1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących
nieruchomości ustala się:
a.
b.
c.
d.

według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości,
według miejsca położenia nieruchomości,
według miejsca pobytu strony zainteresowanej,
według zgodnego ustalenia stron.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu KPA w stosunku do organów jednostek
samorządu terytorialnego są:
a.
b.
c.
d.

organy państwowe prowadzące nadzór nad ich działalnością,
samorządowe kolegia odwoławcze,
wojewodowie,
właściwi ministrowie.

3. Organizacja społeczna może, w sprawie dotyczącej innej osoby, wystąpić z
żądaniem:
a.
b.
c.
d.

wszczęcia postępowania,
umorzenia postępowania,
wyłączenia pracownika organu administracji,
zmiany organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

4. Postępowanie administracyjne wszczyna się:
a.
b.
c.
d.

na żądanie strony,
na żądanie Sądu,
na wniosek osoby nie będącej stroną,
z innych uzasadnionych przyczyn.

5. Ustawa Kodeks Cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między:
a.
b.
c.
d.

organami administracji samorządowej i osobami fizycznymi,
organami administracji rządowej i osobami prawnymi,
osobami fizycznymi i osobami prawnymi,
osobami prawnymi i organami administracji publicznej.

6. Osobami prawnymi są:
a.
b.
c.
d.

wojewoda,
marszałek województwa,
starosta,
Skarb Państwa.

7. Firmą osoby fizycznej jest:
a.
b.
c.
d.

imię i nazwisko osoby fizycznej,
pseudonim osoby fizycznej,
inicjały imienia i nazwiska,
adres zamieszkania osoby fizycznej.

8. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli:
a.
b.
c.
d.

została zawarta w formie umowy pomiędzy stronami,
została zawarta w formie przyjętej zwyczajowo,
jest sprzeczna z ustawą,
została podjęta przez osoby niepełnoletnie.

9. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona:
a.
b.
c.
d.

w formie aktu notarialnego,
ustnie w obecności stron zainteresowanych,
na piśmie,
ustnie w obecności dwóch świadków.

10. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem:
a.
b.
c.
d.

1 roku od dnia oddania dzieła,
2 lat od dnia oddania dzieła,
3 lat od dnia oddania dzieła,
5 lat od dnia oddania dzieła.

11. Prace geodezyjne to:
a.
b.
c.
d.

sporządzanie projektów zagospodarowania terenu,
wykonywanie zdjęć lotniczych,
sporządzanie operatów szacunkowych,
prace polegające na przebudowie obiektów budowlanych.

12. Dla obszaru kraju prowadzi się bazy danych dotyczące:
a.
b.
c.
d.

rejestru zabytków,
rejestru cen i wartości nieruchomości,
planów zagospodarowania terenu,
terenów zalewowych.

13. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej są:
a. Główny Geodeta Kraju,
b. wojewoda,
c. marszałek województwa,
d. geodeta powiatowy.
14. Do zadań marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii należy:
a.
b.
c.
d.

zakładanie osnów geodezyjnych,
zakładanie baz danych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 i 1:1000,
prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
prowadzenie szkoleń dla administracji geodezyjnej szczebla powiatowego.

15. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
a.
b.
c.
d.

rodzaju użytków gruntowych,
ceny nieruchomości,
użytkowników nieruchomości,
rodzaju upraw rolnych.

16. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków w formie:
a.
b.
c.
d.

wyrysów z mapy zasadniczej,
wypisów z rejestru,
kopii z protokołów ze wznowienia położenia znaków granicznych,
informacji ustnej, stosownie do żądania zainteresowanego.

17. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu jest zbiorem informacji zawierającym
między innymi:
a.
b.
c.
d.

rodzaj przewodu,
rodzaj materiału, z którego sieć została zbudowana,
nazwę wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej,
numer ewidencyjny KERG dokumentu z inwentaryzacji powykonawczej,

18. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych
przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do:
a.
b.
c.
d.

obejmują

wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
opracowania planu miejscowego,
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
wykonania projektu budowlanego.

19. Przy opracowaniu projektu remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac
geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporządza:
a.
b.
c.
d.

projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
inwentaryzację architektoniczno-budowlaną remontowanego obiektu,
inwentaryzację infrastruktury zasilającej obiekt,
szczegółową inwentaryzację stanu zieleni otaczającej obiekt.

20. Pomiary przemieszczeń obiektu budowlanego wykonuje się:
a.
b.
c.
d.

dla każdego nowo wybudowanego obiektu budowlanego,
jeżeli są one przewidziane w projekcie budowlanym,
na wniosek wykonawcy prac budowlanych,
dla obiektów usytuowanych na gruntach stanowiących gleby wykazujące tendencje do
przemieszczania.

21. Szkice tyczenia obiektów budowlanych muszą zawierać dane geodezyjne
umożliwiające:
a.
b.
c.
d.

wznowienie wytyczenia,
określenie odległości pomiędzy elementami obiektu budowlanego,
ustalenie wykonawcy czynności wyznaczenia,
określenie daty wykonania czynności wyznaczenia.

22. Zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem wykonawca
stwierdza:
a. przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy,
b. w sprawozdaniu technicznym załączonym do operatu z inwentaryzacji
powykonawczej,
c. na mapie zasadniczej przekazanej wykonawcy sieci uzbrojenia terenu,
d. na mapie inwentaryzacji powykonawczej przekazanej inspektorowi nadzoru
budowlanego.
23. Ochrona znaków polega na:
a.
b.
c.
d.

wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,
prowadzeniu map przeglądowych osnowy geodezyjnej,
bieżącej inwentaryzacji znaków i aktualizacji opisów topograficznych,
bieżącej aktualizacji danych o władających nieruchomościami
umieszczono znaki.

na

których

24. Ochronie znaków nie podlegają:
a.
b.
c.
d.

znaki osnów realizacyjnych,
znaki osnów wysokościowych,
znaki umieszczone na ciągach wiszących,
znaki stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.

25. Wykonawca zgłasza prace geodezyjne w ośrodku:
a.
b.
c.
d.

na 14 dni przed rozpoczęciem prac,
na 3 dni przed rozpoczęciem prac,
przed przewidywanym terminem rozpoczęcia prac,
w dniu rozpoczęcia prac geodezyjnych.

26. W jakim terminie ośrodek udostępnia materiały w przypadku zgłoszenia prac na
obszarze klęski żywiołowej:
a.
b.
c.
d.

w ciągu jednego dnia,
najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych,
najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych,
najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych.

27. Gdzie jest odnotowany pozytywny wynik kontroli dokumentacji przekazywanej do
zasobu:
a.
b.
c.
d.

na kopii zgłoszenia pracy,
na wniosku złożonym przez wykonawcę o przyjęcie dokumentacji do zasobu,
w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest zasób,
w protokole kontroli technicznej.

28. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują:
a.
b.
c.
d.

wójtowie
starostowie
geodeci powiatowi,
geodeci województwa.

29. Wezwania do stawienia się na gruncie celem udziału w rozgraniczeniu
nieruchomości doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru:
a.
b.
c.
d.

przed terminem przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych,
nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem,
na 14 dni przed terminem,
w ciągu 30 dni od postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

30. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
należy do:
a.
b.
c.
d.

starosty,
Głównego Geodety Kraju,
marszałka województwa,
wojewody.

31. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii prowadzi komisja kwalifikacyjna, powołana przez:
a.
b.
c.
d.

właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
Głównego Geodetę Kraju,
właściwego ministra do spraw administracji publicznej,
Prezesa Rady Ministrów.

32. Postępowanie
wszczyna się:
a.
b.
c.
d.

kwalifikacyjne,

dotyczące

uzyskania

uprawnień

zawodowych

z dniem wskazanym na wniosku zainteresowanego,
z dniem wpływu do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
z dniem przekazania wniosku do komisji kwalifikacyjnej,
z dniem sprawdzenia kompletności dokumentów załączonych do wniosku.

33. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii zawiera miedzy innymi następujące dane:
a.
b.
c.
d.

nazwisko rodowe matki,
informacje o rodzajach orzeczonych kar,
numer NIP,
staż pracy.

34. Osobom wpisanym do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowe, które ze swej winy naruszyły przepisy zawarte w art. 42 ust. 3, prawa
geodezyjnego można:
a. udzielić ustnej nagany,
b. udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
zawodowe,
c. zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na 3 miesiące,
d. odebrać uprawnienia zawodowe.
35. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów gmina zakłada na podstawie:
a.
b.
c.
d.

mapy topograficznej w skali 1:25000,
danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju,
danych statystycznych,
właściwych rozporządzeń Rady Ministrów.

36. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina to:
a.
b.
c.
d.

zespół określonych miejscowości,
wspólnota samorządowa,
urząd, obsługujący mieszkańców określonego terytorium,
rada i zarząd gminy.

37. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w
ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują:
a.
b.
c.
d.

pracownikowi, który stworzył program,
pracodawcy,
ogółowi pracowników zakładu pracy,
pracodawcy i pracownikowi w częściach równych.

38. Wywłaszczenie jest dopuszczalne, gdy jest dokonywane:
a. pod budowę sklepów wielko powierzchniowych,
b. na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem,
c. dla powiększenia nieruchomości sąsiedniej, gdy jest to niezbędne, aby stała się działką
budowlaną,
d. na cele organizacji pożytku publicznego.

39. Samorząd województwa:
a.
b.
c.
d.

wykonuje zadania określone przez marszałków województwa,
dysponuje mieniem wojewódzkim,
wykonuje zadania określone przez właściwego wojewodę,
sprawuje nadzór nad działalnością powiatów.

40. Bezpieczny podpis elektroniczny to:
a.
b.
c.
d.

podpis zaakceptowany własnoręcznym podpisem zainteresowanego,
podpis zawierający numer PESEL,
podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis,
podpis zawierający numer NIP.

41. Plany miejscowe sporządza się z wykorzystaniem:
a.
b.
c.
d.

map topograficznych,
map ogólno geograficznych,
mapy zasadniczej,
mapy sytuacyjno-wysokościowej.

42. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od:
a. dnia podjęcia uchwały rady gminy,
b. po upływie 7 dni od dnia podjęcia uchwały,
c. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym
województwa,
d. z dniem ogłoszenia uchwały w dzienniku urzędowym województwa.
43. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości
stało się niemożliwe właściciel może żądać od gminy:
a.
b.
c.
d.

przekazania na własność nieruchomości zamiennej,
odszkodowania za poniesioną szkodę,
zmiany planu miejscowego,
uchwalenia nowego studium zagospodarowania.

44. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
wydaje:
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta),
b. starosta,
c. marszałek województwa,
d. wojewoda.
45. Decyzję o warunkach zabudowy w formie odpisu doręcza się:
a.
b.
c.
d.

wszystkim właścicielom sąsiednich nieruchomości,
dzierżawcom nieruchomości,
wszystkim wnioskodawcom,
staroście.

46. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule:
a.
b.
c.
d.

do użytku służbowego,
do celów sądowych,
do celów skarbowych,
ściśle tajne.

47. Czy wspólnoty gruntowe podlegają podziałowi:
a. wspólnoty gruntowe mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych
wspólnotach,
b. wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w
tych wspólnotach,
c. mogą być dzielone z urzędu przez starostę,
d. wspólnoty gruntowe podlegają podziałowi zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
48. W razie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową prawo
pierwokupu przysługuje:
a.
b.
c.
d.

gminie,
starostwu,
województwu,
Skarbowi Państwa.

49. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości:
a.
b.
c.
d.

sądów administracyjnych,
sądów rejonowych,
sądów okręgowych,
starostów.

50. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia wniosku o ujawnienie swego
prawa w księdze wieczystej:
a.
b.
c.
d.

w ciągu 7 dni od nabycia prawa,
w ciągu 14 dni od nabycia prawa,
w ciągu 30 dni od nabycia prawa,
niezwłocznie.

51. Akta księgi wieczystej może przeglądać w obecności pracownika sądu:
a.
b.
c.
d.

każdy,
osoba mająca interes prawny,
osoby upoważnione przez właścicieli i użytkowników wieczystych,
starostowie.

52. Drogi wojewódzkie stanowią własność:
a.
b.
c.
d.

właściwego wojewody,
właściwego marszałka województwa,
samorządu województwa,
zarządu województwa.

53. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje:
a.
b.
c.
d.

zarządzeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu,
w drodze uchwały rady powiatu,
w drodze decyzji starosty.

54. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza:
a.
b.
c.
d.

minister właściwy do spraw środowiska,
właściwy wojewoda,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
właściwy starosta.

55. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna:
a.
b.
c.
d.

w przypadku budowy obiektów użyteczności publicznej,
wyłącznie na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
wyłącznie na uzasadniony wniosek właściwego starosty,
w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

56. Na powiększenie zasobów leśnych poprzez zalesienie mogą być przeznaczone:
a.
b.
c.
d.

tereny bagienne,
grunty orne klasy VI,
nieużytki,
użytki ekologiczne.

57. Ustalenie planów urządzenia lasów i uproszczonych planów urządzenia lasu
uwzględnia się w ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym:
a.
b.
c.
d.

klasyfikacji gruntów leśnych,
granic lasu,
wartości nieruchomości leśnych,
użytków ekologicznych.

58. Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich
przetwarzania, która powinna zawierać:
a.
b.
c.
d.

imię i nazwisko osoby upoważnionej,
numer PESEL osoby upoważnionej,
adres do korespondencji osoby upoważnionej,
stanowisko pracy z zakresem obowiązków osoby upoważnionej.

59. Akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu stanowi:
a.
b.
c.
d.

zarząd powiatu
rada powiatu,
marszałek województwa,
wojewoda.

60. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
a.
b.
c.
d.

wstępu na teren budowy,
dokonywania zmian w projekcie,
informowania inwestora o terminowej realizacji budowy,
zlecania czynności związanych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą budowy.

