
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 16 października 2020 r. 
 
 

1. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy 
się podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne, do których nie należą: 
a. wykaz działek ewidencyjnych 
b. rejestr budynków 
c. wykaz podmiotów ewidencyjnych 
d. kartoteka budynków 
 
2. Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje: 
a. starosta 
b. wójt w uzgodnieniu z właściwą jednostką statystyki publicznej 
c. wójt 
d. starosta w uzgodnieniu z właściwą radą gminy 
 
3. Źródłem danych ewidencyjnych niezbędnych do założenia ewidencji są: 
a. wyniki oględzin 
b. dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby 
c. wyniki pomiarów fotogrametrycznych 
d. wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych 
 
4. Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków określa w szczególności: 
a. charakterystykę obiektu 
b. system, w którym prowadzona będzie ewidencja 
c. przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac 
d. wykaz budynków 
 
5. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych doręcza się: (par 38) 
a. właścicielom 
b. władającym na zasadach samoistnego posiadania 
c. zarządcom nieruchomości 
d. użytkownikom wieczystym 
 
6. Wykaz zmian danych ewidencyjnych powinien zawierać: 
a. numer księgi wieczystej 
b. rodzaj lokalu 
c. dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac geodezyjnych 
d. imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła dokument, oraz datę sporządzenia 
dokumentu 
 
7. W przypadku gdy właściciel lub władający nie są ustaleni, rejestr gruntów zawiera 
odpowiednio wpis o treści: 
a. władający nieustalony 
b. właściciel nieustalony 
c. właściciel nieznany 
d. władający nieznany 
 
8. Sieć uzbrojenia terenu to: 
a. podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami 
b. urządzenia melioracji szczegółowych 



c. podziemne przewody elektroenergetyczne 
d. nadziemne urządzenia wodociągowe 
 
9. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac 
geodezyjnych, które: 
a. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego przez inne podmioty 
działające z upoważnienia organów administracji geodezyjnej i kartograficznej 
b. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego przez starostę 
c. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę 
Kraju 
d. zostały wykonane w związku z realizacją zamówienia publicznego przez marszałka 
województwa 
 
10.Zgłoszenie prac geodezyjnych zawiera między innymi: 
a. cel zgłaszanych prac geodezyjnych 
b. dane kontaktowe dotyczące podmiotu, który zlecił geodecie usługę obejmującą zakres 
zgłaszanych prac 
c. dane identyfikujące wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych 
d. termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych 
 
11.Sądy przekazują właściwemu staroście odpisy prawomocnych orzeczeń sądu w sprawach o 
podział majątku wspólnego w terminie : 
a. niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki 
prawne 
b. 21 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne 
c. 30 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne 
d. 14 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne 
 
12.Prace kartograficzne obejmują: 
a. wykonywanie map tematycznych 
b. wykonywanie map specjalnych 
c. wykonywanie map topograficznych 
d. wykonywanie map ogólnogeograficznych 
 
13.Notariusze przekazują właściwemu staroście odpisy aktów notarialnych, które zawierają 
przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości w terminie : 
a. niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki 
prawne 
b. 21 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne 
c. 30 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne 
d. 14 dni od dnia, w którym dokumenty te wywołują skutki prawne 
 
14.Umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic w 
miejscowościach nie będących miastami należy do zadań: 
a. Właścicieli posesji bezpośrednio sąsiadujących z ulicą 
b. Sołtysa 
c. Powiatu 
d. Gminy 
 
15.Nieruchomości państwowe, wydzielone w związku z usytuowaniem na nich znaków 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i 
budowli triangulacyjnych, przechodzą w zarząd: 
a. właściwego marszałka województwa 
b. właściwego starosty 



c. Głównego Geodety Kraju 
d. właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
 
16.Kto może być wykonawcą pracy geodezyjnej? 
a. przedsiębiorca 
b. geodeta uprawniony 
c. jednostka organizacyjna 
d. osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w 
przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego 
 
17.Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości: 
a. służy skarga 
b. nie służy zażalenie 
c. służy zażalenie 
d. służy odwołanie 
 
18.Mapę porównania z terenem należy obligatoryjnie wykonać w przypadku: 
a. zakładania osnowy pomiarowej 
b. badania treści wpisów w księdze wieczystej 
c. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest 
geodezyjna inwentaryzacja budynku 
d. wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, których celem jest 
sporządzenie mapy do celów projektowych 
 
19.Wyniki pomiaru kontrolnego, przy wykonywaniu pomiarów z wykorzystaniem technik 
satelitarnych GNSS, muszą spełniać warunki: 
a. dx ≤ 0,12 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,12 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
b. dx ≤ 0,09 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,09 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
c. dx ≤ 0,12 m i dy ≤ 0,12 m oraz dh ≤ 0,09 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
d. dx ≤ 0,09 m i dy ≤ 0,09 m oraz dh ≤ 0,12 m jeżeli punkt kontrolny posiada określoną wysokość 
 
20.Sprawozdanie techniczne zawiera m.in.: 
a. nazwę zleceniodawcy prac widniejącą w zawartej umowie 
b. dokumentację procesu wyrównania 
c. informację dotyczącą przekazywania plików do aktualizacji baz danych zasobu 
d. datę zakończenia prac geodezyjnych 
 
21.Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych 
wyróżnia się I, II i III grupę szczegółów terenowych, do grupy I nie są zaliczone szczegóły:  
a. znaki i punkty graniczne 
b. kontury użytków gruntowych oraz odkrywki glebowe na potrzeby gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów 
c. naziemne obiekty budowlane i urządzenia budowlane, w tym elementy sieci uzbrojenia terenu 
d. znaki geodezyjne 
 
22.Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia 
szczegółu terenowego względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z 
dokładnością nie mniejszą niż: 
a. 0,10 m – w przypadku szczegółów terenowych I grupy 
b. 0,30 m – w przypadku szczegółów terenowych III grupy 
c. 0,15 m – w przypadku szczegółów terenowych II grupy 
d. 0,20 m – w przypadku szczegółów terenowych II grupy 
 
 



23.Budowle i urządzenia ziemne oraz pojedyncze drzewa należą do: 
a. III grupy szczegółów terenowych 
b. I grupy szczegółów terenowych 
c. I lub II grupy szczegółów terenowych 
d. II grupy szczegółów terenowych 
 
24.Przy zakładaniu poziomych osnów pomiarowych z wykorzystaniem pomiarów kątowo-
liniowych należy zapewnić : 
a. wyrównanie danych obserwacyjnych metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci 
wielorzędowej przy założeniu bezbłędności zakładanych punktów 
b. wyrównanie danych obserwacyjnych metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci 
jednorzędowej przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania 
c. wielopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej 
d. jednopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej 
 
25.W toku postępowania organy administracji publicznej: 
a. działają tylko na wniosek stron postępowania 
b. współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i 
prawnego sprawy 
c. podejmują z urzędu wszelkie czynności niezbędne do załatwienia sprawy 
d. stoją na straży praworządności 
 
26.Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 
a. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca 
otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru 
b. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego 
pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
c. złożone w polskim urzędzie konsularnym 
d. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego 
 
27.Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją załatwić: 
a. nie później niż w ciągu miesiąca 
b. bez zbędnej zwłoki 
c. w ciągu 21 dni od daty wniesienia skargi 
d. w ciągu 7 dni od daty wniesienia skargi 
 
28.Drogi krajowe stanowią własność: 
a. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
b. właściwego samorządu województwa 
c. Skarbu Państwa 
d. ministra właściwego do spraw transportu 
 
29.Obiekt mostowy to: 
a. budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi 
b. kładka 
c. budowla przeznaczona do przeprowadzenia szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących 
d. budowla przeznaczona do przeprowadzenia samodzielnego ciągu pieszego 
 
30.Numery drogom wojewódzkim, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają: 
a. minister właściwy do spraw transportu 
b. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 



c. wojewoda w uzgodnieniu z marszałkiem województwa 
d. zarządy województw 
 
31.Zezwolenie zarządcy drogi, wydane w drodze decyzji administracyjnej, wymagane jest w 
przypadku: 
a. zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową drogi 
b. zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z remontem drogi 
c. zajęcia pasa drogowego na cele związane z przebudową drogi 
d. zajęcia pasa drogowego na cele związane z ochroną dróg 
 
32.Informację o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, właściwy 
miejscowo starosta zamieszcza: 
a. na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego 
b. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa niezwłocznie po jej 
utworzeniu 
c. w dzienniku urzędowym województwa 
d. na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy 
 
33.Dane zgromadzone w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
(GESUT) aktualizuje się między innymi: 
a. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zakończyła się narada koordynacyjna 
b. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie 
później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania ich przez podmiot władający siecią uzbrojenia 
terenu 
c. niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od pozyskania ich z innego rejestru publicznego 
d. w cyklach miesięcznych 
 
34.Obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu o wartości 
atrybutu funkcja jako przyłączę nie przedstawia się na mapie zasadniczej: 
a. w skali 1:2000 
b. w skali 1:5000 
c. w skali 1:1000 
d. w skali 1:500 
 
35.Opis budynku na mapie zasadniczej, który posiada wyłącznie kondygnację podziemną składa 
się z następujących elementów: 
a. oznaczenia liczby kondygnacji podziemnej bloku budynku, opisanego liczbą arabską, jeśli jest 
określona 
b. oznaczenia literowego funkcji budynku, odpowiadającej jej klasie według PKOB, jeśli jest 
określona 
c. oznaczenia liczby kondygnacji podziemnej bloku budynku, opisanego liczbą rzymską, jeśli jest 
określona 
d. numeru porządkowego, jeśli jest określony 
 
36.Dla obiektu istniejącego w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
(GESUT) zmiana: 
a. wartości atrybutu ‘funkcja przewodu’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
b. wartości atrybutu ‘źródło’ dla fragmentu obiektu – nie powoduje jego segmentację 
c. wartości atrybutu ‘liczba przewodów’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
d. wartości atrybutu ‘średnica przewodu’ dla fragmentu obiektu – powoduje jego segmentację 
 
 



37.Który znak kartograficzny przedstawia przewód elektroenergetyczny średniego napięcia: 

 
a. 4 
b. 1 
c. 3 
d. 2 
 
38.Przy jakiej bazie danych mowa jest o „inicjalnej bazie danych” w przepisach prawa? 
a. Baza danych ewidencji gruntów i budynków 
b. Baza danych rejestru cen i wartości nieruchomości 
c. Baza danych obiektów topograficznych 
d. Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
 
39.Portal internetowy organu prowadzącego zasób powinien zapewniać co najmniej: 
a. udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych 
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu 
c. możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych do zasobu 
d. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 
 
40.Wymiana danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i 
kartograficznych odbywa się na podstawie: 
a. pozytywnego protokołu weryfikacji 
b. zgłoszenia prac 
c. umowy cywilnej zawartej pomiędzy wykonawcą prac a starostą 
d. zezwolenia wydanego przez organ prowadzący bazy danych 
 
41.Materiałom gromadzonym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 
nadawany jest identyfikator składający się z: 
a. dwóch członów oddzielonych kropkami 
b. czterech członów oddzielonych kropkami 
c. pięciu członów oddzielonych kropkami 
d. trzech członów oddzielonych kropkami 
 
42.Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane w postaci 
dokumentów elektronicznych uwierzytelnia się między innymi: 
a. przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania dokumentów w 
takiej postaci w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 
b. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
c. przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK – w przypadku udostępniania dokumentów w 
takiej postaci organom Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
d. bezpiecznym podpisem elektronicznym 
 
43.W powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są gromadzone 
między innymi: 
a. opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań administracyjnych dotyczących podziałów 
nieruchomości 
b. kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne 
c. baza danych obejmująca zbiór danych przestrzennych dotyczący rejestru cen i wartości 
nieruchomości 
d. opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych dotyczących podziałów 
nieruchomości 
 



44.Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa 
się: 
a. w związku ze zgłoszeniem prac 
b. niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia należnej opłaty 
c. w ciągu 10 dni od przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów 
d. na wniosek 
 
45.Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny w celu wyłączenia materiałów zasobu, 
które utraciły przydatność użytkową, powołuje komisję w składzie: 
a. co najmniej siedmioosobowym 
b. co najmniej sześcioosobowym 
c. co najmniej trzyosobowym 
d. co najmniej pięcioosobowym 
 
46.Podaj kolejność ustalania granicy w sądowym postępowaniu rozgraniczeniowym: 
a. w dowolnej kolejności 
b. wg stanu prawnego – na podstawie wszystkich innych okoliczności sprawy - wg ostatniego 
spokojnego posiadania 
c. wg stanu prawnego – wg ostatniego spokojnego posiadania – na podstawie wszystkich innych 
okoliczności sprawy 
d. wg ostatniego spokojnego posiadania - wg stanu prawnego –– na podstawie wszystkich innych 
okoliczności sprawy 
 
47.Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości stanowi podstawę do: 
a. wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, 
według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela 
lub użytkownika wieczystego nieruchomości 
b. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 
c. ujawnienia podziału w operacie ewidencyjnym 
d. ustalenia granic działki ewidencyjnej 
 
48.Na Krajowe Ramy Interoperacyjności składają się: 
a. sposoby osiągania interoperacyjności 
b. architektura systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne 
c. repozytorium ZSIN 
d. repozytorium interoperacyjności na ePUAP 
 
49.Wynikiem części wstępnej postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego nabycia uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, z pominięciem osób zainteresowanych, o 
których mowa w art. 44 ust. 3 oraz art. 44a ust. 1 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
jest rozstrzygnięcie o: 
a. odroczonym dopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania 
kwalifikacyjnego 
b. niedopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania 
kwalifikacyjnego 
c. dopuszczeniu warunkowym osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania 
kwalifikacyjnego 
d. dopuszczeniu osoby zainteresowanej do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego 
 
50.Oświadczenie woli złożone przez osobę jest nieważne: 
a. gdy zostanie złożone ustnie bez świadków 
b. gdy zostanie wycofane przez tą osobę do 14 dni od jego złożenia 
c. gdy zostanie złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru 



d. gdy zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie 
wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w 
szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet 
przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. 
 
51.Do samodzielnego lokalu mieszkalnego mogą przynależeć, jako jego części składowe, 
pomieszczenia takie jak: 
a. piwnica, 
b. komórka. 
c. garaż, 
d. strych, 
 
52.Przed rozpoczęciem pomiarów z wykorzystaniem znaków geodezyjnych: 
a. wykopuje się znak w celu sprawdzenia jego położenia 
b. w przypadku zaistnienia podejrzeń co do zmiany położenia znaku wykonuje się dodatkowe 
pomiary sprawdzające 
c. sprawdza się stan znaku geodezyjnego 
d. w przypadku zaistnienia podejrzeń co do zmiany położenia znaku usuwa się błędny znak 
 
53.Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej obowiązane są przekazywać urzędom 
statystycznym elektroniczne wykazy oddanych do użytku budynków, sporządzane na podstawie 
ewidencji gruntów i budynków: 
a. w każdym roku kalendarzowym – w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego 
b. w każdym kwartale – w terminie 14 dni po każdym kwartale 
c. w każdym kwartale – w terminie 21 dni po każdym kwartale 
d. w każdym półroczu – w terminie 14 dni po każdym półroczu 
 
54.W przypadku łączenia gmin, pełnomocnika do spraw połączenia gmin wyznacza: 
a. wojewoda 
b. wójt (burmistrz, prezydent) gminy o największej powierzchni 
c. Prezes Rady Ministrów 
d. minister właściwy do spraw administracji publicznej 
 
55.Organy administracji publicznej prowadzące rejestry publiczne tworzą i obsługują, w zakresie 
swojej właściwości sieć usług, do których zalicza się między innymi usługi: 
a. wyszukiwania zbiorów oraz usług danych przestrzennych 
b. pobierania kopii zbiorów lub ich części 
c. umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych 
d. przeglądania 
 
56.Do zadań Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej należy między innymi opiniowanie: 
a. standardów 
b. projektów aktów prawnych 
c. przedsięwzięć edukacyjnych 
d. przedsięwzięć naukowych 
 
57.Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa 
majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza: 
a. podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5 
b. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
c. podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 
d. podlega karze pozbawienia wolności od roku do 5 lat 
 
 



58.Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy: 
a. samorządowej 
b. ustawodawczej 
c. wykonawczej 
d. sądowniczej 
 
59.Organy władzy publicznej działają: 
a. na podstawie ugruntowanego orzecznictwa sądowego 
b. bezpośrednio, na podstawie stanowionych uchwał 
c. w granicach prawa 
d. na podstawie prawa 
 
60.Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych polega 
między innymi na ocenie: 
a. zgodności wykonywania pomiarów i opracowań geodezyjnych terenu zamkniętego z wymogami 
dotyczącymi pomiarów i opracowań geodezyjnych, określonych w odrębnych przepisach 
b. posiadania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zezwoleń na wykonywanie 
tych prac, określonych w przepisach odrębnych 
c. przestrzegania przy ich wykonywaniu przepisów o ochronie informacji niejawnych 
d. zgodności wykonywania map terenu zamkniętego zawierających w swojej treści położenie sieci 
uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu z wymogami dotyczącymi 
opracowania mapy zasadniczej, określonymi w odrębnych przepisach 


