
 

Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 28 czerwca 2019 r. 

 

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy: 

a) krajowego systemu informacji po terenie, 

b) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, 

c) podziałów nieruchomości, 

d) gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

 

2. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują : 

a) Sejm, 

b) Senat, 

c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) Rada Ministrów. 

3. 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. 

 

4. Gmina może wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 

podstawie: 

a) wzajemnej współpracy, 

b) działalności na rzecz organizacji pozarządowych i współpracy ze społecznościami 

lokalnymi, 

c) ustaw, 

d) porozumień z organami tej administracji. 

 

5. Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji nie są: 

a) jednostka ewidencyjna, 

b) kontur klasyfikacyjny, 

c) działka ewidencyjna, 

d) użytek gruntowy. 

  



 

6. Organy samorządu województwa: 

a) stanowią wobec powiatu organy kontroli, 

b) stanowią wobec gminy organy nadzoru, 

c) są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym, 

d) nie stanowią wobec powiatu organów nadzoru. 

 

7. Tereny zamknięte ustalane są : 

a) w drodze decyzji, 

b) w drodze ratyfikowanych umów, 

c) w drodze postanowienia organów, 

d) w drodze porozumień. 

 

8. Organizację wewnętrzną Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa: 

a) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa  w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju  

w regulaminie organizacyjnym. 

b) Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia, 

c) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia, 

d) Główny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym. 

 

9. Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje zbiory danych przestrzennych: 

a) utrzymywane przez organ administracji lub w jego imieniu, 

b) odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) utrzymywane przez osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury, 

d) występujące w postaci elektronicznej. 

 

10. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: 

a) powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju, 

b) powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju, 

c) powołuje i odwołuje Główny Geodeta Kraju za zgodą wojewody, 

d) powołuje i odwołuje wojewoda w uzgodnieniu z marszałkiem województwa. 

 

11. Do zadań marszałka należy: 

a) udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,  

b) tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:1000, 

c) programowanie prac urządzeniowo - rolnych, 

d) zakładanie osnów szczegółowych. 



 

12. Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej tworzy i utrzymuje: 

a) Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

b) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

c) Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

d)  Główny Geodeta Kraju. 

 

13. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego 

tworzy się podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne, do których należą: 

a) wykaz działek ewidencyjnych,  

b) wykaz podmiotów ewidencyjnych, 

c) mapa ewidencyjna, 

d) rejestr lokali. 

 

14. Projekty osnów geodezyjnych w zakresie osnów podstawowych zatwierdza: 

a) Główny Geodeta Kraju, 

b) Minister Obrony Narodowej, 

c) Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 

d) Główny Geodeta Kraju w porozumieniu z właściwym starostą. 

 

15. Ustawa o ochronie informacji niejawnych określa zasady: 

a) klasyfikowania informacji niejawnych, 

b) organizowania ochrony informacji niejawnych, 

c) przetwarzania informacji niejawnych 

d) postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta 

daje rękojmię zachowania tajemnicy. 

 

16. Zakres treści protokołu sporządzanego przez organ nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego w wyniku kontroli działalności przedsiębiorcy (wykonawcy prac 

geodezyjnych i kartograficznych), określa następujący akt prawny: 

a) ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

b) ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

c) ustawa Prawo przedsiębiorców, 

d) ustawa o kontroli w administracji rządowej. 

 

17. Identyfikator jednostek podziału terytorialnego kraju jest: 

a) jednoczłonowy, 

b) dwuczłonowy, 

c) trzyczłonowy,   

d) czteroczłonowy. 

  



 

18. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków 

następuje w drodze: 

a) postanowienia, 

b) zawiadomienia, 

c) rozprawy administracyjnej, 

d) decyzji administracyjnej. 

 

19. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją załatwić: 

a) w ciągu 7 dni od daty wniesienia skargi, 

b) nie później niż w ciągu miesiąca, 

c) bez zbędnej zwłoki, 

d) w ciągu 21 dni od daty wniesienia skargi. 

 

 

20. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o: 

a) projektowanych sieciach uzbrojenia,  

b) sieciach uzbrojenia terenu, które znajdują się w trakcie budowy, 

c) o podmiotach, które władają sieciami, 

d) przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych sieci uzbrojenia terenu. 

 

 

21.  Właściciele nieruchomości, za wyjątkami określonymi odpowiednimi przepisami, 

są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją 

gruntów i budynków: 

a) niezwłocznie, 

b) 14 dni od powstania tych zmian, 

c) w terminie 30 dni od powstania tych zmian, 

d) w terminie jednego miesiąca od powstania tych zmian. 

 

 

22.  W powiatowej  części zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są między 

innymi: 

a) wyciągi z operatów szacunkowych, 

b) mapy ogólnogeograficzne w skalach 1: 250 000, 

c) materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej 

oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, 

d) operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub 

kartograficznych, mających na celu opracowanie dokumentacji dotyczącej 

nieruchomości na potrzeby czynności cywilno-prawnych. 



 

23. Dane zgromadzone w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

(GESUT) aktualizuje się między innymi: 

a) w cyklach miesięcznych, 

b) 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, 

c) 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, 

d) 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. 

 

24. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu: 

a) w terminie 14 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji, 

b) w terminie 7 dni od uzyskania pozytywnego protokołu weryfikacji, 

c) niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub 

kartograficznych, 

d) niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ. 

 

25. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia 

upłynęło: 

a) 1 rok, 

b)  dwa lata, 

c) trzy lata, 

d) pięć lat. 

 

26. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się : 

a) z upływem 6 miesięcy od dnia oddania dzieła, 

b) z upływem 12 miesięcy od dnia oddania dzieła, 

c) z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła, 

d) z upływem trzech lat od dnia oddania dzieła. 

 

27. Dane gromadzone w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych obejmują: 

a) numery punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, 

b) współrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych, 

c) opisy topograficzne, 

d) wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych. 

 

 



 

28. Jako tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister 

Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się: 

a) stanowiska kierowania państwem,  

b) obiekty kulturalne Sił Zbrojnych, 

c) stanowiska dowodzenia Siłami Bezpieczeństwa, 

d) lotniska wojskowe. 

 

29. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

w zakresie: 

a) gospodarki nieruchomościami, 

b) administracji architektoniczno-budowlanej, 

c) gospodarki wodnej, 

d) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. 

 

30. Ulice leżące w ciągu dróg krajowych należą: 

a) do dróg wojewódzkich, 

b) do dróg powiatowych, 

c) do dróg alternatywnych, 

d) do dróg krajowych. 

 

31. Aktualizacja danych zgromadzonych w BDOT500 dokonuje się: 

a) niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, 

b) niezwłocznie po uzyskaniu danych lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, 

c) wyłącznie na wniosek osoby mającej interes prawny, 

d) nie później niż w terminie 30 dni od dnia pozyskania odpowiednich informacji  

z innego rejestru publicznego. 

 

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

innymi: 

a) map sozologicznych, 

b) ewidencji gruntów i budynków, 

c) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

d) osnów geodezyjnych. 

 

33. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie:  

a) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, 

b) danych państwowego rejestru nazw geograficznych, 

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

d) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów. 

  



 

34. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej: 

a) do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, 

nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2014r., 

b) do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, 

nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2013r., 

c) do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, 

nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023r., 

d) do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia odpowiednich baz danych, 

nie dłużej jednak niż do 1 stycznia 2024r. 

 

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

(z wyłączeniem terenów zamkniętych) jest odpowiednio: 

a) marszałek województwa, 

b) wojewoda, 

c) prezydent miasta, 

d) burmistrz. 

 

36. Sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz urzędową 

tabelę klas gruntów określa: 

a) Główny Geodeta Kraju w drodze zarządzenia, 

b) minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem 

właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w drodze rozporządzenia, 

c) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, 

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

do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa w drodze 

rozporządzenia. 

 

37. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wojewódzki inspektor 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego : 

a) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy starostami, 

b) jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, 

c) jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami, 

d) jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej  

i kartograficznej. 

 

 

38. Przez rejestr publiczny rozumie się między innymi:  

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

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

publiczny,  

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

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



 

39. Decyzję o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje: 

a) wojewoda w porozumieniu z właściwym wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, 

b) wojewoda, 

c) starosta, 

d) wojewoda w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 

 

40. 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. 

 

41. System teleinformatyczny „system PZGiK” jest wykorzystywany do : 

a) pozyskiwania materiałów zasobu, 

b) ewidencjonowania materiałów zasobu, 

c) przechowywania materiałów zasobu, 

d) zabezpieczania materiałów zasobu. 

 

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

i  kartografii powinna spełnić między innymi następujące warunki: 

a) uzyskać pozytywną opinię wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego w zakresie przygotowania organizacyjnego i technicznego gminy do 

przejęcia zadań, 

b) uzgodnić z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego termin 

przejęcia zadań, 

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

prowadzenia innym osobom lub jednostkom organizacyjnym, 

d) uzyskać pozytywną opinię marszałka województwa w zakresie przygotowania 

organizacyjnego i technicznego gminy do przejęcia zadań. 

 

43. Karę dyscyplinarną odebrania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji 

i kartografii uważa się za niebyłą: 

a) kara nie ulega przedawnieniu. 

b) po upływie 1 roku od uprawomocnienia się orzeczenia, 

c) po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia, 

d) po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. 

  



 

44. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy: 

a) należy do zadań gminy, realizowanych  w uzgodnieniu z marszałkiem województwa, 

b) należy do zadań gminy, realizowanych w uzgodnieniu z wojewodą, 

c) należy do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, 

d) należy do zadań własnych gminy. 
 

45. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału  

w postępowaniu w sprawie: 

a) osoby związanej z nim z tytułu kurateli, 

b) powinowatych do drugiego stopnia,  

c) w której był biegłym, 

d) był przedstawicielem jednej ze stron. 
 

46. Organy administracji geodezyjnej i kartograficznej projektując zmiany przebiegu 

granic obrębów ewidencyjnych obowiązane są uwzględniać podział na: 

a) rejony urbanistyczne, 

b) obwody spisowe,  

c) rejony statystyczne,   

d) obwody urbanistyczne.  
 

47. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji operatu technicznego przez starostę, 

wykonawca prac geodezyjnych: 

a) ma prawo odwołać się od wyniku weryfikacji do geodety województwa, 

b) ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie 

do wyników weryfikacji, 

c) ma prawo na piśmie ustosunkować się do wyników weryfikacji w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu weryfikacji, 

d) ma prawo na piśmie ustosunkować się do wyników weryfikacji w terminie 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania wyników weryfikacji. 
 

48. Ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu przeprowadza: 

a) geodeta powiatowy, 

b) starosta, 

c) powołana przez organ prowadzący zasób komisja, 

d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

49.  Wywiad terenowy, który poprzedza geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 

ma na celu: 

a) ustalenie stron, do których należy wysłać zawiadomienia o czynnościach prowadzonych 

na gruncie, 

b) porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznym, 

c) identyfikację w terenie punktów osnowy geodezyjnej, 

d) identyfikację w terenie znaków granicznych. 



 

50. Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwołanie do:  

a) Głównego Geodety Kraju, 

b) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – 

sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, 

c) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego wojewódzkiego sądu 

administracyjnego, 

d) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.  

 

51. Mieniem komunalnym jest: 

a) własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, 

b) własność i inne prawa majątkowe należące do związków gmin, 

c) mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, 

d) hipoteka. 

 

52. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się BDOT 500 winien zapewniać: 

a) aktualizację zbiorów danych 

b) autoryzację użytkowników systemu, 

c) wykonywanie analiz przestrzennych, 

d) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych. 

 

53. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli organ przeprowadzający 

kontrolę rozpatruje je w terminie : 

a) 7 dni od dnia ich otrzymania, 

b) 14 dni od dnia ich otrzymania, 

c) niezwłocznie, 

d) 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

 

54. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego stanowi: 

a) dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych jako przedmiotu zamówienia 

publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety 

Kraju, 

b) pozytywny wynik weryfikacji, 

c) zawiadomienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zakończeniu prac 

geodezyjnych, 

d) dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych jako przedmiotu zamówienia 

publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań starosty. 

  



 

55. Ochrona znaków geodezyjnych polega na : 

a) wykonywaniu przeglądu znaków, 

b) wykonywaniu konserwacji znaków, 

c) doręczeniu właścicielowi nieruchomości zawiadomienia o umieszczeniu znaku na 

nieruchomości, 

d) ustawieniu urządzeń zabezpieczających.  

 

56. O usytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu położonych w granicach 

terenu zamkniętego decyduje: 

a) inwestor, 

b) projektant w uzgodnieniu z inwestorem, 

c) projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym, 

d) podmiot, który włada siecią. 

 

57. Pracami przygotowawczymi na terenie budowy są: 

a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

b) wykonanie niwelacji terenu, 

c) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, 

d) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów. 

 

58. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa:  

a) jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta 

stała się ostateczna, 

b) jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta 

stała się ostateczna, 

c) jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 1 roku od dnia, w którym decyzja 

ta stała się ostateczna, 

d) jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 5 lat od dnia, w którym  decyzja 

ta stała się ostateczna. 

 

59. Do sporządzania mapy do celów projektowych wykonawca prac geodezyjnych 

wykorzystuje: 

a) opracowania planistyczne, 

b) projekty budowlane, 

c) wyniki pomiarów obiektów nieobjętych bazą danych ewidencji gruntów i budynków 

wskazanych przez projektanta, 

d) wyniki pomiarów obiektów  nieobjętych bazą danych geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu wskazanych przez inwestora. 

  



 

60. W bazie danych ewidencyjnych oprócz konturu budynku mogą być ujawniane: 

a) schody, 

b) podjazdy dla osób niepełnosprawnych, 

c) wjazdy do podziemia, 

d) rampy. 


