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Wykaz aktów prawnych 
 

stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego, 
 
o którym mowa w § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r.  

w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1321) 

 
Opis sposobu korzystania z wykazu:  
Wskazany w tytule tabeli zakres uprawnień zawodowych oznacza, że z aktu prawnego zamieszczonego 

w kolumnie 2, w części wykazanej w kolumnie 3, mogą być zadane pytania na egzaminie pisemnym i ustnym 

w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla odpowiedniego zakresu uprawnień. 
Wykazane w kolumnie 2 akty prawne obowiązują wraz z nowelizacjami ogłoszonymi do dnia egzaminu. 
 

Stan na sierpień 2020r. 

 

ZAKRES 2 

USTAWY 

L.p. Nazwa aktu prawnego 

Wskazanie odpowiedniej części aktu 

prawnego, obejmującej przepisy, 

których znajomość może być 

sprawdzana podczas egzaminu. 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 1-10, 21, 64, 87- 95 

2 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego   
całość 

3 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych  
całość 

4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

Tytuł I Dział III; Tytuł II Dział I; art. 

97- 99, 101, 106-108, 1121, 1125, 

1127, 146, 147, 155-157 

5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
Księga I, Księga II, Księga III art. 627 

– 646, Księga IV 

6 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
Art. 1-3, Księga Pierwsza art. 64-71, 

Księga Druga art. 606 – 626 

7 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece art. 1- 365, 58, 65- 67, 123 - 125 

8 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze art. 1-3, 138 – 154a 

9 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 1-10, 34 - 40 ust. 1 i 2, 42, 43 

10 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne całość 

11 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 1-5a, 6-8, 40- 47 

12 
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej 

Polskiej  i o administracji morskiej 

Dział I cały, Dział II rozdziały: 1, 2, 

2a, 3, 4, 8, 9 

13 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  art. 1 – 6, 18-23, 38a – 40a 

14 
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
art. 1-5, 12-19, 24 -27, 32-38 
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15 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Rozdziały 1, 2 

16 
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych 
art. 1-13 

17 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  art. 270, 271, 272, 277, 286 

18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego art. 285 §1 i 2 

19 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
art.1, 2, 4, 6, 9a, 92-108, 112, 118 -

121, 136-142 

20 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  art. 1-8, 15, 47-50, 57, 58, 60, 89- 91 

21 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym art. 1-4a, 8 i 9, 40-50, 87 

22 
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną  
art. 1, 60 – 61, 73 

23 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych art. 35, 40 

24 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach art. 1- 8n, 10, 10a 

25 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  
art. 1-4, 50, 51 59-63 

26 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
art. 1, 4 pkt.1-4, art.9n, 9o,9oa, 9p, 

9ac, 9ad, 53, 57, 57a 

27 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
art. 1-23, 31-32a, 45 

28 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego art. 1-4 

29 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne 
art. 3, 13 – 16 

30 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów 

całość 

31 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie 

art. 1-5, 8-20, 22-23, 27, 51-54, 56, 

59-64 

32 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej całość 

33 
Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych 
art. 1-2, 29 ust. 4 

34 
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
art. 19 

35 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych art. 1- 73, 181 - 191 

36 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
art. 1 -3, 14, 16-23, 195-197, 211-225, 

239- 241, 244, 258-261, 330-333, 574 

37 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym zasobie nieruchomości  
art. 1-2, 3 ust. 1 pkt 11 i 12,  

ust. 3, art. 4-5, 10, 16, 22-30b 

38 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  Rozdziały 7 i 10 

39 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) 

Rozdziały od II do IV 
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ZAKRES 2 

ROZPORZĄDZENIA 

L.p. Nazwa aktu prawnego 

Wskazanie odpowiedniej części aktu 

prawnego, obejmującej przepisy, 

których znajomość może być 

sprawdzana podczas egzaminu. 

1 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 

października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 

§ 1 - 5, 7 – 12 

2 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania 

krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz 

związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej  

i jednostek samorządu terytorialnego 

całość 

3 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

Działy I, II 

4 

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r.  

w sprawie rozgraniczania nieruchomości 

całość 

5 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych 

całość 

6 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych  

i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące 

o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii 

całość 

7 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  
całość 

8 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia  

i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie 

całość 

9 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie 

wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się 

do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach 

zamkniętych  

całość 

10 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie  

§ 1-13 

11 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r.  

w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na 

terenach zamkniętych 

całość 

12 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r.  

w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa  
całość 

13 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

§ 1 - 10 
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14 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy  

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

całość 

15 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r.  

w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy 

inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci 

powiatowi i geodeci gminni  

całość 

16 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 
całość 

17 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie 

scalania i podziału nieruchomości  
całość 

18 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w 

sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości 
całość 

19 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych 

przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej 

całość 

20 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 

całość 

21 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 

2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i 

kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o 

ochronie informacji niejawnych  

całość 

22 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 

2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 
całość 

23 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie 

państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 

terytorialnych kraju 

całość 

24 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r.  

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  
całość 

25 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  

§ 1 - 7  

26 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów  
całość 

27 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.  

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 
całość 

28 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie 

zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach 
całość 

29 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 

2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego  

całość 

30 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r.  

w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii  
całość 

31 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie 

wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia 

Opłaty, a także sposobu wydawania licencji 

całość 
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32 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie 

wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu 

wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników 

zgłoszonych prac geodezyjnych 

całość 

33 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 

2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych 

mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz 

sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony 

Narodowej  

całość 

34 
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 

2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT  
całość  

35 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 

2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej  

całość 

36 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r.  

w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie 

teleinformatycznym  

§ 1-46 

37 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza 

terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej 

Rzeczypospolitej Polskiej  

całość  

38 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 

granic pomiędzy śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi 

wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego  

całość 

 


