
1. Projekt szczegółowej osnowy geodezyjnej jest zatwierdzany przez : 
 

a. geodetę powiatowego, 
b. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
c. starostę, 
d. geodetę województwa. 

 
 

2. Materiały zasobu w postaci nie elektronicznej, przyjęte do zasobu przed 
wejściem w życie rozporządzenia z dnia 5 września 2013r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego                  
i kartograficznego: 
 
 

a. przetwarza się w całości do postaci dokumentów elektronicznych, 
b. przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych z wyjątkiem dowodów 

doręczeń zawiadomień i kopii doręczeń wezwań, 
c. przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych z wyjątkiem kopii 

materiałów zasobu, 
d. pozostawia się w dotychczasowej postaci do czasu aż utracą przydatność 

użytkową. 
 
 

3. Krajowy system informacji o terenie dla obszaru województwa obejmuje: 
 

a. bazę danych ewidencji gruntów i budynków, 
b. bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
c. bazę danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu, 
d.  bazę danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści mapy 

zasadniczej 
 
 

4. Licencja upoważniająca wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych do 
wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pracach geodezyjnych i 
kartograficznych objętych obowiązkiem zgłoszenia zawiera: 
 

a. informację o materiałach zasobu, których dotyczy licencja, 
b. informacje o prawie wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, 
c. pouczenie o obowiązku przekazania baz danych będących wynikiem pomiarów 

geodezyjnych i kartograficznych do zasobu, 
d. nazwę organu wydającego licencję. 

 
5. Nieruchomościami są: 

 
a. działki rolne, 
b. działki budowlane, 
c. części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności    

(grunty), 
d. budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy 

przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 



 
 

6. Okres przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wynosi : 
 

a. 1 rok, 
b. 10 lat, 
c. 3 lata, 
d. 5 lat. 

 
7. Materiałami geodezyjnymi i kartograficznymi zawierającymi informacje  

o obiektach położonych na terenach zamkniętych, którym nadano klauzule 
tajności są: 
 

a. zobrazowania o geometrycznej zdolności rozdzielczej 0,5m lub wyższej, urządzeń 
do nawigacji morskiej, 

b. zobrazowania o geometrycznej zdolności rozdzielczej 0,5m lub wyższej, urządzeń 
do nawigacji lotniczej, 

c. materiały zawierające rysunek, obraz lub rezultaty pomiarów pozwalające na 
określenie współrzędnych z dokładnością właściwą dla map w skali 1:5000 lub 
większą, 

d. materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego, jeżeli gęstość punktów 
zarejestrowanych przez urządzenie skanujące ma wartość 8 punktów na metr 
kwadratowy lub większą, badaną w obszarze próbkowania  
10 m x 10 m. 
 

8. Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów: 
 

a. są powszechnie obowiązującym prawem, 
b. obowiązują tylko ministrów , 
c. mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe 

Prezesowi Rady Ministrów, 
d. obowiązują tylko w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 
 

9. Geodetą gminnym może być osoba, która spełnia m.in. następujące 
wymagania: 
 

a. posiada co najmniej 3 letni staż pracy w organach administracji rządowej oraz 
wykształcenie geodezyjne, 

b. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 
c. posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie 

geodezji i kartografii w zakresach pierwszym i drugim, 
d. posiada 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub organach 

jednostek samorządu terytorialnego. 
 
 
 
 



10. Identyfikator ewidencyjny centralnej części zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego składa się : 
 

a. z 4 członów oznaczonych np.: C.TERYT.2015.214, 
b. z 3 członów oznaczonych np.: C.PL.2015, 
c. z 4 członów oznaczonych np.: C.PL.2015.214, 
d. z 2 członów oznaczonych np.: C.PL. 

 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala m.in.: 
 

a. rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, 
b. tereny, gdzie jest wymagane wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, 
c. tereny, gdzie jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
d. przeznaczenie terenu.  

 

12. Na podstawie upoważnień ustawowych gmina ma prawo stanowienia aktów 
prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze gminy, w zakresie: 
 

a.  zasad zarządu mieniem gminy, 
b.  zasad wynagradzania pracowników urzędów i instytucji gminnych, 
c.  zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej, 
d. zasad ruchu drogowego na drogach gminnych. 

 

13. Właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest m.in.: 
 

a. prokurator, 
b. minister, jeżeli decyzję wydał minister,  
c. samorządowe kolegium odwoławcze, jeżeli decyzję wydało samorządowe 

kolegium odwoławcze, 
d. wojewódzki sąd administracyjny.  

 
 

14. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są 
m.in.: 
 

a. konstytucja, 
b. ustawy i rozporządzenia, 
c. zarządzenia 
d. ratyfikowane umowy międzynarodowe 

 
 
 
 
 
 



15. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac 
geodezyjnych i  kartograficznych: 
 

a. ma prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na 
piśmie do wyników weryfikacji, 

b. ma prawo odwołać się od negatywnego wyniku weryfikacji do wojewódzkiego 
inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego , 

c. ma prawo odwołać się od negatywnego wyniku weryfikacji do starosty, 
d. ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na 

piśmie do wyników weryfikacji. 
 
 
 

16. Pod pojęciem interoperacyjność rozumie się : 
 

a.   szybkość pozyskania danych z rejestrów publicznych, 
b.   wzajemne przesyłanie danych między różnymi podmiotami publicznymi, 
c.   zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów 

teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz 
osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów,  

d.   udostępnianie danych przez profil zaufany ePUAP. 
 
 

17. Jakie braki formalne, dotyczące wpisów poświadczających przebieg praktyki 
zawodowej w dzienniku praktyki zawodowej, mogą skutkować warunkowym 
dopuszczeniem do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego: 
 

a. brak identyfikatora ewidencyjnego materiału, gdy dokumentacja geodezyjna lub 
kartograficzna podlega przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, 

b. gdy nie udokumentowano wymaganej  ilości prac dla danego zakresu, 
c. brak oznaczenia położenia lub wielkości obiektu, którego dotyczyły prace objęte 

praktyką zawodową osoby zainteresowanej, 
d. gdy oznaczenie identyfikatora ewidencyjnego materiału jest niepełne, brak 

pieczątki wykonawcy, u którego osoba zainteresowana odbywała praktykę 
zawodową. 
 
 

18. Kto koordynuje tworzenie, utrzymanie i rozwijanie infrastruktury informacji 
przestrzennej: 
 

a. Główny Geodeta Kraju, 
b. każdy minister w swoim zakresie, 
c. Prezes Rady Ministrów, 
d. minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 
 
 



19. Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje 
prac geodezyjnych i kartograficznych: 
 

a. prace na terenach kolejowych, 
b. projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań 

satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie prawo 
geodezyjne i kartograficzne, 

c. prace dotyczące ewidencji gruntów i budynków, 
d. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych a także obliczanie        i 

przetwarzanie wyników tych pomiarów w związku z wykonywaniem 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:5000  do 1:1 000 000. 
 
 

20. Kto tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury inf ormacji przestrzennej 
jako centralny punkt dostępu do usług danych przestrzennych: 
 

a. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
b. Instytut Geodezji i Kartografii, 
c. Główny Geodeta Kraju, 
d. Minister właściwy do spraw administracji. 

 

21. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu 
wojewódzkiego lub wysokości należnej opłaty: 
 

a. służy skarga do Głównego Geodety Kraju, 
b. służy wniosek o rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego, 
c. marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną, 
d. służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 
 

22. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej 
dopuszcza się do obrotu w Polsce: 
 

a. po sprawdzeniu ich wymagań technicznych i metrologicznych, 
b. bez sprawdzenia ich wymagań technicznych i metrologicznych, 
c. zależy to od producenta przyrządów, 
d. zależy to od dostawcy sprzętu. 

 
23. Jednostką sprawującą nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 

na terenach zamkniętych jest: 
 

a. Główny Geodeta Kraju, 
b. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego właściwy dla 

położenia obiektu, 
c. Minister Obrony Narodowej, 
d. jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa  

w sprawach geodezji i kartografii. 
 



24. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest zobowiązany : 
 

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. umożliwi ć dostarczanie informacji do tego rejestru oraz udostępnianie  
informacji z tego rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy ten rejestr działa 
przy użyciu systemów teleinformatycznych. 
 

25. Rzeczpospolita Polska chroni m.in.: 
 

a. własność, 
b. prawo użytkowani wieczystego, 
c. prawo dziedziczenia, 
d. ograniczone prawa rzeczowe. 

 
26. Danymi ewidencyjnymi ulic w prowadzonej ewidencji miejscowości, ulic  

i adresów są: 
 

a. nazwy ulic, 
b. dane określające przebieg jezdni i chodników ulic, 
c. dane określające przebieg osi jezdni, 
d. dane określające przebieg zewnętrznych granic ulic w kształcie ronda. 

 

27. Organ administracji publicznej, w toku postępowania, wydaje postanowienia, 
które: 
 

a. dotyczą tylko kwestii zawieszenia postępowania, 
b. dotyczą tylko kwestii podjęcia postępowania, 
c. rozstrzygają o istocie spraw, 
d. dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania , lecz nie 

rozstrzygają o istocie spraw, chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej. 
 

28. Do zadań marszałka województwa należy w szczególności: 
 

a. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
b. tworzenie oraz prowadzenie i udostępnienie baz danych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach od 1:500- 1: 1 000 000, 
c. analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja 

prac urządzeniowo-rolnych, 
d. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji. 

 
 
 
 



29. Okresową weryfikacj ę danych PRG przeprowadza się: 
 

a. co 5 lat, 
b. nie rzadziej niż co 5 lat,  
c. co 3 lata, 
d. nie rzadziej niż co 10 lat. 

 
 

30. Materiały zasobu udostępnia się: 
 

a. w postaci kopii, 
b. wyłącznie w postaci elektronicznej, 
c. w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych, 
d. oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania, 

jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez 
ustawy. 
 

31. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności: 
 

a. wszelkich czynności podejmowanych w imieniu strony postępowania, 
b. do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
c. zwykłego zarządu, 
d. tylko do pojedynczej czynności. 

 
 

32. Co rozumiemy pod pojęciem GML: 
 

a. język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML,  przeznaczony do 
zapisu danych przestrzennych w celu ich wymiany między systemami 
informatycznymi, 

b.  standard opisu struktury dokumentów zapisanych w języku GML, 
c. program umożliwiający wydawanie i przekazywanie danych do PZGiK , 
d. zestaw symboli graficznych do zapisu danych geodezyjnych  

i kartograficznych. 
 

33. Warunkiem uznania praktyki zawodowej jest : 
 

a. wykonanie określonej w przepisach ilości i rodzaju opracowań geodezyjnych  
i kartograficznych,  

b. osobiste wykonywanie czynności w ramach prac i opracowań geodezyjnych lub 
kartograficznych i ich udokumentowanie w materiałach będących ich wynikiem, 

c. aby w jej przebiegu nie wystąpiła jednorazowa przerwa dłuższa niż 10 lat, 
d. aby wykonawcą prac był przedsiębiorca.  

 
 
 
 
 
 



34. Polskie Normy są normami krajowymi: 
 

a. zatwierdzanymi przez Sejm, 
b. powszechnie dostępnymi, 
c. oznaczonymi – na zasadzie wyłączności-symbolem ISO, 
d. stosowanymi dobrowolnie. 

 
 

35. Dla terenu zamkniętego, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się: 
 

a. mapę sytuacyjno-wysokościową,  
b. mapę ewidencyjną, 
c. mapę topograficzną w skali 1:2000,  
d. odrębną mapę zawierającą w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia 

terenu. 
 
 

36. Kto ma prawo potwierdzenia wykonania prac geodezyjnych  
i kartograficznych w dzienniku praktyk zawodowych: 
 

a. geodeta posiadający uprawnienia geodezyjne, 
b. geodeta z dużym doświadczeniem zawodowym, 
c.  osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, 
d. osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie, pod której 

kierunkiem osoba zainteresowana wykonywała prace geodezyjne.  
 
 

37. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji prac w protokole weryfikacji 
zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy podać m.in.: 
 

a. ogólną informację o nieprawidłowościach, 
b. naruszony przepis prawa, 
c. informację o sposobie usunięcia nieprawidłowości, 
d. informację o zakresie nieprawidłowości. 

 

38. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii 
ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania: 
 

a. z naruszeniem przepisów prawa, 
b. niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
c. nie dochowując należytej staranności, 
d. nie dochowując terminów umownych wykonania prac. 

 
 
 
 
 
 



39. Klauzulę tajności dokumentu zawierającego informacje niejawne nadaje: 
 

a. kierownik kancelarii tajnej, 
b. kierownik jednostki organizacyjnej, w której są wytwarzane dokumenty niejawne, 
c. osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż 

dokument materiału, 
d. przedsiębiorca realizujący pracę  związaną z dostępem do informacji niejawnych. 

 

40. Okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło wynosi : 
 

a. 1 rok od oddania dzieła, 
b. 10 lat od oddania dzieła, 
c. 2 lata od oddania dzieła, 
d. 5 lat od oddania dzieła. 

 
 

41. W jakim terminie organ kontrolny mo że wszcząć kontrol ę przedsiębiorcy: 
 

a. po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, 
b. nie wcześniej niż po upływie 10 dni od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia 

kontroli, 
c. o zamiarze nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia wszczęcia kontroli, 
d. bez uprzedzenia. 

 

42. W bazie danych PRG gromadzi się informacje dotyczące m.in. : 

a. przebiegu granic państwa, 
b. pól powierzchni jednostek ewidencyjnych, 
c. adresów i ich lokalizacji przestrzennej; 
d. właścicieli nieruchomości. 

 
43. Krajowy system informacji o terenie w województwie prowadzi : 

 
a. marszałek województwa, 
b. wojewoda, 
c. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
d. główny geodeta województwa, 

 
 

44. Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje zb iory danych 
przestrzennych: 
 

a. odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane  
i występujące w postaci elektronicznej,  

b. odnoszące się do terytorium Unii Europejskiej, 
c. utrzymywane ze środków  Unii Europejskiej, 
d. należące do co najmniej jednego z tematów danych przestrzennych określonych w 

załączniku do ustawy.  



 

45.  Ewidencja gruntów i budynków obejmuje m.in. informacje dotyczące: 
 

a. wszystkich umów dzierżawy, 
b. umów dzierżawy gruntów rolnych, 
c. umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów  

i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów  
o ubezpieczeniu społecznym rolników,  

d. umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów  
i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów  
o rozwoju obszarów wiejskich. 
 

46. Plan miejscowy sporządza się : 
 

a. w skali 1:10000, 
b. w szczególnie uzasadnionych przypadkach w skali 1:500, 
c. w szczególnie uzasadnionych przypadkach w skali 1:2000, 
d. w skali 1:1000. 

 
 

47. Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają między innymi następujące 
rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych: 
  

a. zakładanie podstawowych osnów geodezyjnych, 
b. przedstawianie na mapach topograficznych terenów zamkniętych oraz 

wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:50 000 i większych, 
c. tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie, 
d. ochrona znaków geodezyjnych. 

 
48. Informacje niejawne mogą być udostępniane: 

 
a. do wykonywania przez daną osobę pracy na zajmowanym stanowisku, 
b. każdej osobie posiadającej uprawnienia dostępu do informacji niejawnych, 
c.  wyłącznie osobie dającej rękojmie zachowania tajemnicy i tylko  

w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub służby na 
zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych, 

d. osobom wymienionym w wytworzonym dokumencie zawierającym informacje 
niejawne.  
 

49. Bezpieczny podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, który: 
 

a.  jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, 
b.  weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
c.  jest powiązany z danymi, do których został dołączony, 
d.  jest sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń służących do składania 

podpisu. 
 
 
 



50. Objęte infrastruktur ą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone 
przez organ administracji, mogą być udostępniane : 
 

a. nieodpłatnie innym organom administracji, 
b. nieodpłatnie wszystkim podmiotom, 
c. nieodpłatnie innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji 

przez nie zadań publicznych, 
d.  odpłatnie wszystkim zainteresowanym. 

 
 
 

51. Uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych opracowanych lub 
kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sadowych lub 
czynności cywilnoprawnych odbywa się: 
 

a. po przyjęciu materiałów do zasobu, 
b. z urzędu, 
c. poprzez opatrzenie odpowiednimi klauzulami urzędowymi, 
d. na wniosek złożony do właściwego organu, który przyjął do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego dokumentację zawierającą zbiory danych oraz 
dokumentację geodezyjną, na podstawie której sporządzone zostały dokumenty 
przedstawione do uwierzytelnienia. 
 

52. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule „poufne”, jeżeli ich 
nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej 
przez to, że: 
 

a. osłabi gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości, 
c. zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli, 
d. wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej. 

 

53. Kto ma prawo wglądu do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy : 

 

a. organy planowania przestrzennego, 
b. wojewoda, 
c. właściciel nieruchomości, 
d. każdy. 

 
 
 
 
 



54. Jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub do wykonywania 
czynności urzędowych, organ administracji publicznej może wzywać osoby do 
udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań : 
 

a. osobiście,  
b. przez pełnomocnika,  
c. na piśmie,  
d. lub w formie dokumentu elektronicznego. 

 
55. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości przeprowadza się z urzędu : 

 
a. w przypadku sporu granicznego, 
b. przy wymianie gruntów, 
c. przy scaleniu gruntów, 
d. jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes 

społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia. 
 

56. Kiedy obiekt „punkt adresowy” kończy swój cykl istnienia w bazie danych 
ewidencji: 
 

a. jeżeli nazwa ulicy została zmieniona, 
b. jeżeli obiekt „miejscowość” zakończył swój cykl istnienia, 
c. jeżeli nastąpiła rozbiórka budynku, 
d. jeżeli na skutek decyzji o warunkach zabudowy ustały przesłanki do 

prognozowania budynku, z którym jest związany ten punkt adresowy. 
 

57. Materiały przyjmowane do zasobu geodezyjnego i kartograficznego  
w postaci nie elektronicznej: 
 

a. pozostawia się wyłącznie w przyjętej postaci , 
b. pozostawia się w przyjętej postaci do czasu założenia BDOT 500 i GESUT na 

obszarze obrębu, 
c. przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych, 
d. przetwarza się do postaci dokumentów elektronicznych na koszt zamawiającego.  

 
58. Organem administracji geodezyjnej i kartograficznej jest: 

 
a. Główny Geodeta Kraju, 
b. wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
c. geodeta powiatowy, 
d. starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego. 

 
59. Kontrola działalności przedsiębiorcy, w zakresie wykonywania prac 

geodezyjnych i kartograficznych, może dotyczyć: 
 

a. rzetelności wykonywania prac geodezyjnych, 
b. zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 
c. przestrzegania przepisów dotyczących  informacji niejawnych, 
d. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

 



60. Organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa statut nadany 
przez: 
 

a. Prezydenta RP, 
b. Sejm, 
c. Radę Ministrów, 
d. Prezesa Rady Ministrów. 

 
 
 

 


