
 

Pytania testowe 

na egzamin pisemny z przepisów ogólnie obowiązujących 

w dniu 23 października 2019 r. 

1. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd administracyjny może wystąpić :  

a) Rzecznik Praw Obywatelskich, 

b) minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

c) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator Generalny, 

d) strona. 

 

2. Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

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

a) układów wojskowych, 

b) znaczącego obciążenia państwa pod względem finansowym, 

c) obowiązków obywateli określonych w Konstytucji, 

d) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej. 

 

3. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa: 

a) Rada Gminy, 

b) upoważniony przez wójta zarząd gminy, 

c) jednoosobowo wójt, 

d) skarbnik gminy po zasięgnięciu opinii regionalnej izby obrachunkowej. 

 

4. Na podstawie bazy danych ewidencyjnych tworzy się pomocnicze raporty do których 

należą: 

a) wykaz lokali, 

b) kartoteka budynków, 

c) wykaz budynków, 

d) wykaz dzierżawców gruntów. 

 

5. Przez zasób nieruchomości należy rozumieć: 

a) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, 

b) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane  

w użytkowanie wieczyste, 

c) nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego województwa, 

d) nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały 

oddane w użytkowanie wieczyste. 



 

 

6. Ustalanie granic terenów zamkniętych należy do : 

a) Głównego Geodety Kraju, 

b) marszałka województwa, 

c) właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, 

d) starosty. 

 

7. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji  

z urzędu, jeżeli zmiany wynikają z : 

a) wykrycia błędnych informacji, 

b) odpisów europejskich poświadczeń spadkowych, 

c) odpisów prawomocnych orzeczeń sądu w sprawach o wydanie części nieruchomości, 

d) zawiadomienia o nowych wpisach w dziale II księgi wieczystej. 

 

8. Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, 

zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż: 

a) z upływem trzech lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela, 

b) z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela, 

c) z upływem 1 roku od dnia uzyskania pełnoletności przez właściciela, 

d) z chwilą uzyskania pełnoletności przez właściciela. 

 

9. 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) na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego, 

b) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa, 

c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego urzędu gminy, 

d) w dzienniku urzędowym województwa. 

 

10. Legalnymi jednostkami miar są: 

a) jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), 

b) jednostki należące do międzynarodowego Układu jednostek Miar (SI), dopuszczone do 

stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, 

d) jednostki miar, przyjęte i zalecane przez Parlament Unii Europejskiej. 

 

 



 

 

11. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić: 

a) w ciągu 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, 

b) w ciągu 14 dni od dnia wszczęcia postępowania, 

c) w ciągu 21 dni od dnia wszczęcia postępowania, 

d) niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. 

 

12. O ustroju gminy stanowi : 

a) statut, 

b) regulamin, 

c) zarządzenie, 

d) rozporządzenie. 

 

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

sprawuje: 

a) Generalny Dyrektor Lasów Państwowych, 

b) starosta, 

c) marszałek województwa, 

d) minister właściwy do spraw środowiska. 

 

14. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem Własności Rolnej 

Skarbu Państwa w drodze: 

a) zamiany nieruchomości, 

b) przekazania w zarząd, 

c) sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie gospodarstw rodzinnych, 

d) oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym. 

 

15. Dokumentacja techniczna w operacie rozgraniczeniowym zawiera: 

a) opisy topograficzne punktów osnowy, 

b) obliczenia i wykazy współrzędnych punktów granicznych, 

c) protokół graniczny, 

d) szkice polowe zawierające dane uzyskane w wyniku bezpośredniego pomiaru granic. 

 

 

 

 



 

16. Organy administracji publicznej prowadzące rejestry publiczne tworzą  

i obsługują, w zakresie swojej właściwości sieć usług, do których zalicza się między 

innymi usługi:  

a) pobierania kopii zbiorów lub ich części, 

b) wyszukiwania zbiorów oraz usług danych przestrzennych, 

c) przeglądania, 

d) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

 

17. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

wymaga zgody : 

a) rady gminy, 

b) rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty, 

c) rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, 

d) właścicieli terenów, na której jest zlokalizowana. 

 

18. Dokumenty nie znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym  

i kartograficznym mogą stanowić podstawę ustalenia przebiegu granic nieruchomości, 

jeżeli: 

a) zostały sporządzone przez byłe urzędy katastralne, 

b) zostały sporządzone przez Główny Urząd Pomiarów Kraju i organy mu podległe, 

c) stanowią część operatu katastralnego, 

d) zawierają podpis wykonawcy i datę sporządzenia dokumentu. 

 

19. Właściciele nieruchomości, za wyjątkami określonymi odpowiednimi przepisami, 

są obowiązani zgłaszać właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją 

gruntów i budynków: 

a) niezwłocznie, 

b) w terminie jednego miesiąca od powstania tych zmian, 

c) w terminie 30 dni od powstania tych zmian, 

d) w terminie 14 dni od powstania tych zmian. 

 

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

do: 

a) organów administracji rządowej, 

b) Sejmu, 

c) organów kontroli państwowej i ochrony prawa, 

d) sądów i trybunałów. 

 



 

 

21. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału  

w postępowaniu w sprawie: 

a) w której był przedstawicielem jednej ze stron, 

b) osoby związanej z nim z tytułu kurateli, 

c) w której był biegłym, 

d) powinowatych do drugiego stopnia.  

 

22. 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.  

 

23. Celami publicznymi, w myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, są: 

a) wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, 

b) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla, 

c) wykonywanie budowli służących zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

d) utrzymywanie cmentarzy. 

 

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

czynności materialno – technicznej następuje na podstawie: 

a) przepisów prawa, 

b) ostatecznych decyzji administracyjnych, 

c) wpisów w księgach wieczystych, 

d) aktów notarialnych. 

 

25. Wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań  

z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 

porozumienia z organami administracji rządowej pod względem: 

a) legalności, 

b) celowości, 

c) gospodarności, 

d) rzetelności. 

 

 



 

 

26. Przedsiębiorca podpisuje skorygowany protokół kontroli w terminie : 

a) niezwłocznie, 

b) 7 dni od dnia jego doręczenia, 

c) 14 dni od dnia jego doręczenia, 

d) 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia. 

 

27. Organami administracji miar są: 

a) dyrektorzy wojewódzkich urzędów miar, 

b) dyrektorzy regionalnych urzędów miar, 

c) Prezes Głównego Urzędu Miar, 

d) dyrektorzy okręgowych urzędów miar. 

 

28. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: 

a) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, 

b) wójt, 

c) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich, 

d) starosta. 

 

29. 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. 

 

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

a) uzyskanie opinii marszałka województwa,  

b) uzyskanie opinii wojewody, 

c) przeprowadzenie przez zainteresowane rady gmin konsultacji z mieszkańcami, 

d) zasięgnięcie przez właściwego ministra do spraw administracji publicznej opinii 

zainteresowanych rad gmin. 

 

 

 

 



 

 

31. Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych  

i kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby resortów, określają: 

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

właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, 

b) właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w porozumieniu z Głównym 

Geodetą Kraju, 

c) właściwi ministrowie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów,  

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

do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa. 

 

32. Właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczania  

w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 

porządkowym w terminie: 

a) niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ustaleniu tego numeru, 

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

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

d) 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. 

 

33. 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. 

 

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

a) budowle regulacyjne, 

b) kierownice w ujściach rzek do morza, 

c) falochrony, 

d) stopnie wodne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

35. Karę pieniężną za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego niezgodnie z warunkami licencji, nakładają w drodze decyzji 

administracyjnej: 

a) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie 

warunków licencji dotyczy materiałów zasobu powiatowego, 

b) wojewoda, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu 

wojewódzkiego, 

c) zawsze Główny Geodeta Kraju, niezależnie od części zasobu, 

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

centralnego. 

36. 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) uzgodnić z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego termin 

przejęcia zadań, 

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

prowadzenia innym osobom lub jednostkom organizacyjnym. 

 

37. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie: 

a) zarządzenia, 

b) uchwały, 

c) obwieszczenia, 

d) rozporządzenia. 

 

38. 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. 

 

 

 



 

 

39. Plan urządzenia lasu zawiera: 

a) ocenę stanu lasu, 

b) cele prowadzenia gospodarki leśnej, 

c) opis stanu lasu, 

d) sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. 

 

40. Organami powiatu są:  

a) rada powiatu, 

b) zarząd powiatu, 

c) starosta, 

d) przewodniczący rady powiatu. 

41. Do samodzielnego lokalu mieszkalnego mogą przynależeć, jako jego części składowe, 

pomieszczenia takie jak:  

a) piwnica, 

b) garaż,  

c) strych, 

d) komórka.  

 

42. 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. 

 

43. 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 zarządzenia, 

c) wojewoda w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego drodze decyzji, 

d) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w drodze 

postanowienia. 

 

 

 



 

 

44. Wniesienie wkładu gruntowego przez posiadacza zależnego wymaga zgody: 

a) właściciela, 

b) wszystkich członków spółdzielni, 

c) członków będących założycielami spółdzielni, 

d) Krajowej Rady Spółdzielczej. 

 

45. Poświadczenie bezpieczeństwa w przypadku dostępu do informacji niejawnych  

o klauzuli tajne wydaje się na okres: 

a) 10 lat, 

b) 7 lat , 

c) 5 lat, 

d) bezterminowo. 

 

46. Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, podział nieruchomości może nastąpić  

w celu: 

a) wydzielenia części nieruchomości, której użytkowanie wieczyste zostało nabyte  

z mocy prawa, 

b) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 

c) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych, 

d) realizacji przepisów dotyczących likwidacji przedsiębiorstw państwowych. 

 

47. Ochrona gruntów rolnych polega na: 

a) nieograniczonemu przeznaczaniu ich na cele nierolnicze, 

b) usuwaniu torfowisk, 

c) dążeniu do zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi, 

d) zapobieganiu procesom degradacji gruntów rolnych. 

 

48. Wywłaszczenie nieruchomości polega na : 

a) pozbawieniu prawa własności na nieruchomości, 

b) ograniczeniu prawa własności na nieruchomości, 

c) pozbawieniu prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości, 

d) ograniczeniu prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości. 

 

 

 

 



 

 

49. Uchwała rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości stanowi podstawę do: 

a) zamknięcia istniejących ksiąg wieczystych, 

b) założenia nowych ksiąg wieczystych, 

c) ujawnienia nowego stanu prawnego nieruchomości w katastrze nieruchomości, 

d) wyznaczenia na gruncie granic nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału 

nieruchomości. 

 

50. 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. 

 

51. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących 

nieruchomości ustala się według: 

a) miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości, 

b) miejsca położenia nieruchomości, 

c) miejsca pobytu strony zainteresowanej, 

d) zgodnego ustalenia stron. 

 

52. Centralne repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków 

prowadzi się w postaci bazy danych za pomocą systemu teleinformatycznego 

umożliwiającego w szczególności: 

a) zapisywanie zbiorów danych,  

b) wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 

c) aktualizację zbiorów danych, 

d) bezpieczne utrzymywanie zbiorów danych. 

 

53. Po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego starosta: 

a) stosuje ugodę administracyjną, 

b) prowadzi rokowania o nabycie praw do nieruchomości, 

c) przeprowadza rozprawę administracyjną, 

d) ustala cel wywłaszczenia. 

 

 



 

 

54. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można 

zawiesić na czas: 

a) nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, 

b) nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, 

c) nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy, 

d) nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 

 

55. Starosta doręcza wnioskodawcy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej w odniesieniu do dróg: 

a) krajowych, 

b) wojewódzkich, 

c) powiatowych, 

d) gminnych. 

 

56. Nieruchomość uznaje się za zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli: 

a) pomimo  upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, 

nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu, 

b) pomimo upływu 5 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, 

nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu, 

c) pomimo upływu 3 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, 

nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu, 

d) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, 

cel ten nie został zrealizowany. 

 

57. Spis dokumentów operatu technicznego zawiera: 

a) nazwę wykonawcy, 

b) imię, nazwisko i podpis osoby, która sporządziła spis dokumentów operatu 

technicznego, 

c) numer uprawnień zawodowych wykonawcy prac geodezyjnych, 

d) zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych. 

 

58. Protokół graniczny powinien zawierać: 

a) opis wzajemnych ustępstw, 

b) oświadczenia stron, 

c) opis przebiegu granic, 

d) opis utrwalenia punktów granicznych. 

 



 

 

59. Do zadań starosty należy : 

a) analiza zmian w strukturze agrarnej, 

b) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów, 

c) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

d) ochrona znaków geodezyjnych. 

 

60. 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. 


