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Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych
pomiarów do PZGiK.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań
lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie w sprawie wzorów zgłoszenia prac
geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych praz oraz protokołu weryfikacji wyników
zgłoszonych prac geodezyjnych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji
i kartografii
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a
także sposobu wydawania licencji.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uznawania praktyki
zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należacych do działów budownictwo, planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie rodzajów prac
geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu
współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a
także sposobu wydawania licencji
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o
nieruchomościach
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru
nazw geograficznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie rodzajów materiałów
geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań
kartograficznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań
tematycznych i specjalnych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nadania statutu Głównemu
Urzędowi Geodezji i Kartografii
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni
odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci
powiatowi i geodeci gminni
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych
dla obronności państwa
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach
przedmiotów sporów międzynarodowych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków
danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie klasyfikowania,
kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000r. w sprawie trybu i zakresu
działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza
Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r.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
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony
znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia
14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji
zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania
danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących dróg publicznych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg
wieczystych w systemie teleinformatycznym
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