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Agnieszka Bieda: Wycena œrodków trwa³ych na potrzeby ra-

chunkowoœci • Geomatics and Environmental Engineering
2008, vol. 2, nr 2

Œrodki trwa³e to sk³adniki rzeczowych aktywów przedsiêbior-
stwa. Maj¹ one przewidywalny okres u¿ytkowania, d³u¿szy ni¿ jeden
rok, s¹ kompletne i zdatne do u¿ytku w momencie ich przyjêcia do
eksploatacji, przeznaczone na w³asne potrzeby jednostki lub oddane
do u¿ywania innym jednostkom na podstawie najmu, dzier¿awy lub
innej umowy o podobnym charakterze. Œrodkami trwa³ymi s¹ nieru-
chomoœci, maszyny i urz¹dzenia, œrodki transportu, a tak¿e inwentarz
¿ywy. W artykule omówione zosta³y sposoby wyceny œrodków trwa-
³ych na przyk³adzie nieruchomoœci, maszyn i urz¹dzeñ oraz œrodków
transportu bêd¹cych w u¿yciu w jednym z podkrakowskich przedsiê-
biorstw w styczniu 2008 roku. Zaprezentowana metoda szacowania
wartoœci rynkowej maszyn i urz¹dzeñ oraz œrodków transportu i nie-
ruchomoœci budowlanych polega na wyliczeniu formu³y uwzglêd-
niaj¹cej wartoœæ pocz¹tkow¹ œrodka trwa³ego, liczbê lat naliczania
amortyzacji, liczbê lat eksploatacji oraz stopê kapitalizacji. Gdy war-
toœæ pocz¹tkowa nie jest wartoœci¹ pierwotn¹, a przeszacowan¹, po-
winna zostaæ poprawiona o wspó³czynnik koryguj¹cy wartoœæ ksiêgo-
wan¹ w wartoœæ rynkow¹. Poniewa¿ metoda ta nie mo¿e byæ u¿yta do
szacowania wartoœci nieruchomoœci gruntowych, zaprezentowano in-
ny sposób okreœlenia ich wartoœci.

S³owa kluczowe: aktywa, amortyzacja, przedsiêbiorstwo, rachun-
kowoœæ, szacowanie, œrodki trwa³e, wartoœæ ksiêgowa, wartoœæ rynko-
wa, wycena

Józef Czaja, Janusz D¹browski: Specjalne algorytmy do szaco-

wania rynkowej wartoœci nieruchomoœci • Geomatics and
Environmental Engineering 2008, vol. 2, nr 2

W pracy rozwa¿a siê bazy reprezentatywnych nieruchomoœci na
rynku, które mog¹ zawieraæ pola puste dotycz¹ce informacji o niektó-
rych atrybutach tych nieruchomoœci. W analizie rynku nieruchomoœci
na podstawie tych baz mo¿na stosowaæ tylko te parametry, które do-
tycz¹ rozk³adów brzegowych zmiennej losowej wielowymiarowej,
czyli:

– wartoœæ przeciêtn¹ jednostkowej ceny lub atrybutów nierucho-
moœci w rozk³adach brzegowych zmiennej losowej wielowy-
miarowej,
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– odchylenie standardowe jednostkowej ceny lub atrybutów nie-
ruchomoœci w rozk³adach brzegowych zmiennej losowej wielo-
wymiarowej,

– wspó³czynniki korelacji zupe³nej poszczególnych atrybutów
wzglêdem jednostkowej ceny nieruchomoœci w rozk³adach
brzegowych zmiennej losowej wielowymiarowej.

Dla baz reprezentatywnych nieruchomoœci, o niekompletnych in-
formacjach o atrybutach, trzeba opracowaæ specjalne metody analizy
rynku oraz specjalne algorytmy szacowania rynkowej wartoœci nieru-
chomoœci. Podstaw¹ takiej analizy rynku nieruchomoœci s¹ odpowied-
nie wagi podobieñstwa atrybutów nieruchomoœci, których wartoœci s¹
okreœlane, wed³ug zasad Markowa, przy uwzglêdnieniu znanych
i nieznanych wartoœci atrybutów rozwa¿anych nieruchomoœci. Opra-
cowany specjalny algorytm do szacowania rynkowej wartoœci nieru-
chomoœci jest oparty na modelu regresji dwuwymiarowej, ale przy
uwzglêdnieniu wag wzajemnego podobieñstwa atrybutów nierucho-
moœci.

S³owa kluczowe: bazy nieruchomoœci, analiza rynku, wycena
nieruchomoœci

Timi Ecimovic: System zmian klimatu. Wprowadzenie. Czêœæ 1

• Geomatics and Environmental Engineering 2008, vol. 2, nr 2

Nowoczesne podejœcie naukowe umo¿liwia zrozumienie pra-
wid³owoœci przyrodniczych oraz systemowych mechanizmów zmian
klimatu. Opiera siê ono na przes³ankach teorii systemów, komplek-
sowym rozwi¹zywaniu problemów, interdyscyplinarnym badaniu
problemów i ich systemowej interpretacji. Pierwsza z trzech czêœci tej
pracy dotyczy genezy zastosowañ w tej dziedzinie analizy systemowej
oraz wyników i ewoluowania modelu. Meritum tej czêœci jest krótka
historia Ziemi jako czêœci podsystemu wszechœwiata z uwzglêdnie-
niem wspó³zale¿noœci i interakcji, rozpatrywana w kontekœcie zmian
klimatu w skali ca³ej biosfery.

S³owa kluczowe: zmiany klimatu, wszechœwiat, teoria systemów,
materia, energia, informacja, klimat a ¿ycie na Ziemi

Marcin Ligas: Obszary ograniczonego u¿ytkowania wokó³ lot-

nisk a wartoœæ nieruchomoœci • Geomatics and Environmental
Engineering 2008, vol. 2, nr 2

Ustanowienie obszarów ograniczonego u¿ytkowania wokó³ lot-
nisk stanowi powa¿ne zagro¿enie dla ludzi posiadaj¹cych tytu³ praw-
ny do nieruchomoœci, dlatego te¿ warsztat rzeczoznawcy powinien
zostaæ poszerzony o metody wyceny spadku wartoœci nieruchomoœci
w takich przypadkach. W artykule przedstawiono krótk¹ charaktery-
stykê rozwoju Miêdzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.
Artyku³ zawiera równie¿ przegl¹d polskich aktów prawnych do-
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tycz¹cych ustanawiania obszarów ograniczonego u¿ytkowania jak
i oddzia³ywania tego typu obiektów na œrodowisko. W przypadku
nieustannego monitorowania rynku nieruchomoœci i zasilania syste-
mów baz danych o nieruchomoœciach podejœcie modelowe, obiektywi-
zuj¹ce wp³yw obecnoœci portu lotniczego na wartoœæ nieruchomoœci
(np. pomiar natê¿enia ha³asu), wydaje siê u¿ytecznym i rozs¹dnym
sposobem szacowania spadku wartoœci nieruchomoœci.

S³owa kluczowe: obszary ograniczonego u¿ytkowania, ha³as,
wycena, hedonistyczny model ceny

Ewa Michalena: Metody promocji odnawialnych zasobów

energii przez samorz¹dy lokalne w Polsce • Geomatics and
Environmental Engineering 2008, vol. 2, nr 2

Perspektywa dalszego dynamicznego rozwoju gospodarki Polski
w ramach UE wymaga przekonania spo³eczeñstwa do przyjêcia no-
woczesnej koncepcji wytwarzania energii. Powinna byæ ona dostoso-
wana do wymagañ ochrony œrodowiska i ma doprowadziæ do pro-
dukcji 7,5% energii z odnawialnych Ÿróde³ do 2010 r. oraz 14% do
2010 r. W pracy dokonano pobie¿nej analizy sytuacji energetycznej
w Polsce i podjêto próbê sformu³owania efektywnej strategii promocji
odnawialnych Ÿróde³ energii w ramach polskich samorz¹dów lokal-
nych z uwzglêdnieniem udzia³u mieszkañców tych terenów oraz ist-
niej¹cego ju¿ systemu wspierania tych inicjatyw przez rz¹d.

S³owa kluczowe: odnawialne Ÿród³a energii, ochrona œrodowi-
ska, polskie samorz¹dy lokalne, wspó³praca europejska

S³awomir Mikrut: Doœwiadczenia z wykorzystania archiwal-

nych lotniczych zdjêæ fotogrametrycznych na potrzeby zasila-

nia baz danych • Geomatics and Environmental Engineering
2008, vol. 2, nr 2

Przedmiotem badañ by³o opracowanie techniki wykorzystania
archiwalnych zdjêæ lotniczych jako elementu zasilania baz danych. Ce-
lem takich opracowañ jest przede wszystkim odtworzenie stanu ist-
niej¹cego (ortofotomapa, modele 3D) interesuj¹cych nas obiektów (ob-
szarów) dla dowolnie wybranego okresu, oczywiœcie pod warunkiem,
¿e posiadamy dane w postaci zdjêæ. Stan taki daje pewien pogl¹d na
infrastrukturê w danym okresie, pozwala wiêc przyk³adowo oszaco-
waæ kondycjê obiektów budowlanych z tego okresu. Dane te mog¹ zo-
staæ uzupe³nione zdjêciami naziemnymi. Doœwiadczenia autora zdo-
byte podczas prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem do-
tycz¹cym S³owiñskiego Parku Narodowego (projekt badawczy KBN
Nr N304 077 31/3060 pt. Modelowanie przestrzenne zmian wybranych ele-
mentów œrodowiska S³owiñskiego Parku Narodowego) oraz Tatrzañskiego
Parku Narodowego (w ramach wspó³pracy z TPN powstaje Atlas
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TPN), skutkowa³y opracowaniem metod wykorzystania archiwalnych
materia³ów równie¿ w odniesieniu do miasta Kraków. O ile w bada-
niach parków przyrody g³ówny nacisk po³o¿ony jest na zmiany œro-
dowiska naturalnego, takie jak przemieszczanie siê wydm nadmor-
skich (SPN) czy zmiany zwi¹zane z roœlinnoœci¹ wysokogórsk¹ (TPN),
tak w przypadku terenów zurbanizowanych, obok zmian œrodowiska,
oczekujemy informacji o zmianach w infrastrukturze. Zagadnienie to
wi¹¿e siê z faktem, ¿e zwykle oprócz zdjêæ lotniczych nie mamy ¿ad-
nych informacji, co wyklucza mo¿liwoœæ ich dalszych opracowañ foto-
grametrycznych. Najczêœciej brakuj¹ce informacje to: elementy orien-
tacji wewnêtrznej (wspó³rzêdne znaczków t³owych, sta³a kamery) i ze-
wnêtrznej (braki nawet ogólnego planu nalotu). Dodatkow¹ wad¹
tych danych jest ich niska jakoœæ (zarówno pod wzglêdem geome-
trycznym, jak i radiometrycznym). Konieczne jest wiêc zastosowanie
odpowiedniego przetwarzania obrazów celem poprawy ich jakoœci.
W niniejszej publikacji autor zaprezentowa³ mo¿liwoœæ wykorzystania
tych zdjêæ mimo braku elementarnych informacji o nich i mimo ich
s³abej jakoœci. Wspó³rzêdne znaczków t³owych zosta³y odtworzone
w sposób analityczny. Koñcowe wyniki opracowañ pozwalaj¹ na wy-
ci¹gniêcie wniosków dotycz¹cych prawid³owoœci przyjêtej metody,
a zastosowanie odpowiedniej filtracji obrazów podnios³o ich jakoœæ ra-
diometryczn¹.

S³owa kluczowe: zdjêcia archiwalne, ortofotomapa cyfrowa, aero-
triangulacja

Tomasz Salata: Mo¿liwoœæ interpretacji danych w zale¿noœci

od ich struktury w bazie • Geomatics and Environmental
Engineering 2008, vol. 2, nr 2

Praca przedstawia mo¿liwoœci interpretowania danych systemach
baz danych rozpatrywanych pod k¹tem sposobu konstrukcji struktury
gromadzenia danych w systemie, cech systemu decyduj¹cych o for-
macie przechowywanych danych oraz sposobach interpretowania da-
nych przez u¿ytkowników korzystaj¹cych z systemu.

S³owa kluczowe: interpretacja danych, bazy danych, format da-
nych
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