wykaz 
aktów prawnych
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Przepisy ogólne
I. PRAWO ADMINISTRACYJNE 
ADMINISTRACJA CENTRALNA I SAMORZĄDOWA
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r.
Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 543 – t.j., poz. 749,
poz. 1020, poz. 1250, poz. 1579, poz. 1923, poz. 1948, poz. 1954, poz. 1961 i poz. 2003, poz. 2260).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904, poz. 1948).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 625 – t.j., poz. 1948).
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524 – t.j.).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. 2014 r. poz. 1448 – t.j., poz. 1856,
z 2015 r. poz. 1240, z 2016 r. poz. 1948).
Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1169 – t.j.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 296 – t.j., poz. 1579).
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767, Nr 187, poz. 1110).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 696 – t.j.,
poz. 1777, z 2016 r. poz. 1920).
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 198,
Nr 43, poz. 253, Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 464, Nr 114, poz. 492, z 1995 r.
Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95, Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
Nr 1229, Nr 123, poz. 1350, Nr 126, poz. 1384, z 2003 r. Nr 166 poz. 1612, z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399).
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2072).
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 – t.j., z 2015 r. poz. 1064).
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 – t.j., z 2015 r.
poz. 1064, z 2016 r. poz. 677).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. Dz.U. 446 – t.j., poz. 1579, poz. 1948).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 – t.j., poz. 1579,
poz. 1948).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 – t.j., poz. 1948,
poz. 2260).
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1438 – t.j.).
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie
województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 99, poz. 631).
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 – t.j., poz. 1960,
z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260).
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Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603, Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182, z 2001 r. Nr 45, poz. 497).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209 – t.j.).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r. poz. 383 – t.j.,
poz. 1250, poz. 1948, poz. 1954, z 2017 r. poz. 5).
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1115 i 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1350,
Nr 125, poz. 1371, 126, poz. 1382 i 1384, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 199, poz. 1673,
z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 64, poz. 593, Nr 92, poz. 880, Nr 99,
poz. 1001, Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1485, Nr 267, poz. 2251, z 2007 r.
Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 98, poz. 634).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale
zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826, z 2011 r. Nr 291,
poz. 1707, z 2016 r. poz. 2260).
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890, z 2016 r.
poz. 2260).
Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34,
poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996 r.
Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19,
poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084,
Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2016 r. poz. 2260).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1897, poz. 2088).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1494, z 2012 r.
poz. 1396).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz.U.
Nr 110, poz. 1267).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1254).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 2094).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. Nr 103,
poz. 652, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji (Dz.U.
z 2015 r., poz. 2077).
Obwieszczenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2015 r.
poz. 915).
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
(M.P. z 2012 r. poz. 32 – t.j., poz. 819, z 2013 r. poz. 62, z 2014 r. poz. 374, poz. 1079, z 2015 r. poz. 31, 550,
1130, 1136 i 1212 oraz z 2016 r. poz. 349, 512, 616, 634 i 1178, z 2017 r. poz. 262).

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 – t.j,
poz. 868, poz. 996, poz. 1579, poz. 2138).
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Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, poz. 2255, z 2017 r.
poz. 88, poz. 244, poz. 379).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2016 r. poz. 599 – t.j.,
poz. 868, poz. 1228, poz. 1244, poz. 1579, poz. 1860, poz. 1948).
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych
i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211, z 2016 r. poz. 1948).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 – t.j.).
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1659
– t.j.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r.
poz. 718 – t.j., poz. 846, poz. 996, poz. 1948, poz. 2103, poz. 2261).
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1066 – t.j.,
poz. 2261).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271, z 2002 r.
Nr 240 poz. 2052, z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 128 poz. 1175, Nr 124 poz. 1151, Nr 124 poz. 1153, Nr 171,
poz. 1663, Nr 192, poz. 1873, Nr 228, poz. 2256 i poz. 2261, Nr 229, poz. 2275, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 221, poz. 1650).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 198, poz. 1925).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1257, z 2016 r. poz. 142).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 265 – t.j.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej
Komisji Uwłaszczeniowej (Dz.U. Nr 46, poz. 291, z 1999 r. Nr 91, poz. 1030, z 2003 r. Nr 53, poz. 470, z 2007 r.
Nr 212, poz. 1562, z 2008 r. Nr 78, poz. 466, z 2015 r. poz. 713).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym (Dz.U. Nr 221, poz. 2194).

GRANICE, NAZEWNICTWO I NUMERACJA
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2145 – t.j., z 2017 r. poz. 32, poz. 60).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 930 – t.j.,
poz. 1336, z 2016 r. poz. 904, poz. 1954).
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 – t.j.,
z 2015 r. poz. 1569, poz. 1642, z 2016 r. poz. 1954).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1643 – t.j., poz. 1948,
poz. 1955, z 2017 r. poz. 60, poz. 244).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen
oraz Informacji Wizowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1203 – t.j., z 2015 r. 1607, z 2016 r. poz. 1948, poz. 2261).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U.
Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, zmiany
i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1832).

vademecum prawne Geodety

13

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).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru
gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego
Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości
narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1486 – t.j., z 2015 r. poz. 1677).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy
Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej
członkom za udział w posiedzeniach (Dz.U. Nr 177, poz. 1831).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy
urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną (Dz.U. Nr 75, poz. 850).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej
szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz.U. Nr 89, poz. 820,
z 2010 r. Nr 150, poz. 1004).
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 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100, Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459,
z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 170, z 2006 r. Nr 36, poz. 246
Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559,
z 2010 r. Nr 257, poz. 1772, z 2012 r. poz. 403, poz. 1389, z 2013 r. poz. 1585, z 2014 r. poz. 1828, z 2015 r.
poz. 2266, z 2016 r. poz. 1916).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz.U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359,
z 2009 r. Nr 202, poz. 1558, z 2010 r. Nr 249, poz. 1658, z 2012 r. poz. 1390, z 2013 r. poz. 1587, z 2014 r.
poz. 1992, z 2015 r. poz. 2313, z 2016 r. poz. 1909).

II. PRAWO KARNE
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 – t.j., poz. 2138, z 2017 r. poz. 244).
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 – t.j., poz. 2138, z 2017 r.
poz. 88, poz. 528).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 – t.j, poz. 1485, poz. 1634,
poz. 1707).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1930 – t.j., z 2016 r. poz. 1948).
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177, poz. 1579, poz. 2103,
poz.2149, poz. 2261, z 2017 r. poz. 38).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2261).
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 862, poz. 1948).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554, Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 119, poz. 1250,
Nr 122, poz. 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 31, poz. 353, Nr 46, poz. 499, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 634,
Nr 115, poz. 1229, Nr 126, poz. 1382, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 985, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1151, Nr 130, poz. 1188, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, z 2005 r. Nr 169, poz. 1411,
z 2009 r. Nr 169, poz. 1411, Nr 141, poz. 1149, Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 98, poz. 626).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 115, z 1982 r.
Nr 35, poz. 228 i 230, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z 1986 r.
Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 37, poz. 288, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, z 1991 r. Nr 95, poz. 425, z 1997 r. Nr 111,
poz. 724, Nr 60, poz. 369, z 2001 r. Nr 63, poz. 634, Nr 126, poz. 1384).
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U.
Nr 15, poz. 133).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania
opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 518).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 238).

III. PRAWO CYWILNE
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 – t.j.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 – t.j., z 2016 r.
poz. 406, poz. 1177, poz. 1271).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 – t.j.).
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
(Dz.U. z 2016 poz. 555 – t.j., poz. 996).
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854, z 2016 r.
poz. 615).
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370).
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 – t.j., z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948).
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321, z 1991 r. Nr 101,
poz. 444, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, z 2007 r. Nr 81, poz. 554).
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu
własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 107, poz. 464).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 – t.j.).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. 1792 – t.j.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94, z 1974 r.
Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 55 poz. 321, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, z 2007 r. Nr 170, poz. 1205).

Postępowanie cywilne
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 – t.j.,
poz. 1823, 1860, 1948, 2138, 2199, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 67, poz. 85, poz. 187).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 623 – t.j.,
z 2017 r. poz. 85).
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 223 – t.j.,
poz. 1228, poz. 1948).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym
w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu
przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67, z 2006 r. Nr 120, poz. 824, z 2011 r.
Nr 129, poz. 735).
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2016 r. poz. 1259 – t.j., poz. 2103).
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1579).
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Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43,
poz. 297, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1990 r. Nr 55, poz. 318, z 1996 r. Nr 43, poz. 189).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia
o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie
od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 27, poz. 200, z 2010 r. Nr 65, poz. 419, z 2014 r.
poz. 366, z 2015 r. poz. 574 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji ruchomości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1205).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 408, poz. 948).

KSIĘGI WIECZYSTE
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa
w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz.U. Nr 12, poz. 65).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2016 r. poz. 790 – t.j., poz. 996,
poz. 1159, poz. 1948, poz. 2175, poz. 2261).
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 786– t.j.).
Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 42, poz. 363, z 2015 r. poz. 218).
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1460 – t.j.).
Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz.U. Nr 11, poz. 67,
z 1962 r. Nr 39, poz. 169, z 1968 r. Nr 3, poz. 13, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1989 r. Nr 10, poz. 55, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218, poz. 1311, z 2016 r. poz. 394).
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 – t.j., poz. 1948, poz. 2175,
poz. 2261).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2012 r. w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla
obszaru całego kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 1056).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu
udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 746).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach
ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 354).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg
Wieczystych (Dz.U. z 2016 r. poz. 292 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych
prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 350 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych
założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg (Dz.U. Nr 28,
poz. 141).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru dokumentów dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste
zaginęły lub uległy zniszczeniu, oraz postępowania w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1397).
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści
dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 463 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie trybu dokonywania w księgach
wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz.U. Nr 17, poz. 109).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wzoru zawiadomienia
o zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta (Dz.U. z 2013 r. poz. 1395).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg
wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312, poz. 410).
Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych
i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. Nr 66, poz. 410, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. Nr 5, poz. 25).
Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach wieczystych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz.U. Nr 39, poz. 233, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668).

PRZEDSIĘBIORSTWA
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1992 r.
Nr 6, poz. 27 – t.j., z 1993 r. Nr 18, poz. 82, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 154, poz. 791, z 2002 r.
Nr 156, poz. 1301, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353, z 2012 r. poz. 1540, z 2016 r. poz. 1948).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U z 2016 r. poz. 1389
– t.j., poz. 1592, poz. 2260).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 – t.j., poz. 1174,
poz. 2260).
Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2014 r. poz. 1160 – t.j., z 2015 r. poz. 200, z 2016 r. poz. 615,
poz. 2260).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 687 – t.j., poz. 996,
poz. 1579, poz. 2175).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r.
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 1342, z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 696 – t.j.,
poz. 1777, z 2016 r. poz. 1920).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1808 – t.j., poz. 1948).
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 – t.j., z 2015 r.
poz. 1322, z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260).
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.
Nr 232, poz. 1378).
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1543 – t.j.).
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
(Dz.U. z 2015 r. poz. 385 – t.j., z 2016 r. poz. 827).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez
przedsiębiorstwo państwowe „Polskie Koleje Państwowe” gruntów będących własnością Skarbu Państwa,
w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach (Dz.U. Nr 4, poz. 29).
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OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I MAJĄTKOWYCH, OCHRONA INFORMACJI
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 – t.j.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 – t.j., z 2016 r. poz. 352, poz. 1579).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176, poz. 1238).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 – t.j., poz. 2281,
z 2016 r. poz. 195, poz. 677, poz. 922 – t.j.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 – t.j., poz. 1948).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 – t.j.,
poz. 1333, z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 – t.j., poz. 2255, z 2017 r.
poz. 60).
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 221 – t.j., poz. 1579).
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 – t.j., poz. 1188, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 1948).
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1579).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r.
Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271, z 2004 r. Nr 111 poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934 i Nr 205, poz. 1204, Nr 282, poz. 1660, z 2012 r.
poz. 1136, z 2013 r. poz. 771).
Ustawa z dna 30 czerwca 2001 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 – t.j., z 2015 r.
poz. 1266, poz. 1505, poz. 1615).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń
powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1934).
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1633).
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania
użytkowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627).
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1626).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz.U. z 2016 r. poz. 1091).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania,
przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. Nr 271, poz. 1603).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. Nr 159, poz. 948).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. Nr 288, poz. 1692).

OŚWIATA I KULTURA
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 – t.j., z 2012 r. poz. 908, z 2013 r.
poz. 829, z 2017 r. poz. 60).
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Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 –
t.j.,poz. 1020, poz. 1948).
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 – t.j.,
z 2015 r. poz. 397, poz. 774, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1330, poz. 1887, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572 – t.j., poz. 1311,
poz. 1933, poz. 2260).
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882, poz. 1311).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, poz. 2260).
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 – t.j., poz. 1933,
poz. 2016, poz. 2169, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r.
poz. 60).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U. Nr 96,
poz. 620, Nr 155, poz. 1036, z 2012 r. poz. 756).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64, poz. 1010,
z 2017 r. poz. 60).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu
i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U. z 2016 r.
poz. 137 – t.j., poz. 1775).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych
do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich
przekazywania (Dz.U. Nr 29, poz. 161, z 1999 r. Nr 50, poz. 513).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji
stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 179, poz. 1067).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym
oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586).

INNE
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 – t.j., poz. 1579,
poz. 2255, poz. 2260).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990 – t.j., poz. 1948, poz. 2066,
z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1817 – t.j., poz. 1948, z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 – t.j., poz. 1948, poz. 1984,
poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191).
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 – t.j., z 2014 r.
poz. 1662, z 2016 r. poz. 1228).
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915, z 2016 r.
poz. 1823).
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238).
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650,
z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 – t.j.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 – t.j.).
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Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 786 – t.j.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 – t.j.).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 – t.j., z 2015 r.
poz. 1064, poz. 1485, z 2016 r. poz. 1157, poz. 1948).
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEfA EURO 2012 (Dz.U. Nr 173, poz. 1219, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 68,
poz. 575, Nr 161, poz. 1281, z 2010 r. Nr 26, poz. 133 – t.j., Nr 127, poz. 857, z 2012 r. poz. 441, poz. 951,
z 2016 r. poz. 1202, poz. 2260).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1812 – t.j.).
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40, z 2015 r.
poz. 528, z 2016 r. poz. 2260).
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 – t.j.).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 – t.j.,
poz. 1948, poz. 1997, poz. 2255, z 2017 r. poz. 460).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542,
poz. 1579, poz. 1228).
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 2016 r. poz. 353
– t.j., poz. 831, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579, poz. 2003).
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 768).
Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1662).
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1537 – t.j., poz. 1920, poz. 2003).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych
kraju (Dz.U. Nr 97, poz. 1051, z 2003 r. Nr 113, poz. 1068).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2017 r. poz. 328 – t.j.).
Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. Nr 6, poz. 36,
Nr 11, poz. 74, Nr 29, poz. 175, Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 18, poz. 74, Nr 80,
poz. 406, z 1993 r. Nr 40, poz. 182, z 1994 r. Nr 68, poz. 294, Nr 90, poz. 419).
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1238, z 2015 r. poz. 1505).
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 – t.j.).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 – t.j.).
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21 – t.j., poz. 996, poz. 1250).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 – t.j., z 2016 r.
poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920, poz. 2260).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1128).

20

vademecum prawne Geodety

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia
i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 2009, z 2016 r. poz. 1821).
Stowarzyszenie Geodetów Polskich; statut zatwierdzony dnia 17 listopada 1977 r., ze zmianami uchwalonymi przez Zjazdy Delegatów SGP.
Stowarzyszenie Kartografów Polskich; wniosek o rejestrację zatwierdzony dnia 12.07.1999 r.

IV. PRAWO PRACY
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 – t.j., poz. 1053, poz. 2138,
poz. 2255, z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640 – t.j., poz. 1240,
z 2016 r. poz. 542, poz. 691, poz. 868, poz. 1165, poz. 1265, poz. 1948).
Ustawa z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 – t.j., z 2017 r.
poz. 60).
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1511 – t.j.,
poz. 2074, poz. 2261).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1345 – t.j., poz. 1605, poz. 1807,
poz. 1948, poz. 2260).
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
(Dz.U. z 2015 r. poz. 385 – t.j., poz. 1240, z 2016 r. poz. 827).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 – t.j. z 2016 r. poz. 1807, poz. 1948, poz. 2255).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96,
poz. 437).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, Nr 82, poz. 930, z 2009 r. Nr 56,
poz. 462).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, z 2002 r. Nr 91, poz. 811, z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
– t.j. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632 – t.j.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
(Dz.U. Nr 114, poz. 545, z 2002 r. Nr 127, poz. 1092, z 2015 r. poz. 1737).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 136,
poz. 1145, z 2006 r. Nr 107, poz. 724, z 2015 r. poz. 929, z 2016 r. poz. 1509 – t.j.).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych przy lekkich
pracach sezonowych i dorywczych (Dz.U. Nr 45, poz. 277).

V. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada
1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzona
w Moskwie dnia 19 maja 1978 r. (Dz.U. z 1980 r. Nr 10, poz. 27, załącznik).
Konwencja o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzona w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r. (Dz.U. z 1983 r. Nr 7, poz. 38, załącznik).
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 281 – t.j.).
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 268 – t.j., poz. 1038,
z 2014 r. poz. 1863, z 2015 r. poz. 2281, z 2016 r. poz. 178, poz. 758 – t.j.).
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395, z 2011 r. Nr 117, poz. 676).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzone w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 31, poz. 135, załącznik).
Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz Protokół Nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia
16 września 1963 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 79, poz. 891).
Wybrane organizacje międzynarodowe z zakresu geodezji i kartografii:
– Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki – IUGG,
– Międzynarodowa Asocjacja Geodezji – IAG,
– Międzynarodowa Federacja Geodetów – FIG,
– Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji – ISPRS,
– Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna – ICA,
– Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierniczych Górniczych – ISM.

Przepisy z zakresu geodezji i kartografii
I. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2015 r. 520 – t.j., poz. 831,
poz. 1137, poz. 2281 z 2016 r. poz. 65, poz. 352, poz. 585, poz. 903, poz. 1250, poz. 1629 – t.j., poz. 1948,
z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489, z 2012 r.
poz. 951, z 2016 r. poz. 1250, poz. 2003).
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r.
poz. 352, z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250).
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1812 – t.j.).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 222, poz. 1328).

ORGANIZACJA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ,
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
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. z 2014 r. poz. 914).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. z 2014 r. poz. 176).
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 Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 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 Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. 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 Ministra Infrastruktury z dnia maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach
przedmiotów sporów międzynarodowych (Dz.U. Nr 104, poz. 972).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania
zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. z 2016 r. poz. 2271).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji
lotniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1689).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz.U. Nr 101, poz. 939).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. Nr 141, poz. 1368).
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 2001 r. Nr 11, poz. 89).
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 Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków (Dz.U. Nr 26,
poz. 316, z 2009 r. Nr 107, poz. 897).
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 Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony
przyrody (Dz.U. z 2012 r. poz. 1080).
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).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu
Urzędowi Geodezji i Kartografii (Dz.U. Nr 16, poz. 134).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. Nr 16, poz. 153).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej
„Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz.U.
Nr 54, poz. 472, z 2009 r. Nr 149, poz. 1200, z 2016 r. poz. 1649).

Ewidencja gruntów i budynków, państwowy zasób geodezyjny
i kartograficzny, sieci uzbrojenia terenu, krajowy system
informacji o terenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów
geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 299, poz. 1772).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542 – t.j., poz. 2109, z 2016 r. poz. 1034).
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. z 2014 r. poz. 924).
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. z 2014 r. poz. 917).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. Nr 74, poz. 796).
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 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
(Dz.U. z 2013 r. poz. 803).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /PKOB/ (Dz.U. Nr 112, poz. 1316, z 2002 r. Nr 18, poz. 170).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie 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).
Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 2015 r. poz. 1026).
Obwieszczenie Ministra Infrastrukzsa21wszxs1tury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 2016 r. poz. 1019).

II. NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz.U. Nr 23, poz. 121,
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2007 r. Nr 112, poz. 768, Nr 147, poz. 1029, z 2016 r. poz. 2260).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 – t.j., poz. 1777,
z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579, 2147 – t.j., poz. 2260).
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Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807 – t.j., poz. 1419, z 2016 r.
poz. 1605, z 2017 r. poz. 5).
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 – t.j., poz. 2260,
z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061
– t.j., poz. 2175).
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2120 – t.j.).
Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. Nr 107, poz. 687, z 2007 r. Nr 7, poz. 47,
z 2016 r. poz. 929, poz. 2260).
Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 – t.j.,
z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1683, poz. 18, poz. 184, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1419, z 2014 r. poz. 40).
Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (Dz.U.
z 1991 r. Nr 16, poz. 72, z 1996 r. Nr 32, poz. 139).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U.
z 2012 r. poz. 83 – t.j., z 2015 r. poz. 373).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2016 r. poz. 639 – t.j., poz. 929, poz. 2210,
poz. 2260).
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2042 – t.j., poz. 2260).
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 700 – t.j., z 2015 r.
poz. 349).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 – t.j., z 2015 r.
poz. 201).
Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu
niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U. z 1989 r. Nr 58,
poz. 348 – t.j., z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 107, poz. 464).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2016 r. poz. 963 – t.j.,
poz. 1247, 1579, 1807, 1810, 1921, 1948, 2138, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 38, poz. 60).
Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów (Dz.U. Nr 17, poz. 72).
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o uregulowaniu niektórych praw majątkowych Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U. Nr 86, poz. 395).
Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na
Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska (Dz.U. Nr 31, poz. 137, z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz.U. Nr 11, poz. 37, z 1962 r. Nr 32, poz. 150, z 1968 r. Nr 3, poz. 6).
Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy
(Dz.U. Nr 55, poz. 282).
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 – t.j.).
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562 – t.j.).
Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703– t.j.).
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych
przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. z 2014 r. 1381– t.j.).
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U.
z 2013 r. poz. 829).
Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia
komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 235).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów
programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 826).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień
zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328, z 2017 r. poz. 90).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania
wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1186).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu
przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1142 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz.U. Nr 45, poz. 367).
Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów rejestrów zawierających dane dotyczące realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 2101, z 2015 r. poz. 2133).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie
zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 729).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1263).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U.
z 2017 r. poz. 559).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości
uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 207, poz. 2107, z 2012 r.
poz. 790, z 2014 r. poz. 1087 – t.j.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
(Dz.U. Nr 131, poz. 1092).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz.U.
Nr 86, poz. 736).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r.
poz. 942, z 2014 r. poz. 1490 – t.j.).
Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych
zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców
(Dz.U. Nr 255, poz. 2556, z 2017 r. poz. 232).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji (Dz.U. Nr 51, poz. 301).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu
do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Dz.U.
z 2014 r. poz. 54 – t.j., z 2016 r. poz. 583).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109, z 2005 r. Nr 196, poz. 1628, z 2011 r. Nr 165, poz. 985).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249).
Dekret z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich
na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz.U. Nr 46, poz. 340, z 1957 r. Nr 39, poz. 172, z 1969 r. Nr 13, poz. 95,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego
Wolnego Miasta Gdańska (Dz.U. Nr 49, poz. 279, z 1947 r. Nr 66, poz. 410, z 1951 r. Nr 5, poz. 39, z 1958 r.
Nr 17, poz. 71, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1971 r. Nr 27, poz. 250, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668).
Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz.U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78 – t.j., z F1971 r. Nr 27, poz. 250, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

SKARB PAŃSTWA – NIERUCHOMOŚCI, MIENIE
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1322, poz. 1830, z 2016 r.
poz. 614 – t.j., poz. 1830, poz. 1202, poz. 1789, poz. 2003, poz. 2260).
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.
z 2015 r. 1014 – t.j, poz. 1433, 1830, z 2016 r. poz. 60, poz. 585, poz. 1491 – t.j., poz. 2260).
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 – t.j., poz. 2260,
z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585).
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1460 – t.j.).
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk
federacji Rosyjskiej (Dz.U. Nr 79, poz. 363, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 60, poz. 700, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 273 poz. 2703).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz
niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2012 r. w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla
obszaru całego kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 1056).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami
mieszkalnymi przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 275).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 267., poz. 1142).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzania niemożliwości sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na własność Skarbu Państwa (Dz.U.
Nr 89, poz. 445).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu
przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1142 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków
obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
(Dz.U. z 2012 r. poz. 540).
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia
lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz.U. z 2012 r. poz. 626).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego
(Dz.U z 2016 r. poz. 1599).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających
w posiadaniu ich właścicieli (Dz.U. Nr 23, poz. 143).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 77, poz. 864, z 2003 r. Nr 220, poz. 2171, z 2014 r. poz. 346, z 2015 r.
poz. 980 – t.j.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb
Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U. Nr 13, poz. 114).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 45, poz. 181).

NACJONALIZACJA MIENIA Z LAT 1944–1950
Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17, Nr 71, poz. 389, Nr 72, poz. 394, z 1958 r. Nr 45, poz. 224, z 1969 r. Nr 13, poz. 95).
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom
posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu funduszu kościelnego (Dz.U. Nr 9, poz. 87, Nr 10, poz. 111,
z 1958 r. Nr 17, poz. 72, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1974 r. Nr 22, poz. 131, z 1975 r. Nr 17, poz. 94, z 1998 r.
Nr 137, poz. 887).
Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. w sprawie obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 6, poz. 43).
Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U.
Nr 50, poz. 279, z 1985 r. Nr 22, poz. 99).

MIENIE KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 – t.j., z 2016 r.
poz. 749, poz. 1250).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965
– t.j., z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z 2016 r. poz. 960).
Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych
kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Dz.U. Nr 16, poz. 156).
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1798 – t.j.).
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1889 – t.j.).
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 169 – t.j.).
Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 r. poz. 43 – t.j.).
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2014 r. poz. 1712 – t.j.).
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Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 483 – t.j.).
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 r. poz. 44 – t.j.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 – t.j., z 2014 r. poz. 498).
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1599 – t.j.).
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 14 – t.j.).
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U z 2015 r. poz. 13 – t.j.).
Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1726).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających
we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 7, poz. 43).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (Dz.U. Nr 279,
poz. 2768).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich (Dz.U. Nr 53, poz. 553).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych kościołów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, które zgłosiły roszczenia do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej
(Dz.U. Nr 53, poz. 552).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
(Dz.U. Nr 53, poz. 554).

III. LASY
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 – t.j., z 2016. r. poz. 422, poz. 586,
poz. 903, poz. 1020, poz. 1948, poz. 2138, poz. 2249, poz. 2260).
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 909 – t.j., poz. 1338,
poz. 1695, z 2016 r. poz. 904).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 – t.j., poz. 2249, poz. 2260,
z 2017 r. poz. 60, poz. 132).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustaw – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229. z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 z 2003 r.
Nr 7, poz. 78, Nr 80, poz. 717, Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 92 poz. 880, Nr 116, poz. 1206,
Nr 121, poz. 1263, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 133, poz. 935,
Nr 171, poz. 1225, z 2014 r. poz. 1101).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 – t.j.).
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(Dz.U. z 2016 r. poz. 153 – t.j., poz. 322).
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej
w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. Nr 78, poz. 532).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1302).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1206).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych
regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (Dz.U. Nr 20, poz. 191, z 2008 r. Nr 235, poz. 1613).

IV. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778
– t.j., poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579).
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju (M.P. z 2001 r. Nr 26, poz. 432).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U. Nr 164, poz. 1589).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 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 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach
zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1385).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania
zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. z 2016 r. poz. 2271).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu
rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1032).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1298).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 995).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1051).
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Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Zadań dotyczących Wprowadzenia Zmian w Systemie Planowania
Przestrzennego (M.P. Nr 35, poz. 320).
Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252).

V. PRAWO BUDOWLANE
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1200,
z 2015 r. poz. 151, z 2016 r. poz. 1250, poz. 1948).
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (DZ.U. z 2016 r. poz. 961).
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 79 – t.j.).
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.).
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1067 – t.j.).
Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 966 – t.j, poz. 1777, z 2016 r. poz. 1250, poz. 2260).
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1920).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 – t.j.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 – t.j., poz. 961, poz. 1165,
poz. 1250, poz. 2255).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853 – t.j., z 2017 r. poz. 282).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640).
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 2004 r. Nr 198, poz. 2042, z 2015 r. poz. 1775).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.
Nr 120, poz. 1134).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych
wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 2013 r. poz. 1129 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198,
poz. 2043).
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.).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 120, poz. 1130).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej
kontroli (Dz.U. Nr 132, poz. 1231).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń
dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r.
poz. 306).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r.
poz. 81 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z 2013 r. poz. 762,
z 2015 r. poz. 1554).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. Nr 130, poz. 859, z 2003 r. Nr 130, poz. 1191, z 2004 r.,
Nr 119, poz. 1247, Nr 122 poz. 1273, z 2008 r. Nr 178, poz. 1098).

VI. DROGI
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 641, poz. 901, z 2016 r. poz. 615, poz. 770, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920, poz. 1948,
poz. 2260).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. Dz.U. poz. 1440 – t.j., poz. 1920,
poz. 1948, poz. 2255, z 2017 r. poz. 191).
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1502 – t.j., z 2016 r. poz. 2260).
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. Nr 267, poz. 2251,
z 2007 r. Nr 23, poz. 136, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2017 r. poz. 191).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 – t.j., z 2016 r. poz. 1250).
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2143 –t.j., z 2016 r. poz. 1250, poz. 1573).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 – t.j., poz. 1935,
poz. 1948).
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 – t.j., poz. 1823, 1920,
1923, 1948 i 2138, z 2017 r. poz. 60).
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 605 – t.j., poz. 904, poz. 1361 i 1948,
z 2017 r. poz. 60).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz.U. Nr 193, poz. 1194).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12, poz. 116, z 2010 r. Nr 65, poz. 409, z 2014 r. poz. 857).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz. 582).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie
klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz.U. z 2013 r. poz. 810, z 2016 r. poz. 2112).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987,
z 2014 r. poz. 867).
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 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 2010 r. Nr 65, poz. 408, z 2012 r. poz. 608, z 2013 r. poz. 528, z 2014 r. poz. 858, z 2015 r. poz. 331).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481, z 2015 r. poz. 328, z 2016 r. poz. 1264 – t.j.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych
(Dz.U. Nr 128, poz. 1334, z 2007 Nr 35, poz. 220, z 2009 r. Nr 187, poz. 1446, z 2015 r. 1734, z 2016 r.
poz. 784).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. Nr 160, poz. 1071).

VII. PRAWO WODNE
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 – t.j., poz. 1590, poz. 1642, poz. 2295
z 2016 r. poz. 352, poz. 1250, poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 172).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1403 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania
obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (Dz.U. Nr 226,
poz. 1652).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1482).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 995).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego
podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie (Dz.U. Nr 132, poz. 927).
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).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych, na których wprowadza się usługi informacji rzecznej (RIS) (Dz.U.
z 2013 r. poz. 80).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami
powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego (Dz.U. 239 poz. 2035,
z 2004 r. Nr 264, poz. 2632, z 2016 r. poz. 622).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy
i regionów wodnych (Dz.U. Nr 126, poz. 878, z 2010 r. Nr 130, poz. 874).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz.U. z 2013 r. poz. 578, z 2016 r. poz. 1973).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz.U.
Nr 210, poz. 1786, z 2016 r. poz. 621).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych
lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149).

VIII. PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 – t.j., poz. 1272,
poz. 1505, z 2016 r. Dz.U. poz. 266, poz. 542, poz. 544, poz. 566, poz. 1991, poz.1131 – t.j., z 2017r., poz. 60,
poz. 202).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1008).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczogeologicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1941).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
(Dz.U. z 2016 r. poz. 425).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz
wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. z 2011 r. Nr 262, poz. 1568).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1656).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U. z 2012 r. poz. 511).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla (Dz.U. z 2014 r.
poz. 591).

IX. NORMALIZACJA, MIARY
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r. poz. 655 – t.j., poz. 1228,
z 2017 r. poz. 32).
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 – t.j.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2016 r. poz. 884 – t.j., poz. 1948).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania
znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. Nr 241, poz. 2077, z 2010 r. Nr 198, poz. 1316).
Wykaz polskich norm z zakresu geodezji i kartografii:
EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany – Projekty zagospodarowania terenu.
PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania
działki lub terenu.
PN-G-09000-3:2002P Mapy górnicze. Część 3: Wymagania podstawowe.
PN-G-09001:2003P Mapy górnicze. Definicje, wzorce i symbole barw.
PN-G-09001:2003/Az1:2007P Mapy górnicze -- Definicje, wzorce i symbole barw.
PN-G-09003:2003P Mapy górnicze. Umowne znaki obiektów i urządzeń na powierzchni.
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PN-G-09004:2005P Mapy górnicze. Umowne znaki podziemnych wyrobisk górniczych.
PN-G-09005:2004P Mapy górnicze. Umowne znaki surowców mineralnych.
PN-G-09006:2005P Mapy górnicze. Umowne znaki zagrożeń i urządzeń zabezpieczających w wyrobiskach
podziemnych.
PN-G-09007:2004P Mapy górnicze. Umowne znaki granic.
PN-G-09008:1974P Mapy górnicze. Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych.
PN-G-09009:2013-12P Mapy górnicze -- Umowne znaki wentylacyjne.
PN-G-09010:2016-02 Mapy górnicze – Umowne znaki geologiczne różne.
PN-G-09051:1997P Miernictwo górnicze. Szyby, wieże szybowe i urządzenia wyciągowe. Wyznaczanie
i utrwalanie charakterystycznych punktów oraz osi.
PN-N-02211:2000P Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.
PN-N-99310:2000P Geodezja -- Pomiary realizacyjne -- Terminologia.
PN-R-04151:1997 Gospodarka ziemią w rolnictwie. Terminologia.
PN-EN ISO 19111-2:2012E Informacja geograficzna -- Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych
-- Część 2: Rozszerzenia dla wartości parametrycznych.
PN-EN ISO 19152:2013-05 Informacja geograficzna -- Katastralny model administrowania terenem (LADM).
PN-EN ISO 19111:2010P Informacja geograficzna -- Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych.
PN-EN ISO 19107:2010P Informacja geograficzna -- Schemat przestrzenny.
PN-EN ISO 19101-1:2015-03 Informacja geograficzna -- Model odniesienia -- Część 1: Podstawy.
PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia.
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania.
PN-ISO 710-1:1999P Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych. Zasady ogólne.
PN-ISO 710-2:1999P Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych. Umowne znaki skał osadowych.
PN-ISO 710-3:1999P Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych. Umowne znaki skał magmowych.
PN-ISO 710-4:1999P Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych. Umowne znaki skał metamorficznych.
PN-ISO 710-5:2000P Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych. Umowne znaki minerałów.
PN-ISO 710-6:2002P Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach
geologicznych. Część 6: Umowne znaki skał kontaktowo-metamorficznych oraz skał poddanych procesom
metasomatycznym, pneumatolitycznym, hydrotermalnym lub procesom wietrzenia.
PN-ISO 710-7:2002P Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych. Część 7: Symbole tektoniczne.
PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.
PN-ISO 1803:2001– Budownictwo. Tolerancje. Wyrażenie dokładności wymiarowej. Zasady, terminologia.
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe.
PN-ISO 4463-3:2001P Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzające dla
realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych.
PN-ISO 9849:2003 Optyka i instrumenty optyczne. Instrumenty geodezyjne i pomiarowe. Terminologia.
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PN-ISO 12858-1:2003P Optyka i instrumenty optyczne. Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych. Część 1: Inwarowe łaty niwelacyjne.
PN-ISO 12858-2:2003P Optyka i instrumenty optyczne. Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych. Część 2: Statywy.
PN-ISO 12858-3:2007P Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych. -- Część 3: Spodarki.
PN-ISO 17123-2:2005P Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów
geodezyjnych i pomiarowych -- Część 2: Niwelatory.
PN-ISO 17123-3:2005P Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów
geodezyjnych i pomiarowych -- Część 3: Teodolity.
PN-ISO 17123-6:2006P Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów
geodezyjnych i pomiarowych -- Część 6: Lasery wirujące.
PN-ISO 17123-5:2007P Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów
geodezyjnych i pomiarowych -- Część 5: Tachimetry elektroniczne.
PN-ISO 17123-7:2007P Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania instrumentów
geodezyjnych i pomiarowych -- Część 7: Pionowniki optyczne.
Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie określenia przyrządów
pomiarowych podlegających legalizacji, warunków i trybu zgłaszania tych przyrządów do legalizacji oraz
określenia wzorów cech legalizacyjnych (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 4, poz. 26,
Nr 15, poz. 80, z 1999 r. Nr 4, poz. 30, Nr 6, poz. 49, Nr 8, poz. 70, z 2000 r. Nr 6, poz. 38).
Zarządzenie Nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowi uwierzytelnienia (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa Nr 4, poz. 8,
z 1996 r. Nr 27, poz. 165).
Zarządzenie Nr 78 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających zatwierdzeniu typu, warunków i trybu zgłaszania tych przyrządów
do zatwierdzenia typu oraz trybu postępowania przy wydawaniu decyzji, dotyczących tych przyrządów
(Dz.Urz. Miar i Probiernictwa Nr 15, poz. 81, Nr 26, poz. 147, z 1999 r. Nr 4, poz. 31, z 2000 r. Nr 5, poz. 32).
Zarządzenie Nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia nazw, definicji i oznaczeń legalnych jednostek miar (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa Nr 2, poz. 4, Nr 6, poz. 13).

X. PRZEPISY TECHNICZNE
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru
nazw geograficznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 309, z 2013 r. poz. 1346, z 2015 r. poz. 219 – t.j.).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy
GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 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 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 199).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
(Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1571, z 2012 r. poz. 1011).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy
danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych
opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642, z 2013 r. poz. 1031).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
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).
Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie wykonywania robót
geodezyjnych związanych z badaniami geologicznymi (M.P. Nr 8, poz. 56).

WYKAZ ARCHIWALNYCH INSTRUKCJI I WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH
INSTRUKCJE TECHNICZNE:
O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
O-2. Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych.
O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
O-4. Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.
G-2. Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami.
G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji.
G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
G-5. Ewidencja gruntów i budynków.
G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
K-1. Mapa zasadnicza (z 1984 r.).
K-1. Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.).
K-1. Mapa zasadnicza (z 1998 r.).
K-2. Mapy topograficzne do celów gospodarczych.
K-3. Mapy tematyczne.
Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków.
Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków.

INSTRUKCJE, KTÓRE NIE MIAŁY PODSTAWY PRAWNEJ 
A ZOSTAŁY WYDANE PRZEZ GUGIK:
G-2. (z 2001 r.) Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych.
G-4. (z 2002 r.) Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
O-1/O-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
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Wytyczne techniczne zalecane do stosowania
G-1.1 Pomiary astronomiczne i opracowanie ich wyników.
G-1.2 Pomiary grawimetryczne i opracowanie ich wyników.
G-1.3 Pomiary pola magnetycznego Ziemi i opracowanie ich wyników.
G-1.4 Budowle triangulacyjne.
G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
G-1.7 Centralne banki osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
G-1.8 Aerotriangulacja analityczna.
G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.
G-1.10 formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.
G-1.11 Podstawowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
G-2.1 Podstawowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie. pomiar i opracowanie wyników.
G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
G-3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne.
G-3.4 Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury.
G-4.1:2007 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi.
G-4.2 Uczytelnianie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i pomiary uzupełniające dla mapy zasadniczej.
G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu.
G-5.4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii
fotogrametrycznych.
– – – Standard wymiany informacji geodezyjnej – SWING.
K-1.1 Metryka mapy zasadniczej.
K-1.1 Podział treści podstawowej mapy kraju.
K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
K-1.3 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich.
K-1.4 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu rzeźby terenu z istniejących materiałów kartograficznych.
K-1.5 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu autogrametrycznego sytuacji i rzeźby terenu.
K-1.6 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu na podkładzie fotomapy lub ortofotomapy.
K-1.7 Mapa zasadnicza w wersji rozwarstwionej. Metody sporządzania i zasady reprodukcji.
K-1.8 Prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
K-1.9 Sporządzanie pierworysu mapy. Materiały kartograficzne, sprzęt kreślarski, tusze, technika rysowania.
K-1.10 Podział treści podstawowej mapy kraju.
K-1/K-3.10 Reprodukcja kartograficzna małonakładowa. Metody i technologie.
K-2.1 Mapy topograficzne. Opracowanie pierworysów i aktualizacja map w skalach 1:5000 i 1:10 000.
K-2.2 Mapy topograficzne. Opracowanie czystorysów map w skalach 1:5000 i 1:10 000.
– – – Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków.
– – – Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków.
K-2.3 Sporządzanie map fotograficznych.
K-2.4 Metryka mapy topograficznej (1:5000, 1:10 000).
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K-2.5 Metryka mapy topograficznej (1:25 000, 1:50 000).
K-2.6 Metryka mapy topograficznej (1:100 000, 1:200 000, 1:500 000).
K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych.
K-3.1 Mapy społeczno-gospodarcze w skalach 1:5000, 1:10 000 i 1:25 000 (12 części).
K-3.2 Sporządzanie map inżynieryjno-gospodarczych zakładów przemysłowych metodą stereofotogrametryczną.
K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu.
Wytyczne techniczne GIS-3 Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000.
Wytyczne techniczne GIS-4 Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000.
– – – TBD Bazy danych topograficznych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE1
Ogólne specyfikacje techniczne dla prac obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji, kartografii i nabywania nieruchomości:
Zeszyt ogólny:
GG – 00.00.00 Wymagania ogólne.
Zeszyty obejmujące prace geodezyjne i kartograficzne:
GG – 00.11.01 Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg;
GG – 00.11.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych;
GG – 00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych;
GG – 00.13.01 Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi.
Zeszyty obejmujące prace związane z nabywaniem nieruchomości:
GG – 00.21.01 Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
GG – 00.21.02 Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej i leśnej;
GG-00.21.03 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe;
GG-00.21.04 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu
prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych;
GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej do nabywania nieruchomości pod pasy drogowe.

1 Podstawa prawna stosowania specyfikacji technicznych wynika m.in. z przepisów zawartych w:
art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.),
rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).
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XI. PRZEPISY NIEOBOWIĄZUJĄCE, WYKORZYSTYWANE 
PRZY OCENIE STANU PRAWNEGO
Ustawa z dnia 8 lutego 1867 r. o aktualizacji operatu katastralnego (przepis byłego zaboru pruskiego).
Ustawa z dnia 23 maja 1883 r. o ewidencji katastru podatku gruntowego (przepis m. zaboru austriackiego).
Ustawa z dnia 25 lipca 1871 r. o księgach gruntowych (przepis b. zaboru austriackiego).
Ustawa z dnia 5 maja 1872 r. o księgach gruntowych (przepis b. zaboru pruskiego).
Ustawa z dnia 25 czerwca 1948 r. o podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli (Dz.U.
Nr 35, poz. 240, z 1957 r. Nr 39, poz. 172, z 1958 r. Nr 31, poz. 138).
Ustawa z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. Nr 3, poz. 13).
Ustawa z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz.U. z 1927 r Nr 92, poz. 833, z 1928 r. Nr 34, poz. 320,
z 1932 r. Nr 67, poz. 622, z 1933 r. Nr 22, poz. 167, z 1934 r. Nr 26, poz. 200, z 1960 r. Nr 11, poz. 67, z 1963 r.
Nr 28, poz. 169).
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, – t.j., z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, z 1994 r. Nr 27, poz. 627).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz.U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216,
z 1972 r. Nr 49, poz. 312).
Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 27, poz. 192, z 1973 r. Nr 48, poz. 282).
Ustawa z dnia 22 maja 1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach
(Dz.U. Nr 31, poz. 138, z 1961 r. Nr 7, poz. 47, Nr 32, poz. 159).
Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 2).
Ustawa z dnia 9 marca 1934 r. 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 1972 r. 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 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu
osiedli (Dz.U. Nr 23, poz. 202, z 1936 r. Nr 56, poz. 405).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o rozgraniczeniu nieruchomości ziemskich przy przebudowie ustroju rolnego (Dz.U. Nr 34, poz. 319, z 1932 r. Nr 60, poz. 573).
Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 6, poz. 32, z 1974 r. Nr 22, poz. 131).
Dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 53, poz. 298, Nr 70, poz. 382,
z 1974 r. Nr 22, poz. 131).
Dekret z dnia 21 września 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U. Nr 44, poz. 398, z 1974 r. Nr 22, poz. 131).
Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gruntów (Dz.U. z 1962 r. Nr 46, poz. 226, z 1968 r. Nr 3, poz. 13).
Dekret z dnia 14 kwietnia 1948 r. 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 1948 r. Nr 21, poz. 144).
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