
Część  l - Test

Tylko  jedno  rozwiązanie  jest  prawidłowe.  Odpowiedzi  należy  udzielić  poprzez  zakreślenie

kółkiem,  tylko  jednej  z liter, której  kańdydat  przyporządkowuje  odpowiedź.  W przypadku

dokonania  przez  kandydata  zmian  zakreślonych  odpowiedzi  za dane  zadanie  testowe  komisja

przyznaje  0 punktów.

1)  Swiadczeniem  rodzinnym  nie  jest:

a) zasiłek  ce)owy

b) zasiłek  rodzinny

c) zasiłek  pielęgnacyjny

d) świadczenie  pielęgnacyjne

2)  Stroną  postępowania  w  sprawie  o pozwolenie  na budowę  jest:

a) pełnomocnik  inwestora

b) projektant

9> zarządca  nieruchomości, na która obiekt będzie  oddziaływać
d)  organy  wydające  opinie  lub  dokonujące  uzgodnień  projektu  pozwolenia

3)  Projekt  budowlany  podlega  zatwierdzeniu  wo:

,a) decyzji  o pozwoleniu  na budów

b) postanowieniu  o pozwoleniu  na budowę

c) formie  sprzeciwu  właściwego  miejscowo  starosty

d)  poprzez,milczenie"  starosty

4)  W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  nie  ustala  się:

a) rozmieszczenia  inwestycji  celu  publicznego

b) sposobów  zagospodarowania  terenu

c)  stawek  podatku  od nieruchomości

d)  przeznaczenia  terenu

5) Studium  uwarunkowań  i kieninków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy:

a) jest  aktem  prawa  miejscowego

b) jest  aktem  prawa  powszechnie  obowiązującego

c) zastępuje  miejscowym  plan  zagospodarowania  przestrzennego

d) jest  aktem  kierownictwa  wewnętrzneqo



6) W przypadku nieistotnego @aruszenia prawa uchwałą  rady  gminy, wojewoda:
a) stwierdza nieważność  uchwały  w całości

b) stwierdza  nieważność  uchwały  w czę6+ci

<,) wskazuje  wydanie uchwały z naruszeniem  prawa
d) żadna  z powyższych  odpowiedzi  nie  jest  właściwa

7) Udostępnianie  informacji  publicznej  na  wniosek  następuje  bez  zbędnej  zwłoki:

a)  niepć+źniejjednakniżwterminie14dnioddniazłożeniawniosku

b) nie później  jednak  niż  w terminie  miesiąca  od dnia  złożenia  wniosku

c) chyba,  że udzieienie  informacji  wymaga  zebrania  materiału  dowodowego

d) żadna  z powyższych  odpowiedzi  nie  jest  właściwa

8) Udostępnianie  informacji  publicznej  na  wniosek  następuje  w  drodze:

p) czynności  materialno  - technicznej

b) pubIikacji  w dziennikach  resortowych

c) ogłoszenia  w Biuletynie  1nformacji  Publicznej

d) decyzji  administracyjnej

9) Wojewoda  sporządza  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  w

formie:

a) wiążących  wytycznych

b) rozporządzenia

c) zarządzenia  zastępczeąo

d) żadna  z powyższych  odpowiedzi  nie  jest  prawidłowa

10)Celem  publicznym  w  rozumieniu  ustawy  o gospodarce  nieruchomościami  nie

jest:

a) wydzielenie  gruntów  pod  linie  kolejowe  oraz  ich budowa  i utrzymanie

b) zakładanie  i utizymywanie  cmentarzy

c) wydzielenie  ąruntu  pod  budowę  osiedla  mieszkanioweqo

d) ochrona  Pomników  Zagłady

11)O  zwrocie  wywłaszczonych  nieruchomości  orzeka  w  pierwszej  instancji:

a)  burmistrz

b) właściwy  miejseowo  wójt

c)  zarząd  powiatu

d)  starosta

12)  Nieruchomość  uznaje  się  za  zbędną

określony  w  decyzji  o wywłaszczeniu,  jeżeli:

na cel

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

ostateczna,  nie rozpoczęto  prac związanych  z realizacia  teąo  celu

b)nastąpiła  zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

c)ostateczną  decyzję  w sprawie  zbędności  nieruchomości  na cele  pub(iczne  wyda  właściwy

starosta

d) nieruchomość  została  sprzedana  osobie  trzeciej



13)  Wysokość  opłaty  adiacenckiej  ustala  wiążąco  :
a) dyrektor  izby  celnej  a,
b) wójt,  burmistrz  lub prezydent  miasta

c) dyrektor  izby  skarbowej
d) treść  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

14)  Zameldowanie  w  lokalu  służy  :

a) wykazaniu  tytułu  prawnego  do lokalu

b) wyłącznie  ce)om ewidencyinym
c) wykonaniu  obowiązku  wzg1ędem  administracji  lokaJu
d) nabyciu  obywatelstwa  poIskiego

15) Organem  nadzoru  nad  działalnością  jednostek  samorządu  terytorialnego  jest:

a) wojewódzki  sąd  administracyjny
b) samorządowe  kolegium  odwoławcze

c) w odniesieniu  do działalności  niefinansowej  gminy,  zarząd  właściwego  powiatu
d) reqionalna  izba  obrachunkowa

16)  Prezydent  RP  powołuje  Prezesa  NSA  na:

a) pięcioletnią  kadencję

b) sześcioletnia  kadencje

c) bezterminowo

d) Prezes  NSA  jest  powoływany  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Sędziów  NSA

17)  Wywłaszczenie  jest  dopuszczalne  wyłącznie  :

a) na zatwierdzone  przez  organy  państwa  cele  społecznie  uzasadnione
b) za odszkodowaniem

c) za słusznym  odszkodowaniem  "
d) za  zgodą  właściciela  rzeczy

'18) Budowlą  w  rozumieniu  ustawy  - Prawo  budowfane  nie  jest:
a) składowisko  odpadów

c) lotnisko
d) konstrukcja  oporowa

19) Kodeks  postępowania  administracyjnego  normuje  postępowanie:
a) w sprawach  karno  - skarbowych

b) w sprawach  należących  do właściwości  urzędów  konsularnych
c) w sprawach  wydawania  zaświadczeń

d) d) w sprawach  pod[egłości  służbowej  pracowników  administracji  publicznej

20)  Dowód  z przesłuchania  stron:

a) jest  środkiem  dowodowym  o zwiększonej  mocy  dowodowej

b) stanowi  środek  dowodowy  posiłkowy

c) powinien  być  przeprowadzony  w pierwszej  kolejności

d) może  być  przeprowadzony  co do okoliczności  już  wyjaśnionych,  jeżeli

organ  wyczerpał  nazwane  i nienazwane  środki  dowodowe



21) Okoliczność  faktyczna  może  zostać  uznana  za udowodnioną  jeżeli:

a)  strona  wypowiedziam'się  co do przeprowadzonych  dowodów

b) strona  nie wniosła  zastrzeżeń  do przeprowadzonych  dowodów

c) o ile okoliczność  tą strona  potwierdził

d)  jeże[i  strona  miała  możność  wypowiedzenia  się co do przeprowadzonych  dowodów

22) Srodkami  dowodowymi  nie  uregulowanymi  w  k.p.a.  są:

a) dokumenty
b) zeznania  świadków
c) oględziny

d) zapisy  wideo

23) W rozumieniu  przepisów  k.p.a.  organamł  wyższego  stopnia  w  stosunku  do
wojewodów  są:

a) odpowiednie  ze względu  na przedmiot  sprawy  organy  nadrzędne
b) marszałkowie  województw

c) wojewódzkie  sądy  administracyjne
d) właściwi  w sprawie  ministrowie

mniejszej  wagi  organ  moźe  nie  żądać  od24)  W  sprawach

pełnomocnika

dokumentu  pełnomocnictwa  jeżeli  pełnomocnikiem  jest:

a) funkcjonariusz  publiczny

b) członek  najbliżej  rodziny  strony

c) osoba  posiadająca  pełną  zdolność  do czynności  prawnych

d) radca  prawny

25) Termin  na załatwienie  sprawy  przez  organ  odwoławczy  rozpoczyna  swój  bieg  z
chwilą:

a) wniesienia  odwołania

b) upływu  terminu  na wniesienie  odwołania
c) otrzymania  odwołania  przez  organ  odwoławczy

d)  organ  odwoławczy  nie  jest  związany  terminem  na załatwienie  sprawy

26) Skarga  na niewykoname  wyroku  sądu  powinna  zostać  poprzedzona:
a) zażaleniem  do organu  wyższego  stopnia

b)  ustnym  wezwaniem  do  wykonania  wyroku

c)  sprzeciwem

d) pisemnym  wezwaniem  do wykonania  wyroku

27) Jeźeli  wniosek  o wszczęcie  postępowania  administracyjnego  nie  pochodzi  od
strony  to:

a) organ  odmawia  wszczęcia  postępowania  decyzją

b) organ  odmawia  wszczęcia  postępowania  postanowieniem  niezaskarża1nym
c) orqan  odmawia  wszczęcia  postępowania  zaskarżalnym  postanowieniem
d) postępowanie  uważa  się  za niewszczęte



28)  Strona,  która  nie  brała  udziału  w  postępowaniu  administracyjnym  bez  swej

winy,  powinna  złożyć  wniosek  o wznowienie  postępowania  :

a) w terminie  miesiąca  od dnia  wydania  decyzji  ostatecznej

b) w terminie  30 dni  od dnia,  w którym  dowiedziała  się  o postępowaniu

c) w  terminie  miesiąca  od  dnia,  w  którym  dowiedziała  się

o zakończeniu  postępowania

d) w terminie  miesiąca  od dnia,  w którym  dowiedziała  sie o decyzji

29) Następstwo  procesowe  w  postępowaniu  administracyjnym  wynika  z powodu:

a) zbycia  praw  osobistych,  których  dotyczy  postępowanie

b)  zbycia  praw  do rzeczy,  której  dotyczy  postępowanie

c) sprzedaży  nieruchomości

d) śmierci  przedstawiciela  ustawowego  strony

30) Sąd  administracyjny  uwzględniając  skargę  jednostki  samorądu  terytorialnego

na akt  nadzoru:

a) ogranicza  się  do stwierdzenia,  że  akt  ten  narusza  prawo  w sposób  istotny

b) stwiemza  jego  nieważność

c) uchyla  ten  akt

d) uchyla  ten  akt  i przekazuje  sprawę  do ponownego  rozpoznania

31) Organ  osoby  prawnej  ma  obowiązek  wykazać  swe  umocowanie:

a) dokumentem  przy  pierwszej  czynności  w postępowaniu

b) dokumentem  na wezwanie  sądu

c) nie ma  takiego  obowiązku,  jeże1i  osoba  prawpa  została  zarejestrowana  w rejestrze

publicznym

d) uchwałą  wspólników

32) O cofnięcłu  prawa  pomocy  orzeka:

a) referendarz  sądowy  po przeprowadzeniu  rozprawy

b) referendarz  sądowy,  jeżeli  przyznanie  prawa  pomocy  było  niezasadne

c) wyłącznie  sąd

d) cofnięcie  przyznanego  prawomocnie  prawa  pomocy  nie  jest  de legę  lata  możliwe

33)Jeże1i  strony  niedokonająustaleń  na  posiedzeniu  mediacyjnym

co  do

sposobu  załatmenia  sprawy  to :

a) podlega  ona  rozpoznaniu  przez  sąd na tym  samym  posiedzeniu

b) podleąa  ona  rozpoznaniu  przez  sąd

c) podlega  ona  rozpoznaniu  w postępowaniu  uproszczonym

d) wyznacza  się nowy  termin  posiedzenia  mediacyjnego

34)  Postępowanie  mediacyjne  nie  jest  przeprowadzane:

a) na wniosek  skarżącego

b) na  wniosek  organu  administracji

c) z urzędu

35)  Skargę  o wznowieme  postępowania  sądowoadministracyjnego  wnosi  się  w  terminie  :

a) trzymiesięcznym  od dnia  wydania  orzeczenia

b) trzymiesięcznym  od dnia,  w którym  strona  dowiedziała  sie o podstawie  wznowienia

c) miesięcznym  od dnia,  w  którym  strona  dowiedziała  się o podstawie  wznowienia

d) czterech  lat  od dnia  uprawomocnienia  się orzeczenia



36)  Termin  do  ząłatwienia  sprawy  przez  organ
administracji  określony  w przepisach  prawa  lub wyznaczony  przez  sąd  liczy  się

a) od dnia prawomocności  wyroku  @
b) od dnia  doręczenia  akt administracyinych  orqanowi
c) od dnia  wskazanego  w sentencji  wyroku
d) od dnia  ogłoszenia  wyroku



 Powiatowy  inspektor  Nadzoru  Budowlanego  w Rzeszowie  decyzją  z 1 października

2012  f. nakazał  inwestorowi  Mirosławowi  Szpak  rozbiórkę  obiektu  budowlanego  tj.: altany

drewnianej  o wymiarach  2,60  mx 2,60  m o wysokości  2,5 m, usytuowanej  w odległości  około

0,80  m od ogrodzenia  sąsiedniej  posesji  zlokatizowanej  na działce  m 1 obr  5 przy  ul.

Kochanowskiego  w Rzeszowie,  wykonanej  bez zgody  wtaściwego  organu  administracji

archltektohiczno-budowlanej.  Ze zwrotnego  potwierdzenia  obion.i  decyzji  wynika,  że dorosły

domownik  inwestora  - matka  - odebrał  decyzję  w dniu  12  paździemika  2012  r.

Mirosław  Szpak  wniósł  odwołanie  od ww. decyzji,  w dniu 16 listopada  2012  r.

wskazując  że decyzja  została  ma przekazana  przez  matkę  w dniu  15 listopada  2012  r.

Dlatego  zdaniem  strony  dopiero  od tego  dnia  może  rożpoa=ąó  się bieg  terminu  do wniesienia

odwolania.  W związku  z tym  odwołują*  w uzasadnieniu  odwołania  zaźądał  powstrzymania

działań.rozbiórkowych",

Jan Kochanowski  na urzędowym  druku  P(oF, wniósł  do WSA  w Rzeszowie  o

pr=yznanie  prawa  pomocy  w zakresie  obejmującym  zwofnienie  od kosztów  sądowych  w

sprawie dotyczącej jego skarli na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie
wywłaszczenia  nieruchomości.

Wnioskodawca  podkreślił,  że pozostaje  We  wspólnym  gospodarstwie  domowym  z

matką  otrzymującą  522 zł emerytury.  On sam pokrywa  ok. połowy  ogoinych  kosztów

utrzymania  mieszkania,  wyliczonych  na sumę  800  zł. Wnioskodaw»  zwrócił  uwagę  na swoje

problemy  zdrowotne  (alergia  i nerki}  i związane  z  nimi wydatki  na  zakup  leków,

Wnioskodawca  jest  właścicielem  nieruchomości,  której  dotyczy  zaskarżona  decyzja  o pow.

2,5 ha. Nieruchomość,  ta z uwagi  na niską  klasę  gieb  nie jest  przez  niego  wykorzystywana

rolniczo.  Do wniosku  dotączono  dokumentację  dotyczącą  dochodów  uzyskiwanych  przez

stronę  w wysokości  2800  zł brutto.  Skarżący  podkreślił,  że nie dysponuje  w całości

dochodem  z wynagrodzenia,  gdyż  wyrokiem  Sądu  Rejonowego  w Jaśle  został  zobowiązany

do wypłaty  na rzecz  matki  swej  niepełnoletniej*  córki  Agnieszki  Kochanowskiej  kwotę  450  zł

miesięcznie.  Według  skarżącego  uiszczenie  200  zł wpisu  sądowego  znacznie  obniży  poziom

jego  utrzymania,  który  i tak  nie  jest  zbyt  wysoki.




