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1. Rada Ministrów ustala nazwy gmin w drodze: 
a. rozporządzenia 
b. uchwały 
c. zarządzenia 
d. ustawy 
Dz.U.2020.0.713 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice; 
2) nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice; 
3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz. 
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy. 
3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie 
jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i 
kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. 
4. Nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób 
uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. 
5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia. 
 

2. Informacje o granicach działek ewidencyjnych, które są przedmiotem sporu wykazanego w 
dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ujawnia 
się: 

a. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
b. podczas okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych 
c. na wyrysach z mapy ewidencyjnej 
d. w zawiadomieniu o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych 
Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
Wyrys z mapy ewidencyjnej oprócz odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej zawiera: 
1) nazwę organu wydającego wyrys; 
2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego; 
3) tytuł dokumentu "Wyrys z mapy ewidencyjnej"; 
4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator 
obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne - identyfikator arkusza ewidencyjnego; 
5) informację o skali mapy; 
6) oznaczenie kierunku północnego; 
7) informacje o danych ewidencyjnych przedstawionych na wyrysie, które nie spełniają wymagań 
rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych, oraz informacje o granicach działek 
ewidencyjnych lub odcinkach tych granic, które są przedmiotem sporu wykazanego w dokumentacji geodezyjnej 
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 
8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis; 
9) datę sporządzenia dokumentu; 
10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci 
nieelektronicznej; 
11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz 
datę złożenia podpisu. 
 

3. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
doręcza się nie później niż … przed wyznaczonym terminem: 

a. 7 dni roboczych 
b. 7 dni 
c. 14 dni 
d. 2 tygodnie 
Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29  
§ 38 ewid. grun. i bud. 
Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych doręcza się 
podmiotom, o których mowa w ust. 1, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pokwitowaniem, nie później 
niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
 

4. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą: 
a. układ wysokościowy oznaczony symbolem PL-EVRF2007-NH 
b. geodezyjny układ odniesienia oznaczony symbolem PL-ETRF89 
c. układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PL-LCC 
d. układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem PL-LAEA 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych 
§  3.  
1.  Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą: 


