przed geodetą: 
399. W którym  z wymienionych przypadków może być wznowione postępowanie administracyjne 

w sprawie zakończonej decyzją ostateczną: 



 17

400. Szczegółowe zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przeznaczonych na 
potrzeby resortów określa: 

401. Geodeta uprawniony po zgłoszeniu pracy geodezyjnej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej zorientował się, że dla tej pracy brak jest określonych 
standardów i zgłosił ten fakt do Ośrodka, z którego powinien otrzymać: 

402. Sąsiad naruszył trwale granicę nieruchomości wchodząc fragmentem wznoszonego budynku na 
działkę stanowiącą odrębną własność. Które z wymienionych praw nie przysługują 
właścicielowi gruntu, którego granica została naruszona jeżeli przekroczenie było nie umyślne i 
nie sprzeciwił się on przy przekraczaniu granicy: 

403. Które z wymienionych zadań kontrolnych  wykonuje wójt przy pomocy geodety gminnego w 
przypadku powierzenia przez starostę swoich zadań wójtowi: 

404. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne może wykonywać 
405. Mapie  zawierającej w swej treści informacje o rodzaju transportowanego produktu w 

rurociągach przesyłowych lub o maksymalnym nieniszczącym obciążeniu mostów i wiaduktów 
należy nadać klauzule: 

406. Przeglądy i konserwacje osnów geodezyjnych III klasy zapewnia: 
407. Prawo otrzymywania wypisów i wyrysów  z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego mają: 
408. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilno-prawne między: 
409. Administrację publiczną w województwie wykonują: 
410. Akt prawa miejscowego wydany w sprawie z zakresu administracji publicznej może być 

zaskarżony do: 
411. Podczas wykonywania prac geodezyjnych wyrządzone zostały szkody. O ich wysokości 

orzeka: 
412. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydał postanowienie o wszczęciu postępowania o 

rozgraniczenie nieruchomości. Na to postanowienie stronie niezadowolonej służy: 
413. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje prowadzenie spraw i orzekanie w 

nadzwyczajnych postępowaniach administracyjnych. Należą do nich: 
414. Decyzje ostateczne, to decyzje: 
415. Po dniu 31 grudnia 2009 r. nie będzie mógł być stosowany układ współrzędnych płaskich 

prostokątnych, oznaczony symbolem: 
416. W nagłych wypadkach (awaria, klęska żywiołowa, inwentaryzacja powykonawcza sieci 

podziemnego uzbrojenia terenu) zgłoszenie pracy geodezyjnej może nastąpić: 
417. Od prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż 6 

miesięcy, opłatę zaliczkową pobiera się: 
418. Dokładność szczegółowej osnowy III klasy określa się średnim błędem położenia punktu po 

wyrównaniu, który powinien być mniejszy od: 
419. Starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zapewnia nieodpłatny dostęp 

do jej bazy danych, bez prawa ich udostępniania osobom trzecim: 
420. Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia czynności przyjęcia granic odebrał sąsiad 

strony, która w następstwie tego nie wzięła udziału w tych czynnościach. Jak powinien 
zachować się geodeta dokonujący podziału: 

421. W trakcie prac geodezyjnych geodeta stwierdził, że jedna z granic nieruchomości stała się 
sporna. Na polecenie starosty dokonano rozgraniczenia zakończonego ostateczną decyzją 
starosty. Po roku jedna ze stron zaskarżyła przedmiotową decyzję. Proszę zakreślić organ 
właściwy do rozpatrzenia tej sprawy: 

422. W trakcie prac geodezyjnych geodeta stwierdził, że jedna z granic nieruchomości stała się 
sporna. Na polecenie starosty dokonano rozgraniczenia zakończonego ostateczną decyzją 
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starosty. Po roku jedna ze stron zaskarżyła przedmiotową decyzję. Jakie postępowanie 
zostanie wszczęte przez właściwy organ: 

423. Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnego osobie obowiązanej do ochrony znaku 
doręcza: 

424. Mapa do celów projektowych” nie powinna zawierać: 
425. Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na kopii mapy: 
426. Wykonanie czynności geodezyjnych w toku budowy wykonawca prac geodezyjnych 

potwierdza się: 
427. Kiedy konieczna jest geodezyjna obsługa budowy prowadzi się: 
428. Kto prowadzi państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego 

państwa: 
429. Czy organy samorządu województwa stanowią wobec powiatu i gminy organy nadzoru lub 

kontroli oraz są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym: 
430. Kto zakłada i prowadzi krajowy system informacji o terenie: 
431. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę : 
432. Na terenach zamkniętych obowiązują szczególne zasady realizacji prac geodezyjnych i 

kartograficznych. Czy odcinek granicy terenu zamkniętego, w przypadku gdy jest jednocześnie 
granicą gminy, ustalony w trybie decyzji Ministra Obrony Narodowej będącej podstawą 
zamknięcia terenu, powinien być włączony do rejestru granic i powierzchni jednostek 
zasadniczego podziału terytorialnego państwa, prowadzonego przez Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego: 

433. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu 
Wojewody ma prawo przeprowadzać kontrolę przedsiębiorców, świadczących usługi z zakresu 
geodezji i kartografii. Czy przedsiębiorca może odmówić podpisania protokółu kontroli: 

434. Jaka kara grozi jednostce wykonawstwa geodezyjnego, w przypadku gdy wykona pracę 
geodezyjną podlegającą zgłoszeniu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, bez 
dokonania zgłoszenia tej pracy: 

435. Wszczęcie postępowania administracyjnego w myśl przepisów KPA inicjuje wniosek strony. 
Jaką datę określają przepisy KPA, za datę wszczęcia postępowania: 

436. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, 
wprowadziło jednolite standardy techniczne obowiązujące na terenie kraju, ustanowione w 
formie instrukcji technicznych. Czy w świetle tych przepisów, wytyczne techniczne wydane 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodetę Kraju, powinny być 
wykorzystywane w sposób obligatoryjny, przy opracowaniach geodezyjnych i 
kartograficznych: 

437. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową oznaczone są klauzulą: 
438. Jeżeli jednostka wykonawstwa geodezyjnego zrezygnuje z wykonania zgłoszonej pracy 

geodezyjnej, wówczas ODGiK ma obowiązek dokonać naliczenia opłaty urzędowej z tytułu 
zgłoszonej pracy, w wysokości: 

439. Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność 
użytkową podlegają wyłączeniu z zasobu na wniosek: 

440. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, której zasięg obejmuje obszar działania kilku powiatów, 
wykonawca prac geodezyjnych ma obowiązek złożyć:  

441. Kto w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, pełni obowiązki administratora 
danych osobowych, zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w 
części obejmującej zasób powiatowy: 
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442. Kto prowadzi rejestr granic administracyjnych powiatów i gmin w zakresie dotyczącym 
województwa: 

443. W jakich materiałach stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny jest 
umieszczona informacja o wpisaniu budynku do rejestru zabytków: 

444. Z udziałem jakiej osoby odbywa się wykonanie orzeczenia sądowego o rozgraniczeniu 
nieruchomości: 

445. Do wydanej przez wójta, burmistrza, prezydenta decyzji w sprawie podziału nieruchomości 
strona ma wątpliwości. W jakiej drodze następuje wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji 
i przez jaki organ: 

446. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaku geodezyjnej poziomej 
osnowy szczegółowej III klasy właściciel nieruchomości, na której znajduje się znak jest 
obowiązany powiadomić: 

447. Przed organem administracji publicznej toczy się postępowanie i strony zawierają ugodę. Jaka 
jest forma zatwierdzenia tej ugody: 

448. W jaki sposób ustala się właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach 
dotyczących nieruchomości będących własnością Skarbu państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych: 

449. Która z wymienionych prac nie podlega obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania 
dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 

450. W jakiej sprawie  wójt, burmistrz, prezydent nie wydaje decyzji lub postanowienia z zakresu 
geodezji i kartografii: 

451. Czego nie może żądać właściciel nieruchomości, na której przekroczono bez winy umyślnej 
granicę przy wznoszeniu budynku lub innej inwestycji: 

452. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do:  
453. Ugoda zawarta w toku postępowania przed organami administracji:  
454. Kto jest właściwym organem do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości w trybie 

administracyjnym:  
455. Jakie obowiązują zasady ochrony znaków pomiarowych:  
456. Mapa dla ce1ów projektowych powinna obejmować:  
457. Jaki dokument uprawnia. geodetę do wstępu na grunt, dokonanie przecinek i umieszczania 

znaków geodezyjnych:  
458. Stwierdzenie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne należy do: 
459. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej należy do zadań: 
460. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do:  
461. Kto nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii: 
462. Czy za uniemożliwienie przez właściciela nieruchomości osobie wykonującej prace geodezyjne 

wejścia na grunt i dokonania czynności pomiarowych właściciel podlega:  
463. Czy w postępowaniu administracyjnym może być zawarta ugoda administracyjna i przed kim: 
464. W jakim terminie należy wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej 

instancji: 
465. Czy decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym 

czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji, który ją wydał lub przez organ 
wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony: 

466. Jaki organ administracji publicznej jest właściwy do przeprowadzenia rozgraniczenia 
nieruchomości: 

467. Kto ustala urzędową tabelę klas gruntów: 
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468. W jakim terminie powinny być wykonane czynności kontroli dokumentacji geodezyjnej 
złożonej do zasobu: 

469. Kto prowadzi bazę metadanych dla obszaru powiatu: 
470. Kto jest stroną w postępowaniu rozgraniczeniowym:  
471. Czyje przychody stanowią wpływy związane z opłatami za uzgadnianie usytuowania 

projektowaniach sieci uzbrojenia terenu: 
472. Jakie postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej kończy się wydaniem 

decyzji: 
473. Jakim sankcjom podlega właściciel który utrudnia wykonanie prac geodezyjnych 

prowadzonych na jego nieruchomości: 
474. Jaki organ nakłada sankcje za nieprzestrzeganie zasad wykonywania prac geodezyjnych i 

kartograficznych przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania 
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii: 

475. Jaki organ jest kompetentny do wydania decyzji o wznowieniu postępowania zakończonego 
wydaniem decyzji: 

476. Na terenie działki będącej własnością Jana Kowalskiego zbudowano nowy budynek 
mieszkalny, do którego podłączono wodociąg. W związku z dokonanymi zmianami w sposobie 
użytkowania występują zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Czy na J. Kowalskim ciąży 
obowiązek zawiadomienia o zmianach:  

477. Źródłem prawa w Polsce jest: 
478. W czasie wykonywania terenowych prac geodezyjnych związanych ze stabilizacją ścienną 

reperu powstały nieuniknione szkody: 
479. Obowiązującym w kraju Układem Wysokości Normalnych jest:  
480. Skalą bazową, mapy zasadniczej jest:  
481. Ochrona prawna znaku geodezyjnego (punktu osnowy geodezyjnej) polega na:  
482. Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące 

prace:  
483. Dokumentacja przekazywana do zasobu geodezyjnego i kartograficznego podlega kontroli. 

Czynności kontroli dokonują, osoby: 
484. Tereny zamknięte są ustalane w drodze decyzji przez:  
485. Geodeta po przeprowadzeniu postępowania rozgraniczeniowego, zakończonego sporem, 

przekazał całość dokumentacji wraz z opinią wójtowi. Wójt stwierdził, że czynności 
rozgraniczeniowe i dokumentacja zostały wykonane prawidłowo. W tej sytuacji wójt:  

486. W celu realizacji zlecenia na wykonanie aktualizacji mapy dla celów projektowych, geodeta 
opracował projekt osnowy szczegółowej dla całego obrębu o powierzchni 620 ha. Opracowany 
projekt podlega zatwierdzeniu przez:  

487. Geodeta w trakcie pomiaru rzeźby terenu dokonał wymiany uszkodzonego znaku osnowy 
poziomej III klasy. który znajdował się na granicy dwóch działek. Jedna działka ma pow. 
0,28 ha, a druga 1,38 ha. Przygotował zawiadomienie o umieszczeniu nowego znaku w 
dotychczasowym miejscu, które przeznaczy dla:  

488. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii nie 
„zaliczyła” egzaminu sprawdzającego znajomość przepisów prawa i w związku z tym 
otrzymała decyzję Głównego Geodety Kraju o odmowie nadania uprawnień zawodowych. 
Osoba ta może ponownie wystąpić z wnioskiem o nadanie uprawnień po upływie:  

489. W rejestrze gruntów i skorowidzu działek, w którym jako ostatni numer działki występuje nr 
452, są wpisane trzy działki o numerach w postaci ułamka, gdzie licznik jest numerem działki 
macierzystej i jest liczba 278, a mianowniki są liczbami: 12, 13, 14. liczba 14 jest ostatnią 
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liczbą występującą pod licznikiem numeru 278. Działka nr 278/13 zostaje podzielona na dwie 
nowe działki, które otrzymują następujące numery: 

490. Z jakich zasobów składa się „Państwowy zasób geodezyjny j kartograficzny”: 
491. W jakim terminie winien załatwić odwołanie od decyzji administracyjnej organ II instancji, 

licząc od daty otrzymania odwołania: 
492. Jaki dokument sporządza organ administracji publicznej ze złożenia wyjaśnień i zeznań przez 

stronę w postępowaniu administracyjnym: 
493. Czy na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości służy 

zażalenie jeżeli tak, to do jakiego organu: 
494. Przy zachowaniu jakich zasad organ ma obowiązek zawiadomienia o ustaleniu granic gdy 

wniosek o podział nieruchomości złoży pełnomocnik właściciela nieruchomości (będący osobą 
fizyczną): 

495. Osoba, zdaniem której, uchwała rady gminy naruszyła jej interes prawny, powinna podjąć (w 
pierwszej kolejności) następujące działania:  

496. Do ochrony znaków granicznych są zobowiązani:  
497. Geodeta wezwany do wykonania prac związanych z usunięciem awarii w sieci uzbrojenia 

terenu, powinien zgłosić te prace w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w 
terminie:  

498. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje:  
499. Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, po otrzymaniu zgłoszenia pracy 

geodezyjnej, obowiązany jest potwierdzić jego przyjęcie:  
500. Załatwienie przez organ administracji publicznej Sprawy wymagającej postępowania 

wyjaśniającego, powinno nastąpić:  
501. Osoba, której w wyniku postępowania kwalifikacyjnego odmówiono nadania uprawnień 

zawodowych może ponownie przystąpić do egzaminu po upływie:  
502. Czyją własność stanowią zasób centralny, zasób wojewódzki , zasób powiatowy: 
503. Jak postępuje ośrodek dokumentacji po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych: 
504. Jak należy postępować gdy adresat pisma odmawia jego przyjęcia: 
505. Przepisy o samorządzie terytorialnym określają organy wykonawcze i stanowiące jednostek 

terytorialnych: 
506. O zwrocie odszkodowania i rozliczenia z tytułu zwrotu byłemu właścicielowi wywłaszczonej 

od niego nieruchomości orzeka:  
507. Dział pierwszy księgi wieczystej obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpis praw 

związanych z jej własnością.  
508. Na rozstrzygnięcie merytoryczne (decyzję) samorządowego kolegium odwoławczego jako 

organu pierwszej instancji służy środek zaskarżenia: 
509. Jeżeli podanie w sprawie podziału nieruchomości, skierowane do wójta, nie zostało podpisane 

przez wnoszącego, wójt:  
510. Decyzja prezydenta miasta o podziale nieruchomości została wydana w dniu 3 lutego 

(poniedziałek) 2003 r. Stronie decyzja została doręczona w dniu 4 lutego (wtorek) 2003 r. 
Termin wniesienia odwołania od w/w decyzji kończy się z upływem dnia: 

511. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma organu administracji publicznej przesłanego mu przez 
pocztę pismo zwraca się organowi z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. W 
takim przypadku:  

512. Czy orzeczenia zapadłe przed samorządowym kolegium odwoławczym są wynikiem 
rozstrzygnięć podjętych:  

513. Kontrolę orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych sprawuje:  
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514. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy do zadań:  
515. Kto spełnia funkcje nadzoru geodezyjnego:  
516. Kto sprawuje nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi na 

terenach zamkniętych:  
517. Do geodety posiadającego uprawnienia z zakresu 1 zgłasza się właściciel o wykonanie usługi w 

zakresie rozgraniczenia jego nieruchomości, jak  postępuje ten geodeta:  
518. Przy podziale kraju na jednostki powierzchniowe ewidencja gruntów i budynków przyjęła :  
519. W czasie wykonywania czynności terenowych geodeta stwierdził, zniszczenie znaku 

geodezyjnego (osnowy II kl. ) -wówczas powiadamia o tym:  
520. Po wykonaniu zgłoszonej typowej pracy, geodeta przekazał do zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego powstałą dokumentację. W jakim najdłuższym terminie będzie oczekiwał na:  
521. Firma geodezyjna otrzymała zlecenie na wykonanie niżej podanych rodzajów prac. Na które z 

tych prac nie musi złożyć do ośrodka zgłoszenia:  
522. Kto jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w 

stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej: 
523. Kto jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania , administracyjnego 

w stosunku do prezydentów, burmistrzów i wójtów w sprawach podziałów nieruchomości: 
524. Kto jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o 

rozgraniczeniu nieruchomości lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej taką 
decyzją na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego:  

525. Kogo zawiadamia właściciel nieruchomości o zniszczeniu znaku geodezyjnego znajdującego 
się na jego nieruchomości: 

526. Starosta przy pomocy zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej: 
527. Służebność drogi koniecznej ustala się:  
528. Oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do gmin w użytkowanie wieczyste 

następuje na okres:  
529. Nieruchomość może być wywłaszczona na rzecz:  
530. Prowadzone jest postępowanie administracyjne w którym jedną ze stron jest osoba pozostająca 

wobec osoby prowadzącej postępowanie w nadrzędności służbowej: 
531. Kto może reprezentować stronę jako pełnomocnik: 
532. Kto jest organem wyższego stopnia w stosunku do gminnej jednostki samorządowej: 
533. Kto jest właściwy do załatwienia spraw dotyczących nieruchomości według miejsca jej 

położenia jeżeli nieruchomość ta zlokalizowana jest na obszarze dwóch lub więcej organów 
(gmin): 

534. Kto jest władny do rozstrzygania sporu między kierownikami służb, inspekcji i straży 
administracji zespolonej tego samego powiatu, działających w imieniu własnym lub w imieniu 
starosty: 

535. W czyim imieniu wykonuje zadania wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego: 

536. Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu: 
537. Do kogo należy gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego w zakresie zasobu wojewódzkiego: 
538. Kto może udzielić upomnienia osobie posiadającej uprawnienia, która z własnej winy 

naruszyła przepisy art. 42 ustęp 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne: 
539. Jakiej karze podlega osoba która wbrew przepisom art.42 ustawy prawo geodezyjne i 

kartograficzne wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii: 
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540. Komu starosta ma obowiązek zapewnić nieodpłatny dostęp do bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków: 

541. Osobami prawnymi są:  
542. Organ administracji publicznej kończy postępowanie administracyjne poprzez:  
543. Kiedy organ administracji publicznej obowiązany jest do udostępnienia akt sprawy: 
544. Właściciel działki wykonując pomiar sprawdzający swojej działki stwierdził. że powierzchnia 

jej odbiega o około 300 m 2 od powierzchni zapisanej w operacie ewidencji gruntów i 
budynków. W związku z tym zwrócił się do organu prowadzącego ewidencję gruntów i 
budynków o nieodpłatne podanie wymiarów działki oraz wyrys i wypis.  

545. Jak powinien postąpić organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków: 
546. Strona wniosła odwołanie wprost do samorządowego kolegium odwoławczego jako organu 

odwoławczego w sprawie. Jakie czynności winno wykonać SKO: 
547. Pełnomocnik strony, powołując się na udzielone mu pełnomocnictwo, złożył zażalenie na 

postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania. Do zażalenia nie zostało dołączone 
pełnomocnictwo. W tym przypadku organ adm. publicznej powinien :  

548. Organ adm. publicznej wezwał stronę na rozprawę, zawiadamiając ją o tym na cztery dni przed 
rozprawą, co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru pisma. Strona nie stawiła się 
zgodnie z wezwaniem. W tym wypadku organ powinien: 

549. W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego strona zwróciła się do organu z 
wnioskiem o zapoznanie się z aktami sprawy. Akta objęte są ochroną tajemnicy państwowej. 
Organ powinien:  

550. W jakim terminie strona ma prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
na decyzję organu II instancji? Czy termin ten od dnia doręczenia decyzji stronie wynosi:  

551. Samorządowe kolegium odwoławcze wydało w I instancji decyzję administracyjną. Jaki środek 
zaskarżenia przysługuje stronie na w/w decyzję, czy jest to :  

552. Organ administracji publicznej nie załatwił sprawy w terminie ustawowym. Jaki środek 
zaskarżenia przysługuje stronie na bezczynność organu? Czy jest to:  

553. 0soba fizyczna zdolność prawną nabywa od chwili:  
554. Użytkowanie wieczyste powstaje z chwilą:  
555. Od jakiej daty liczy się termin do załatwienia odwołania przez organ II instancji:  


