Wykaz aktów prawnych
stanowiących źródło pytań egzaminów pisemnego i ustnego,
o którym mowa w §22 ust. 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia
2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. 2014 poz. 176)
Zakresy uprawnień zawodowych:
1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do
celów prawnych.
3. Geodezyjne pomiary podstawowe.
4. Geodezyjna obsługa inwestycji.
5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,
6. Redakcja map.
7. Fotogrametria i teledetekcja.
Opis sposobu korzystania z wykazu:
wymieniony w kolumnie 4 zakres uprawnień zawodowych, oznaczony cyfrą od 1 do 7, wskazuje, że z aktu prawnego,
zamieszczonego w kolumnie 2, w części wykazanej w kolumnie 3, mogą być zadane pytania na egzaminie pisemnym i
ustnym w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla zakresu uprawnień wymienionego w kolumnie 4.
Wykazane w kolumnie 2 akty prawne obowiązują wraz z nowelizacjami ogłoszonymi w 2018 r.
Stan na dzień 1 stycznia 2018 r.
Lp

1

Nazwa aktu prawnego

Wskazanie odpowiedniej części
aktu prawnego, obejmującej przepisy,
których znajomość może być
sprawdzana podczas egzaminu.

2

3

4

Działy I, II art. 1-163g

1-7

Działy VII, VIII art. 217-254

1, 2, 5

Zakres
Uprawnień

Ustawy
1

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 t.j.);

2

Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 t.j.);

3

4

5
6

7

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t.j. z późn. zmianami);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, t.j. z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
(Dz. U. z 2014 r. poz. 700, z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
(Dz. U. z 2017 r, poz. 1007 t.j. z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 t.j. z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1440 t. j.);

8
9

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 t.j.);

10

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.);

11

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2017 r, poz. 788 t.j.);

w całości
a) Księga I - część ogólna
b) Księga II - własność i inne
prawa rzeczowe
c) Księga III- zobowiązania (tytuł
XV) art. 627 – 646
art 1-3, Księga II - tytuł II - dział
III,
13
art. 606 – 610 oraz art. 615– 626

2, 5
1-7
2, 5
1-7
1, 2, 5

w całości
art. 1- 365, art. 58
art. 65- 67, art. 123 i 124

5
1, 2, 5

art. 1-3, art. 138 – 154a

2

art. 1-10, art. 34 - 40 ust. 1 i 2
art. 51
art. 1-10, art. 34 - 40 ust. 1 i 2,
art. 42, art. 43,

1, 2, 5

w całości

1-7

art. 1-5a, art. 6-8 art. 40- 47

1-7

Rozdziały: 1-4, 6, 10
art. 1 - 6 oraz art. 18, 20 , art. 40,
40a

1, 2, 5

4

12

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491);

13

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 t.j.);

14

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 t.j.);

15

16

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach
odwoławczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1659, z późn. zmianami);

20

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1057, z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U z 2017 r, poz. 1151 t.j.);
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 2017, poz. 1904 t. j.);

21

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121,t.j.);

17
18
19

22

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t. j.);
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.);

23
24
25

26
27

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 884, t.j. z późn. zmianami.);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328 t. j. z późn. zmianami);

29

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(Dz .U. z 2017 r. poz. 1566);

31
32
33

34
35

36

Rozdziały 1, 2
art. 1-10 i 17-30, art. 41, 43, 45
art. 1-10, art. 17-51, art. 61-62,
art. 73-74

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r, poz. 1369 t. j.);
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1483 t.j.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 t. j.);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pub licznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 t.j. z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz. U z 2017 r, poz. 2196 t.j.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z
późn. zmianami);

2, 5

1-7
2
1
4

art. 1-3, art. 17-21
1, 2, 5

art. 2
w całości
art. 1-13

1, 4

art. 21, art. 64, art. 87- 94
art. 285 §1 i 2, art. 286,
art. 287 §1 i 4

1-7

art. 1-4, art. 6
art.1- 4, art. 6, art. 26, art. 92108, art. 112-126, art. 136-142,
art. 155 i art. 181a

art. 1-8, art. 15-39a,
art. 1-8, art. 15, art. 89-91
art. 1-8, art. 15, 89-91, art. 47-50,
art. 57,58, 60, art. 89- 91

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, t. j.);
art. 1-4a, art. 8 i 9, art. 40-50, art. 87
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.
art. 1, art. 73, art. 60
872, z późn. zmianami);

28

30

art. 1-5, art. 12-19,
art. 24 -27, 32-34, art. 35 ust. 1 i 2,
art. 36
art.1-5, art. 8-13, art. 16-18, art. 23,
25, 261, 27, 29, art. 30, 332, 334, art.
36, 41, art. 65-68, art. 74- 772

2, 5

1- 7
5
2

1, 2, 4, 5
1
2, 5

1, 2, 5
2

art. 35-40, art. 48, 49, 52
2
art. 1- 8n art.10 i 10a
1–7
art. 1 - 2
art. 1 -3, art. 14, art. 16-23, art. 195197, art. 211-225, art. 239- 241,
258-261, 330-333, art. 574
art. 186-189

1, 4

1, 2, 5
4

art. 1-4

1, 2, 5

Rozdział 3
art. 1-37, art. 37a, 37f, 37g,
art. 50-67
art. 1, art.4 pkt.1)-4), art.6 ust.1.
art.9n, 9o, 9oa, 9p, 9q, 9r, 9s,
art. 53-57a
Rozdział 1-3 art. 1-23

1-7
1-7
1, 2, 4

art. 1, art. 31-32a, Rozdział 6 art. 45

2
4

art. 1-9

5

w całości

6

37
38

39

40

41

42

43

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarart. 1-2a, Rozdział 5
czej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 t.j.);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podart. 1 - 4, art. 13 – 16, art. 19a - 20c
miotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012,
poz. 83, z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r poz. 1405, t.j. z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r, poz. 2234 t.j.);
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1122 t.j.);
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1731 t.j. z późn. zmianami);

44

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U z 2017 r poz. 1382 t.j.);

45

Ustawa z 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 t.j.);
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377 t.j. z późn. zmianami);

46

47
48

49
50
51

1-7
1-7

w całości

2

art. 1, art. 3, art. 71-87

4, 5

art. 1-5, art. 8-18, art. 22-23, art. 27
art. 51-54, art. 56, art. 59-64

1, 2, 5

art.. 1-22, art. 25-29

2

art. 1-14

4

art. 1, art. 5-7, art. 10-11, art. 14,
art. 20 i art. 34

2

w całości

1-7

art. 1-2, art. 29 ust 4, art. 37-45
art. 1-2, art. 29 ust 4, art. 46-61
art. 1-12, art. 15, art. 19, art. 20,
art. 26-31
art. 1-9, art. 13, art. 14, art. 16,
art. 25
art. 1- 73 i art. 181 - 191

2
4
2

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2016r. poz. 1167);
art. 1-3, art. 24-34
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552 t.j. z późn. zmianami);
art. 1-3 art. 4-23
art.
1-6, art. 91 i 116
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.
U. z 2017 r. poz. 2126 t. j.);
art. 207-23715
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666 t.j z późn. zmianami);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym zasobie nieruchomości art. 1-2 art. 3 ust.1.11) i 12) ust. 2 i 3,
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1529 z późn. zmianami);
art. art. 4, 10, 16, 22, 98.

4
1-7
2
4
4
1 -7
2

Rozporządzenia
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1 z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. Nr 25, poz. 133);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych,
2
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 81);

3

4

5

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania
krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zmianami);
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.
poz.124 t.j.);
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia
1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45,
poz. 453);

w całości

1, 4

Rozdziały 1 i 2

1, 4

§ 1 -7

1-7

Działy I, II

1, 2, 4, 5

w całości

2, 5

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. Nr 45, poz. 454, z późn. zmianami);

w całości

1, 2, 3, 4,
5, 7

w całości

1-7

§ 1-6

6

Dział I, § 180, § 298, i § 309-317

1, 4

w całości

2, 5

§ 59-73, § 78-79
§ 37-39, § 59-73, § 78-79

1, 4, 6
7

w całości

1-7

w całości

2

w całości

1, 4

Rozdziały 1, 3

2, 5

§ 1-13,

1, 2

§ 1-3, § 11-17, § 26-38 § 41-43

4

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r.
w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów
16 międzynarodowych (Dz. U. Nr 104, poz. 972);

w całości

6

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja
2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartogra17 ficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 101, poz. 939);

w całości

1-7

w całości

1-7

§ 1-9

1

6

7

8

9

10

11

12

13

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych,
kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez
gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii. (Dz. U. z 2000 r. Nr 1, poz. 4);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków. (Dz. U. Nr 26, poz. 316, z późn. zmianami);

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zmianami);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 t.j.);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
(Dz. U. Nr 80, poz. 866);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w spra wie
wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zmianami);

14

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września
2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122, z późn. zmianami);

15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 t.j.);

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca
18 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. Nr 141, poz. 1368);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
19 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
20 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.
1588);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r.
21 w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 249, poz. 2498);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sp ra22 wie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
(Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października
2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
23 (Dz. U. Nr 219, poz. 1864, z późn. zmianami);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Karto24 grafii (Dz. U. Nr 16, poz. 134);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w spraw ie
scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 86, poz. 736);
25
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
26 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych. (Dz. U. Nr 16, poz. 92);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w spra27 wie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zmianami);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca
28 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 367);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
29 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług
danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333, z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r.
30 w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz.
1539);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.
31 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz.
1988 );
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r.
32 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz.
859);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r.
33 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych
i specjalnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1328);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
34 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571, sprostowanie
Dz. U. z 2012 r. poz.1011);
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
36 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279,
poz. 1642, sprostowanie Dz. U. z 2013 r. poz. 1031);

całość

6

37 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjn ych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772);
38 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
(Dz. U. poz. 125);
39 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199);
40 Rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego
2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 219);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 14 lutego
2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i
41 magnetycznych (Dz. U. poz. 352);

w całości

1-7

w całości

1-7

w całości

1-3, 5-7

w całości

6

w całości

1- 5

§ 1 -3

1-7

§ 1 i § 6 ust. 4,
§ 8 - 10

1, 4

§ 1-5

2, 5

w całości
§ 1-13, § 18 i § 20
§ 1-13, § 19 i § 20
w całości

3
6
1, 2, 4, 5
1-7

w całości

6

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wy35 konywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. Nr 263, poz. 1572);

42 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów
publicznych i wymiany
informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113, z późn. zmianami);
43 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462, z późn.
zmianami);
44 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U . poz. 1246);
45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
(Dz. U. poz. 1247);
46 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13
grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości
i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz. 200);
47 Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104);

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
(Dz. U. poz. 249);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);

w całości

2, 5

w całości

1-7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176);

§ 1, § 6, § 8, §10

1, 4

w całości

1-7

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez
organy Służby geodezyjnej i kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz
wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917 z
późn. zmianami);

w całości

1-7

w całości
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Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac
geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu
tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa
państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety
Kraju
z Ministrem Obrony Narodowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 107);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej
bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz
mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017
r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322 );
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633);
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie
teleinformatycznym (Dz.U. 2016, poz. 312 z późniejszymi
zmianami).

w całości
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§ 2-46

1, 2, 5

6

Polskie normy /obligatoryjne/
PN-R-04151:1997 Gospodarka ziemią w rolnictwie. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja-Pomiary realizacyjne-Terminologia
PN-N-02211:2000 Geodezja-Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń-Terminologia Podstawowa.
PN-ISO 9849:2003 Optyka i instrumenty optyczne-instrumenty geodezyjne i pomiarowe- Terminologia
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie.- Tyczenie i pomiar- Cele i stanowiska
pomiarowe.
PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie.- Tyczenie i pomiar-Wykazy sprawdzające
dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych.

7

PN - ISO 1803 – Budownictwo. Tolerancje dokładności wymiarowej. Zasady, terminologia.

8
9

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.
EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany – Projekty zagospodarowania terenu.

1
2
3
4
5

2, 5
1,4
4
1,4
4
4
4
4
1,4

10
11
12

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.
BN-67/6744-09 Betonowe znaki graniczne.
Standard techniczny „O organizacji i wykonywaniu pomiarów
w geodezji kolejowej” GK-1. (Wprowadzony uchwałą nr 8
Zarządu PKP S.A. z 12.01.2016

1,4
1,2,5

Rozdz.: 1, 2, 3, 4, 8, 9

1

w całości

4
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Przepisy, które utraciły moc obowiązującą, stanowiące - w czasie ich obowiązywania, podstawę ustalania
granic nieruchomości, niezbędne do oceny stanu prawnego nieruchomości. Znajomość tych przepisów jest
wymagana od osób ubiegających się o uprawnienia z zakresu 2 i 5:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)

Instrukcja Techniczna do wykonywania robót mierniczych związanych z przebudową ustroju rolnego Ministerstwo
Reform Rolnych Warszawa 1926 r. /Polska Wschodnia/,
Instrukcja katastralna II dla pomiarów uzupełniających Ministerstwo Skarbu Warszawa 1927 r. /Polska Zachodnia/,
Instrukcja Techniczna obowiązująca przy wykonywaniu prac pomiarowych związanych z przebudową ustroju rolnego
Ministerstwo Reform Rolnych Lwów 1931/Polska Południowa/,
Ustawa z dnia 22 maja 1958r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach ( Dz. U.
Nr 31, poz. 138, z 1961r. Nr 7, poz. 47, Nr 32, poz. 159),
Ustawa z dnia 24 października 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. 1974, Nr 38, poz. 229 ze zmianami),
Ustawa z dnia 24 października 1974r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019; ostatnia zmiana: Dz. U. z
2011 r. Nr 204, poz. 1195),
Ustawa z dnia 24 stycznia 1968r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. Nr 3, poz. 13),
Ustawa z dnia 25 czerwca 1948r. o podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli (Dz. U. Nr 35, poz.
240, z 1957r. Nr 39, poz. 172, z 1958r. Nr 31, poz. 138),
Ustawa z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów ( Dz.U. z 1927r. Nr 92, poz. 833, z 1928r. Nr 34, poz. 320, z
1932r. Nr 67, poz. 622, z 1933r. Nr 22, poz. 167, z 1934r. Nr 26, poz. 200, z 1960r. Nr 11, poz. 67, z 1963r. Nr 28,
poz. 169),
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz.U. z 1969r. Nr 27, poz. 216, z 1972 r.
Nr 49, poz. 312),
Ustawa z dnia 6 lipca 1972r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości
w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192, z 1973r. Nr 48, poz. 282),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami),
Ustawa z dnia 9 marca 1934r. o ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy przebudowie ustroju rolnego (Dz. U.
Nr 26, poz. 199),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972r. w sprawie trybu
ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli
(Dz.U. Nr 35, poz. 242),
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli
(Dz.U. Nr 23, poz. 202, z 1936r. Nr 56, poz. 405),
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928r. o rozgraniczeniu nieruchomości ziemskich przy
przebudowie ustroju rolnego (Dz.U. Nr 34, poz. 319, z 1932 r. Nr 60, poz. 573),
Dekret z dnia 13 września 1946r. o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 53, poz. 298, Nr 70, poz. 382, z 1974 r.
Nr 22, poz. 131),
Dekret z dnia 14 kwietnia 1948r. w sprawie dostosowania do warunków powstałych w związku z wojną zasad postępowania scaleniowego, przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. z 1 948 r. Nr 21,
poz. 144),
Dekret z dnia 16 sierpnia 1949r. o wymianie gruntów (Dz.U. z 1962 Nr 46, poz. 226, z 1968r. Nr 3, poz. 13),
Dekret z dnia 2 lutego 1955r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 6 poz. 32, z 1974r. Nr 22, poz. 131),
Dekret z dnia 21 września 1950r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych dla
realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U. Nr 44, poz. 398, z 1974r. Nr 22, poz. 131),
Ustawa z dnia 26 października 1971r o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 250),

Przepisy, które utraciły moc obowiązującą, stanowiące - w czasie ich obowiązywania, podstawę wykonywania prac
geodezyjnych i kartograficznych, których dokumentacja została włączona do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Znajomość tych przepisów jest niezbędna do oceny wartości technicznej dokumentacji państwowego
zasobu, udostępnianej przez ODGiK do zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych
dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Znajomość standardów technicznych, wymienionych w w/w rozporządzeniu, jest wymagana od osób ubiegających się o
uprawnienia z zakresu 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
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