
Pytania testowe 
na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 11 września 2020 r. 
 
 

1. Numery działek ewidencyjnych, które w wyniku zmiany granic obrębów znalazły się w 
granicach innego obrębu mogą przyjąć postać: 
a. ułamków zwykłych, utworzonych w wyniku dodania do mianowników ułamków zwykłych, 
którymi dotychczas były oznaczone te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, 
niewykorzystanej dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie 
b. liczb naturalnych, utworzonych w wyniku dodania do liczb naturalnych, którymi dotychczas były 
oznaczone te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, niewykorzystanej 
dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie 
c. kolejnych liczb naturalnych niewykorzystanych do numeracji działek ewidencyjnych w tym 
obrębie 
d. ułamków zwykłych, utworzonych w wyniku dodania do liczników ułamków zwykłych, którymi 
dotychczas były oznaczone te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, 
niewykorzystanej dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie 
 
2. Spory pomiędzy starostą a wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i 
kartograficznego dotyczące projektu założenia ewidencji rozstrzyga: 
a. Główny Geodeta Kraju 
b. właściwy minister 
c. wojewoda 
d. wojewódzki sąd administracyjny 
 
3. Projekt założenia ewidencji gruntów i budynków określa w szczególności: 
a. wykaz budynków 
b. charakterystykę obiektu 
c. przewidywane terminy wykonania poszczególnych etapów prac 
d. system, w którym prowadzona będzie ewidencja 
 
4. Prawa osób do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie: 
a. ostatecznych decyzji administracyjnych 
b. notatki służbowej 
c. wpisów dokonanych w księgach wieczystych 
d. prawomocnych orzeczeń sądowych 
 
5. Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych doręcza się nie później niż … przed wyznaczonym terminem: 
a. 2 tygodnie 
b. 14 dni 
c. 7 dni 
d. 7 dni roboczych 
 
6. Trwała stabilizacja punktów granicznych może nastąpić, jeżeli do ustalenia przebiegu granic 
działek ewidencyjnych doszło: 
a. na podstawie zgodnych wskazań właścicieli nieruchomości zawartych w oświadczeniu 
b. na podstawie analizy map jednostkowych w państwowym zasobie geodezyjnym i 
kartograficznym oraz orzeczeń sądowych 
c. w każdym przypadku 
d. na podstawie ostatniego spokojnego stanu posiadania na gruncie 
 



7. Uwagi i zastrzeżenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu 
opisowo-kartograficznego rozpatruje: 
a. starosta 
b. zarząd powiatu 
c. rada powiatu 
d. upoważniony geodeta 
 
8. Kto nie zgłasza prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wbrew obowiązkowi, podlega 
karze grzywny orzekanej na podstawie przepisów: 
a. o postępowaniu w sprawach o wykroczenia 
b. Prawa geodezyjnego i kartograficznego 
c. Kodeksu postępowania administracyjnego 
d. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
 
9. Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwołanie do: 
a. właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych 
b. właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego wojewódzkiego sądu 
administracyjnego 
c. Głównego Geodety Kraju 
d. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego 
 
10.Osoba, której odebrano uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii może 
ubiegać się o ponowne ich uzyskanie po upływie: 
a. 1 roku od dnia ich odebrania 
b. 5 lat od dnia ich odebrania 
c. 3 lat od dnia ich odebrania 
d. 2 lat od dnia ich odebrania 
 
11.Organizację wewnętrzną Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa: 
a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia 
b. Główny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym 
c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju w regulaminie organizacyjnym 
d. Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia 
 
12.Starosta wyznaczając sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej 
zawiadamia o tym między innymi: 
a. zarządzających terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na 
tych terenach 
b. wnioskodawców koordynacji 
c. wójtów (odpowiednio burmistrzów, prezydentów miast), na obszarze właściwości których mają 
być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu 
d. podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu 
 
13.Starosta prowadzący powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić 
pracowników do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie na wniosek: 
a. geodety powiatowego 
b. kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
c. pracownika, który będzie załatwiał sprawy w imieniu starosty 
d. geodety województwa 
 



14.Od orzeczeń wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii stronom służy odwołanie do: 
a. właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, 
która wydała zaskarżoną decyzję 
b. ministra właściwego w sprawach budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
c. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej za pośrednictwem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, 
która wydała zaskarżoną decyzję 
d. Głównego Geodety Kraju za pośrednictwem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, która wydała 
zaskarżoną decyzję 
 
15.Prace kartograficzne obejmują: 
a. wykonywanie map specjalnych 
b. wykonywanie map topograficznych 
c. wykonywanie map tematycznych 
d. wykonywanie map ogólnogeograficznych 
 
16.Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w strukturze Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej nie są: 
a. marszałek województwa 
b. Główny Geodeta Kraju 
c. minister właściwy do spraw administracji publicznej 
d. wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego 
 
17.Na treść opisu mapy do celów projektowych składają się w szczególności:  
a. skala 
b. położenie obszaru opracowania 
c. nazwa zleceniodawcy prac geodezyjnych 
d. data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę 
 
18.Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego w przypadku podziemnych 
szczegółów terenowych są dostępne do pomiaru: 
a. załamania poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu 
b. dna studzienek kanalizacyjnych 
c. przekroje poprzeczne ulic urządzonych 
d. dolne krawędzie rur ochronnych kabli 
 
19.W skład operatu technicznego nie wchodzą 
a. zawiadomienie o zakończeniu pracy geodezyjnej lub kartograficznej 
b. dziennik niwelacji 
c. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołu klasyfikacyjnego 
d. sprawozdanie techniczne 
 
20.Średni błąd położenia i wysokości punktów pomiarowej osnowy poziomej i wysokościowej 
odpowiednio: 
a. nie może być mniejszy niż 0,10m względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej i 0,05m 
względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej 
b. nie może być większy niż 0,10m względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej i 0,10m 
względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej 
c. nie może być większy niż 0,10m względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej i 0,05m 
względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej 
d. nie może być większy niż 0,05 m względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej i 0,05m 
względem punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej 



 
21.Protokół ze wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych zawiera 
m.in.: 
a. omówienie skreśleń i poprawek 
b. numery działek ewidencyjnych 
c. opis sposobu stabilizacji lub markowania punktów osnowy pomiarowej 
d. identyfikator obrębu ewidencyjnego 
 
22.Pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje: 
a. sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości 
b. pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych lub ich podłoża 
c. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów 
d. geodezyjną obsługę budowy i montażu 
 
23.Ze względu na wymaganą dokładność określenia położenia punktów szczegółów terenowych 
wyróżnia się I, II i III grupę szczegółów terenowych, do grupy II nie są zaliczone szczegóły: 
a. kontury użytków gruntowych 
b. znaki geodezyjne 
c. cieki i zbiorniki wodne o naturalnych liniach brzegowych 
d. wały przeciwpowodziowe 
 
24.Zgodnie z ustawą – Kodeks postępowania administracyjnego, odwołanie od decyzji wydanej 
w pierwszej instancji i ogłoszonej stronie, wnosi się, od dnia jej ogłoszenia w terminie:  
a. 7 dni 
b. 30 dni 
c. 14 dni 
d. 21 dni 
 
25.Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie jeżeli: 
a. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 
potwierdzeniu stanu prawnego 
b. urzędowego potwierdzenia określonego stanu prawnego wymaga przepis prawa 
c. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 
potwierdzeniu określonych faktów 
d. urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa 
 
26.Organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji: 
a. stwierdza wygaśnięcie lub uchyla decyzję o których mowa powyżej w ppkt a) i b) w drodze 
decyzji 
b. stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez 
stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku 
c. stwierdza wygaśnięcie lub uchyla decyzję o których mowa powyżej w ppkt a) i b) w drodze 
postanowienia 
d. stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia 
takiej decyzji nakazuje przepis prawa 
 
27.Droga powiatowa (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) powinna spełniać 
wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas: 
a. Z 
b. L 
c. GP 
d. G 
 



28.Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga 
zgody: 
a. właścicieli terenów, na której jest zlokalizowana 
b. rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty 
c. rady gminy 
d. rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu 
 
29.Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje: 
a. w drodze uchwały zarządu województwa, po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu 
b. w drodze uchwały sejmiku województwa 
c. w drodze postanowienia Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii właściwego wojewody 
d. w drodze uchwały zarządu województwa 
 
30.Obiekt mostowy to: 
a. budowla przeznaczona do przeprowadzenia samodzielnego ciągu pieszego 
b. kładka 
c. budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi 
d. budowla przeznaczona do przeprowadzenia szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących 
 
31.Informację o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, właściwy 
miejscowo starosta zamieszcza: 
a. na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy 
b. na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego 
c. w dzienniku urzędowym województwa 
d. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa niezwłocznie po jej 
utworzeniu 
 
32.Krajową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzi się:  
a. w sposób obszarowo ciągły 
b. wyłącznie dla obszarów miast 
c. wyłącznie dla obszarów miast oraz zwartych zabudowanych obszarów wiejskich 
d. wyłącznie dla obszarów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę obszarów wiejskich 
 
33.Na mapie zasadniczej opis obiektu: ‘urządzenie techniczne związane z siecią’ o wartości 
atrybutu ‘istnienie’ jako projektowany lub w budowie, składa się odpowiednio z następujących 
elementów: 
a. oznaczenia skrótu „p.” lub „b” oraz oznaczenia literowego rodzaju sieci uzbrojenia terenu 
b. wyłącznie oznaczenia literowego sieci uzbrojenia terenu 
c. wyłącznie oznaczenia skrótu „proj.” lub „bud.” 
d. oznaczenia skrótu „proj.” lub „bud.” oraz oznaczenia literowego rodzaju sieci uzbrojenia terenu 
 
34.Na mapie zasadniczej opis obiektów powierzchniowych: ‘jednostka ewidencyjna’, ‘obręb 
ewidencyjny’, ‘woda stojąca’: 
a. umieszcza się równolegle do osi x układu współrzędnych 
b. umieszcza się równolegle do ich granicy 
c. umieszcza się równolegle do osi y układu współrzędnych 
d. nie jest prezentowany 
 
35.Przy redakcji kartograficznej mapy zasadniczej stosuje się następujące zasady: 
a. symbolem przesłania się rysunek mapy 
b. linią przerywaną przesłania się linie ciągłe 
c. symbolem przesłania się kontury sytuacji, z wyjątkiem znaków kartograficznych 
reprezentujących drzewa 



d. linią grubą przeslania się linie cienkie 
 
36.Dla obiektu istniejącego w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
(GESUT) zmiana: 
a. wartości atrybutu ‘źródło’ dla fragmentu obiektu – nie powoduje jego segmentację 
b. wartości atrybutu ‘funkcja przewodu’ dla fragmentu obiektu – 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. 3 
b. 2 
c. 4 
d. 1 
 
38.Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu: 
a. niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub 
kartograficznych 
b. w terminie 7 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji 
c. w terminie 14 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji 
d. niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ 
 
39.W bazach systemu PZGiK gromadzi się: 
a. metadane 
b. dane niezbędne do prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 
c. materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych 
d. dane niezbędne do prowadzenia ewidencji materiałów zasobu 
 
40.Portal internetowy organu prowadzącego zasób powinien zapewniać co najmniej: 
a. udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych 
b. możliwość przekazywania wyników prac geodezyjnych do zasobu 
c. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów zasobu 
d. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 
 
41.Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ustala opłatę za 
uwierzytelnienie dokumentów wystawiając: 
a. Rachunek 
b. Dokument Obliczenia Opłaty 
c. Fakturę 
d. Fakturę VAT 
 
42.Materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, 
programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w 
sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji gromadzone są w: 
a. centralnej części zasobu 
b. powiatowej części zasobu o ile dotyczą terenu jednego powiatu 
c. powiatowej części zasobu 
d. wojewódzkiej części zasobu 
 
43.Wyciągi z operatów szacunkowych gromadzone są w: 
a. powiatowej części zasobu 



b. nie są gromadzone w zasobie 
c. centralnej części zasobu 
d. wojewódzkiej części zasobu 
 
44.Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania (ODGiK): 
a. jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy 
b. w terminie ustalonym z kierownikiem PODGiK na pisemny wniosek wykonawcy pracy 
geodezyjnej lub kartograficznej podlegającej zgłoszeniu 
c. nie może nigdy zostać wydany 
d. w terminie 7 dni na pisemny wniosek wykonawcy pracy geodezyjnej lub kartograficznej 
podlegającej zgłoszeniu 
 
45.Prezydent miasta może wszcząć postępowanie w sprawie podział nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym jeżeli: 
a. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie zgłoszą 
się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości 
b. w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie 
zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości 
c. w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie zgłoszą 
się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości 
d. w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia o zamiarze dokonania podziału nieruchomości nie 
zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości 
 
46.Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 
sprawuje: 
a. nadleśniczy 
b. wójt ,burmistrz 
c. minister właściwy do spraw środowiska 
d. starosta 
 
47.Podmiot prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany: 
a. prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów 
teleinformatycznych 
b. prowadzić ten rejestr w sposób zapewniający bezpłatny dostęp, w przypadku, gdy ten rejestr 
działa przy użyciu systemów teleinformatycznych 
c. prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej 
d. umożliwić dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie informacji z tego rejestru 
drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa przy użyciu systemów informacji 
teleinformatycznych 
 
48.Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest: 
a. nieważna 
b. chybiona 
c. ograniczona 
d. ubezwłasnowolniona 
 
49.Dział I-O księgi wieczystej zawiera: 
a. oznaczenie numerów działek ewidencyjnych 
b. informacje o właścicielu 
c. wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem 
d. oznaczenie nieruchomości 
 



50.Identyfikator jednostek podziału terytorialnego kraju jest: 
a. kombinacją cyfr i liter z alfabetu greckiego 
b. trzyczłonowy 
c. jednoczłonowy 
d. dwuczłonowy 
 
51.ustroju gminy stanowi: 
a. zarządzenie Prezesa Rady Ministrów 
b. jej statut 
c. akt prawa miejscowego 
d. regulamin organizacyjny gminy 
 
52.Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje zbiory danych przestrzennych: 
a. odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
b. utrzymywane przez organ administracji lub w jego imieniu 
c. występujące w postaci analogowej 
d. utrzymywane przez osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury 
 
53.Ewidencja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, 
prowadzona przez Głównego Geodetę Kraju, obejmuje między innymi następujące informacje: 
a. obszar, do którego odnosi się zbiór danych przestrzennych 
b. datę otrzymania zgłoszenia przez Głównego Geodetę Kraju 
c. numer porządkowy zbioru danych przestrzennych 
d. datę wysłania zgłoszenia przez podmiot, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji 
 
54.Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu 
jako autentycznego używa: 
a. podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 5 lat 
b. podlega karze ograniczenia wolności od 1 miesiąca do lat 2 
c. podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 
d. podlega grzywnie 
 
55.Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów: 
a. są wydawane tylko na podstawie ustawy 
b. mogą stanowić podstawy decyzji wobec osób prawnych 
c. maja charakter wewnętrzny 
d. nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli 
 
56.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: 
a. zarządzenia 
b. rozporządzenia 
c. ustawy 
d. udzielane przez organy pełnomocnictwa 
 
57.Przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych mają zastosowanie między innymi do: 
a. sądów i trybunałów 
b. organów kontroli państwowej i ochrony prawa 
c. organów administracji rządowej 
d. Sejmu 
 
58.Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, udostępnia kopie zbiorów danych lub 
innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 
a. niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty 
b. niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty 



c. niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty 
d. niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty 
 
59.Ochrona znaków geodezyjnych polega na: 
 
Wybierz jedną lub więcej: 
a. wykonywaniu przeglądu znaków 
b. ustawieniu urządzeń zabezpieczających 
c. wykonywaniu konserwacji znaków 
d. doręczeniu właścicielowi nieruchomości zawiadomienia o umieszczeniu znaku na 
nieruchomości 
 
60.System teleinformatyczny wykorzystywany przez podmiot publiczny do realizacji zadań 
publicznych: 
a. musi spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych 
b. nie musi zapewniać interoperacyjności systemów na zasadach określonych w Krajowych 
Ramach Interoperacyjności 
c. musi zapewniać interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach 
Interoperacyjności 
d. musi zapewniać interoperacyjność systemów 


