
 

Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

1. Ustalanie granic terenów zamkniętych należy do : 

a) Głównego Geodety Kraju , 

b) marszałka województwa, 

c) starosty, 

d) właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 

 

2. Wykonawca zawiadamia właściwy organ  o wykonaniu zgłoszonych prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych: 

a) ustawodawca nie określił takiego terminu, 

b) w terminie trzech dni, licząc od upływu przewidywanego terminu wykonania 

zgłoszonych prac podanego w zgłoszeniu prac,  

c) w terminie siedmiu dni, licząc od upływu przewidywanego terminu wykonania 

zgłoszonych prac podanego w zgłoszeniu prac,  

d) w terminie dziesięciu dni, licząc od upływu przewidywanego terminu wykonania 

zgłoszonych prac podanego w zgłoszeniu prac. 

 

3. Informację o tym, że dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-

kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków, starosta ogłasza 

między innymi: 

a) w dzienniku urzędowym województwa, 

b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego, 

c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy, 

d) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. 

 

4. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) to: 

a) spójny układ jednostek miar, przyjęty i zalecany przez Unię Europejską, 

b) spójny układ jednostek miar, przyjęty i zalecany przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, 

c) spójny układ jednostek miar, przyjęty i zalecany przez Generalną Konferencję Miar, 

d) spójny układ jednostek miar, przyjęty i zalecany przez Parlament Unii Europejskiej. 

 

 

 

 



 

5. Przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych mają zastosowanie między innymi 

do: 

a) organów kontroli państwowej i ochrony prawa, 

b) Sejmu, 

c) sądów i trybunałów, 

d) organów administracji rządowej. 

 

6. Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju: 

a) jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, 

b) prowadzi Główny Geodeta Kraju,   

c) nosi skrócona nazwę TERYT, 

d) jest prowadzony w formie analogowej. 

 

7. W rozumieniu przepisów o postępowaniach administracyjnych „milczące załatwienie 

sprawy” następuje: 

a) piętnastego dnia od upływu terminu przewidziany do wydania decyzji 

lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu,  

b) czternastego dnia od upływu terminu przewidziany do wydania decyzji 

lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu, 

c) siódmego dnia od upływu terminu przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia 

kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu, 

d) w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania 

decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia 

sprzeciwu.  

 

8. Mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające 

informacje o przestrzennym usytuowaniu: 

a) punktów osnowy geodezyjnej, 

b) konturów użytków gruntowych, 

c) sieci uzbrojenia terenu, 

d) innych obiektów topograficznych. 

 

9. Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy między innymi: 

a) układów wojskowych, 

b) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 

c) znaczącego obciążenia państwa pod względem finansowym, 

d) obowiązków obywateli określonych w Konstytucji. 



 

10. Właściciele nieruchomości, za wyjątkami określonymi odpowiednimi przepisami, 

są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją 

gruntów i budynków: 

a) w terminie 30 dni od powstania tych zmian, 

b) niezwłocznie, 

c) w terminie jednego miesiąca od powstania tych zmian, 

d) 14 dni od powstania tych zmian. 

 

11. 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.  

 

12. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące między 

innymi: 

a) ewidencji gruntów i budynków, 

b) osnów geodezyjnych, 

c) map sozologicznych 

d) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

13. 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) 2 lat od dnia ich odebrania,   

c) 3 lat od dnia ich odebrania, 

d) 5 lat od dnia ich odebrania.  

 

14. Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks cywilny uznanie za zmarłego nie może nastąpić 

przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat: 

a) trzydzieści. 

b) dwadzieścia pięć, 

c) dwadzieścia trzy, 

d) dwadzieścia. 



 

15. Wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii to między 

innymi: 

a) pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii, 

b) kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

c) wykonywanie czynności technicznych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,  

d) wykonywanie czynności administracyjnych związanych z rozgraniczaniem 

nieruchomości. 

 

16. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje: 

a) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

b) Prezes Rady Ministrów, 

c) Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

d) Centralny Ośrodek Geodezji i Kartografii. 

 

17. Organizację wewnętrzną Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa: 

a) Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia, 

b) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia, 

c) Główny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym, 

d) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa  w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju  

w regulaminie organizacyjnym. 

 

18. Materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi podlegającymi ochronie zgodnie 

z przepisami o ochronie informacji niejawnych są między innymi:  

a) zobrazowania o geometrycznej zdolności rozdzielczej (terenowej odległości 

próbkowania) 0,5 m lub wyższej, wykonane w dowolnym zakresie promieniowania 

elektromagnetycznego, 

b) zobrazowania o geometrycznej zdolności rozdzielczej 0,5 m lub niższej, 

c) materiały, zawierające informacje opisową o przeznaczeniu obiektów położonych 

na terenach zamkniętych, jeżeli informacjom o tych obiektach nadano klauzulę tajności, 

d) materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego, jeżeli gęstość punktów 

zarejestrowanych przez urządzenie skanujące ma wartość 8 punktów na metr 

kwadratowy lub większą, badaną na obszarze 10 m x 10 m. 

 



 

19. W ramach współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Główny 

Geodeta Kraju jako organ wiodących w zakresie określonych  tematów 

przestrzennych, w szczególności: 

a) monitoruje przebieg prac w zakresie tworzenia krajowej infrastruktury informacji 

przestrzennej, 

b) sporządza projekty informacji dotyczące funkcjonowania infrastruktury informacji 

przestrzennej, 

c) sporządza projekty sprawozdań  dotyczące funkcjonowania infrastruktury informacji 

przestrzennej, 

d) dokonuje z innymi organami wiodącymi uzgodnień mających na celu zapewnienie 

zgodności infrastruktury pod względem tematycznym. 

 

20. O ustroju gminy stanowi: 

a) zarządzenie Prezesa Rady Ministrów, 

b) akt prawa miejscowego, 

c) jej statut, 

d) regulamin organizacyjny urzędu gminy. 

 

21. Organami administracji miar są: 

a) dyrektorzy wojewódzkich urzędów miar, 

b) Prezes Głównego Urzędu Miar, 

c) dyrektorzy okręgowych urzędów miar, 

d) dyrektorzy regionalnych urzędów miar. 

 

22. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: 

a) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, 

b) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich, 

c) starosta, 

d) wójt. 

 

23. Wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia o podziale gminy poprzedza: 

a) uzyskanie opinii marszałka województwa,  

b) przeprowadzenie przez zainteresowane rady gmin konsultacji z mieszkańcami, 

c) uzyskanie opinii wojewody, 

d) zasięgnięci przez właściwego ministra do spraw administracji publicznej opinii 

zainteresowanych rad gmin. 

 



 

24. Właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczania  

w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 

porządkowym w terminie: 

a) 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, 

b) 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, 

c) 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, 

d) niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. 

 

25. Kontrola działalności jednostki organizacyjnej, w zakresie wykonywania prac 

geodezyjnych, może dotyczyć: 

a) zgłaszania prac geodezyjnych, 

b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac 

geodezyjnych, 

c) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych, 

d) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie 

geodezji i kartografii. 

 

26. Do budowli przeciwpowodziowych – w myśl ustawy Prawo wodne, zalicza się : 

a) budowle regulacyjne, 

b) falochrony, 

c) stopnie wodne, 

d) kierownice w ujściach rzek do morza. 

 

27. Organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

(z wyłączeniem terenów zamkniętych) jest odpowiednio: 

a) wojewoda, 

b) prezydent miasta, 

c) burmistrz, 

d) marszałek województwa. 

 

28. Karę pieniężną za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego niezgodnie z warunkami licencji, nakładają w drodze decyzji 

administracyjnej: 

a) wojewoda, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu 

wojewódzkiego, 

b) Główny Geodeta Kraju jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu 

centralnego, 

c) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie 

warunków licencji dotyczy materiałów zasobu powiatowego, 

d) zawsze Główny Geodeta Kraju, niezależnie od części zasobu. 

 



 

29. Sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz urzędową 

tabelę klas gruntów określa: 

a) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, 

b) Główny Geodeta Kraju w drodze zarządzenia, 

c) minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem 

do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa w drodze 

rozporządzenia, 

d) minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z minister 

właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w drodze rozporządzenia. 

 

30. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa 

sprawuje: 

a) starosta, 

b) marszałek województwa, 

c) minister właściwy do spraw środowiska, 

d) wojewoda. 

31. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie : 

a) 7 dni od dnia jego doręczenia, 

b) 14 dni od dnia jego doręczenia, 

c) niezwłocznie, 

d) 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 

 

32. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji 

i  kartografii powinna spełnić między innymi następujące warunki: 

a) uzyskać pozytywną opinię marszałka województwa w zakresie przygotowania 

organizacyjnego i technicznego gminy do przejęcia zadań, 

b) uzyskać pozytywną opinię wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego w zakresie przygotowania organizacyjnego i technicznego gminy do 

przejęcia zadań, 

c) zapewnić, że zadania powierzone przez starostę nie będą przez gminę przekazywane do 

prowadzenia innym osobom lub jednostkom organizacyjnym, 

d) uzgodnić z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego termin 

przejęcia zadań. 

 

33. Uzgodnieniu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - na naradzie 

koordynacyjnej zwoływanej przez starostę - podlegają sieci sytuowane między innymi: 

a) na obszarze luźnej zabudowy wiejskiej, 

b) w pasach drogowych na terenie projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, 

c) na obszarach miast, 

d) w pasach drogowych na terenie istniejącej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. 

 



 

34. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z następujących zasobów: 

a) gminnych, 

b) powiatowych,  

c) wojewódzkich, 

d) centralnego. 

 

35. Aktualizacja ‘Systemu rejonów statystycznych i obwodów spisowych’, wchodzącego 

w skład rejestru TERYT, następuje:  

a) w ostatnim kwartale roku poprzedzającym rok, w którym będzie przeprowadzany 

powszechny spis ludności lub spis rolny, 

b) co najmniej raz na dwa lata, 

c) co najmniej raz w roku, 

d) co najmniej raz na pół roku. 

 

36. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie: 

a) zarządzenia, 

b) obwieszczenia, 

c) rozporządzenia, 

d) uchwały. 

 

37. Decyzji, od której przysługuje odwołanie: 

a) nie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności – i jest to zasada generalna,  

b) może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne 

ze względu na ochronę zdrowia, 

c) może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne 

ze względu na ochronę życia ludzkiego,  

d) może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo 

ważny interes strony. 

 

38. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej do spraw odpowiedzialności 

zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym jej przewodniczącego, powołuje: 

a) Główny Geodeta Kraju w drodze zarządzenia, 

b) wojewoda w drodze decyzji, 

c) wojewoda w drodze zarządzenia, 

d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w drodze 

postanowienia. 

 

39. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie należy do zadań: 

a) wojewody, 

b) samorządu województwa, 

c) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

d) Rady Ministrów. 

 



 

40. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w drodze 

czynności materialno – technicznej następuje na podstawie: 

a) przepisów prawa, 

b) wpisów w księgach wieczystych, 

c) aktów notarialnych, 

d) ostatecznych decyzji administracyjnych. 

 

41. Plan urządzenia lasu zawiera: 

a) opis stanu lasu, 

b) ocenę stanu lasu, 

c) cele prowadzenia gospodarki leśnej, 

d) sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. 

 

42. Wójt prowadzi sprawy z zakresu geodezji i kartografii - powierzone  mu przez starostę 

na wniosek gminy - przy pomocy: 

a) geodety powiatowego,  

b) geodety gminnego wchodzącego w skład urzędu gminy, 

c) naczelnika wydziału geodezji i kartografii, 

d) naczelnika referatu geodezji i kartografii. 

 

43. 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) przeglądania, 

d) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

 

44. W toku postępowania administracyjnego organ wydaje: 

a) orzeczenia, 

b) postanowienia, 

c) decyzje, 

d) zaświadczenia. 

 

45. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym między innymi 

w formie: 

a) usług zdefiniowanych w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej,  

b) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, 

c) wypisów  z rejestrów operatu ewidencyjnego,  

d) plików komputerowych sformatowanych w standardzie wymiany danych 

ewidencyjnych SWDE. 

 



 

46. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie jeżeli: 

a) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, 

b) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, 

c) strona z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,  

d) wyjdą na jaw nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, 

który wydał decyzję. 

 

47. Uprawnienia podmiotu w zakresie wykorzystania udostępnionych materiałów 

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określone w licencji dotyczą 

między innymi: 

a) możliwości ich przekształcania do postaci elektronicznej - w przypadku  materiałów 

zasobu w postaci nieelektronicznej, 

b) możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach – 

w przypadku  materiałów zasobu w postaci elektronicznej, 

c) możliwości  ich udostępniania w systemach teleinformatycznych – w przypadku  

materiałów zasobu w postaci elektronicznej, 

d) możliwości  ich powielania - w przypadku  materiałów zasobu w postaci 

nieelektronicznej. 

 

48. Przez rejestr publiczny rozumie się między innymi:  

a) listę służącą do realizacji zadań publicznych, prowadzoną przez podmiot publiczny, 

b) rejestr służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny, 

c) wykaz służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony przez podmiot publiczny, 

d) ewidencję służącą do realizacji zadań publicznych, prowadzoną przez podmiot 

publiczny. 

 

49. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac 

geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, poprzez jej 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego na okres:  

a) 15 dni kalendarzowych, 

b) 14 dni roboczych, 

c) 14 dni,   

d) 21 dni kalendarzowych. 

 

50. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje  się między innymi 

w następujących zakresach: 

a) geodezyjne pomiary podstawowe, 

b) gleboznawcza klasyfikacja gruntów, 

c) fotogrametria i teledetekcja, 

d) geodezyjna obsługa inwestycji. 



 

51. Nie można wszczynać postępowania dyscyplinarnego w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii, jeżeli od popełnienia czynu upłynęły: 

a) dwa lata, 

b) cztery lata, 

c) trzy lata, 

d) pięć lat. 

 

52. Odwołanie od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej do Odwoławczej 

Komisji Dyscyplinarnej wnosi się w terminie: 

a)   7 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, 

b) 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, 

c) 30 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, 

d) jednego miesiąca od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

 

53. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących 

nieruchomości ustala się według: 

a) miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości, 

b) miejsca pobytu strony zainteresowanej, 

c) miejsca położenia nieruchomości, 

d) zgodnego ustalenia stron. 

 

54. Aktualizacja bazy danych BDOT500 następuje w celu: 

a) ujawnienia nowych danych,  

b) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym danymi zgodnymi ze stanem 

faktycznym,  

c) zastąpienia danych niezgodnych z obowiązującymi standardami technicznymi danymi  

zgodnymi ze obowiązującymi standardami technicznymi, 

d) wyeliminowania danych błędnych. 

 

55. Informacjom niejawnym nadaję się odpowiednio następujące klauzule: 

a) ściśle poufne, 

b) ściśle tajne, 

c) poufne, 

d) tajne. 

 

56. Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane  

i wydawane na żądanie: 

a) prokuratury, 

b) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa, 

c) rzeczoznawców majątkowych, 

d) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich 

ustawowych działań. 



 

57. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy: 

a) składanie wniosków o ukaranie, 

b) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, 

c) udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony, 

d) udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze przewodniczącego. 

 

58. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinien zapewniać między 

innymi:  

a) nieograniczony dostęp do materiałów zasobu, 

b) możliwość przekazywania wyników prac do zasobu, 

c) możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, 

d) możliwość udostępniania i korzystania z usług infrastruktury informacji przestrzennej. 

 

59. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem Własności Rolnej 

Skarbu Państwa w drodze: 

a) sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych, 

b) oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym, 

c) przekazania w zarząd, 

d) zamiany nieruchomości. 

 

60. Ochrona gruntów rolnych polega na: 

a) nieograniczonemu przeznaczaniu ich na cele nierolnicze, 

b) zapobieganiu procesom degradacji gruntów rolnych, 

c) usuwaniu torfowisk, 

d) dążeniu do zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 


