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Antoni Barbacki: Ocena mo¿liwoœci wykorzystania wód ter-

malnych w rejonie Buska-Zdroju w ciep³ownictwie, rekreacji

i balneologii • Geomatics and Environmental Engineering
2008, Vol. 2, No. 4

W pracy przeprowadzono analizê warunków hydrogeotermal-
nych rejonu Buska-Zdroju, typuj¹c zbiorniki cenomañski, jurajski i de-
woñski jako potencjalne do wykorzystania w celach energetycznych
i leczniczych. Szczególnie korzystne warunki geotermalne zwi¹zane
s¹ z piaskowcowym zbiornikiem cenomañskim i sp¹gow¹ czêœci¹ wa-
piennego zbiornika górnej jury. Znaczenie pozosta³ych zbiorników
wód podziemnych: dewoñskiego, karboñskiego i triasowego, na obec-
nym etapie rozpoznania nale¿y uznaæ za drugorzêdne. Ze wzglêdu na
temperatury, wydajnoœci i sk³ad chemiczny wód, zbiornik cenomañski
jest szczególnie predestynowany do wykorzystania w rekreacji i bal-
neologii. W strefie regionalnej dyslokacji, po stronie skrzyd³a zrzuco-
nego, wody te osi¹gaj¹ temperaturê 20–25°C, st¹d przy du¿ych wydaj-
noœciach wód i zastosowaniu technologii pomp ciep³a ich wykorzysta-
nie bêdzie ekonomicznie uzasadnione. W aspekcie balneologii istotn¹
cech¹ tych wód jest znacz¹ca zawartoœæ w nich jodu i bromu. Na
obecnym etapie rozpoznania warunków hydrogeotermalnych nie mo-
¿na natomiast stwierdziæ, czy mo¿liwe jest wykorzystanie np. wód de-
woñskich do celów ciep³owniczych. Znaczna poprawa stanu rozpo-
znania tych warunków nast¹pi³aby w przypadku rekonstrukcji otwo-
rów istniej¹cych w tej strefie.

S³owa kluczowe: wody termalne, struktura geologiczna, Busko-
-Zdrój, parametry hydrogeotermalne

Jaros³aw Byd³osz: Modelowanie bazy danych rejestru cen

i wartoœci nieruchomoœci za pomoc¹ narzêdzi wspomaga-

j¹cych projektowanie oprogramowania • Geomatics and Envi-
ronmental Engineering 2008, Vol. 2, No. 4

Publikacja dotyczy modelowania bazy danych rejestru cen i war-
toœci nieruchomoœci za pomoc¹ narzêdzi CASE (komputerowe wspo-
maganie in¿ynierii oprogramowania). Pierwsza czêœæ pracy zawiera
podstawy prawne funkcjonowania oraz wytyczne techniczne prowa-
dzenia rejestru cen i wartoœci nieruchomoœci (RCiWN). G³ównym
celem wykonanych prac badawczych by³o stworzenie bazy danych re-
jestru. Modelowanie bazy RCiWN podzielono na nastêpuj¹ce etapy:
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modelowanie pojêciowe, budowa modelu logicznego oraz utworzenie
modelu fizycznego. Model logiczny zosta³ wykonany na podstawie
gotowego w zasadzie modelu pojêciowego, zawartego w Instrukcji
technicznej G-5. W programie Microsoft Visio utworzono obiekty reje-
stru cen i wartoœci nieruchomoœci podane w instrukcji, ³¹cznie z ich
odpowiednimi atrybutami, oraz wykonano po³¹czenia miêdzy nimi.
Wykorzystana tu zosta³a notacja UML. Zamierzeniem autora by³o
utworzenie bazy danych rejestru w programie ArcInfo, st¹d wykorzy-
stano szablon dostarczony przez firmê ESRI, narzêdzie ESRI XMI
Export oraz makro SemanticsChecker. Nastêpnie wykonano eksport mo-
delu rejestru cen i wartoœci nieruchomoœci do pliku w formacie XML,
który jest poprawny semantycznie i zgodny z modelem UML dla
ArcInfo. Koñcowym efektem pracy jest baza rejestru cen i wartoœci
nieruchomoœci w formacie MDB, która jest gotowa do zape³nienia da-
nymi i ewentualnej dalszej obróbki w programie ArcGIS lub progra-
mach obs³uguj¹cych bazy danych. Dodatkowym rezultatem prac jest
plik w formacie XML, który mo¿na próbowaæ wykorzystaæ w innych
pracach zwi¹zanych z ewidencj¹ gruntów i budynków.

S³owa kluczowe: ArcGIS, rejestr cen i wartoœci nieruchomoœci,
XML, UML

Janusz D¹browski: Analiza rynku nieruchomoœci na potrzeby

szacowania wartoœci rynkowej • Geomatics and Environmen-
tal Engineering 2008, Vol. 2, No. 4

Artyku³ opisuje sk³adowe funkcji ceny rynkowej nieruchomoœci.
Wykazuje koniecznoœæ wnikliwego, wieloaspektowego badania rynku
nieruchomoœci, tzn. cech lokalnych i globalnych. Wylicza przyczyny
kryzysu na rynku nieruchomoœci i wskazuje algorytm, który pozwoli
wyeliminowaæ niektóre sk³adowe tej funkcji. Autor wymieni³ po krót-
ce przyczyny wzrostu cen nieruchomoœci w Polsce na przestrzeni
ostatnich lat.

S³owa kluczowe: analiza rynku nieruchomoœci, atrybuty lokalne
i globalne

Timi Ecimovic: System zmian klimatu. Wprowadzenie.

Czêœæ 3 • Geomatics and Environmental Engineering 2008,
Vol. 2, No. 4

Trzecia czêœæ pracy zawiera uwagi koñcowe. Jedyn¹ prawdziw¹
wartoœci¹ jest nasza cywilizacja. Cywilizacja ta jednak mo¿e istnieæ
wy³¹cznie w zrównowa¿onym œrodowisku. Ziemia jest domem tej cy-
wilizacji. Dlatego te¿ powinniœmy przejœæ od obecnego okresu globali-
zacji do zrównowa¿onego rozwoju naszej cywilizacji i harmonii z na-
tur¹. Trzy czêœci prezentacji dotycz¹cej wprowadzenia do systemu
zmian klimatu koñcz¹ zalecenia oraz odsy³acze literaturowe.

S³owa kluczowe: system zmian klimatu, warunki ¿ycia na Ziemi,
jedna planeta, rz¹d œwiatowy, œwiatowa konstytucja, zrównowa¿ona
przysz³oœæ naszej cywilizacji
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Ewa Panek, Dawid Bedla: Waloryzacja przyrodniczo-krajobra-

zowa oczek wodnych na terenie miasta Krakowa • Geomatics
and Environmental Engineering 2008, Vol. 2, No. 4

Praca zawiera ocenê funkcji oraz charakterystykê zagro¿eñ
ma³ych zbiorników wodnych, których powierzchnia nie przekracza
1 ha (29 obiektów w obrêbie Krakowa). Wœród najwa¿niejszych
pe³nionych przez oczka wodne funkcji s¹ biocenotyczne, fizjoceno-
tyczne i krajobrazowe. Zbiorniki te s¹ bardzo wra¿liwe na antropopre-
sjê. W publikacji zidentyfikowano czynniki, które powoduj¹ degrada-
cjê i dewastacjê ma³ych zbiorników wodnych na obszarze intensywne-
go rozwoju urbanizacji. Wskazano g³ówne przyczyny tej dewastacji.
Ponadto zaproponowano ochronê obiektów o najwy¿szych walorach
krajobrazowych i przyrodniczych.

S³owa kluczowe: oczka wodne, funkcje w œrodowisku, degrada-
cja ma³ych zbiorników

Krzysztof Zdanowicz: Mo¿liwoœci wykonywania zdjêæ po-

miarowych aparatem fotograficznym z pok³adu bezza³ogowej

motolotni • Geomatics and Environmental Engineering 2008,
Vol. 2, No. 4

W pracy przedstawiono wyniki fotogrametrycznego opracowania
zdjêæ niskopu³apowych, pozyskanych za pomoc¹ sterowanego drog¹
radiow¹ modelu motolotni z zainstalowan¹ amatorsk¹ ma³oobraz-
kow¹ kamer¹ fotograficzn¹. Analizê zdjêæ przeprowadzono na foto-
grametrycznej stacji cyfrowej Delta. Aby zdjêcia mo¿na by³o opraco-
waæ fotogrametrycznie, na terenie objêtym nalotem zosta³a za³o¿ona
geodezyjna osnowa sytuacyjno-wysokoœciowa, dziêki której model
przestrzenny otrzymany ze zdjêæ zosta³ zorientowany w przyjêtym
uk³adzie geodezyjnym. Ostatecznie na podstawie raportu z orientacji
bezwzglêdnej oraz pomiaru geodezyjnego wysuniêto wnioski co do
mo¿liwoœci wykonywania zdjêæ pomiarowych aparatem fotograficz-
nym z pok³adu bezza³ogowej motolotni.

S³owa kluczowe: fotogrametria, naloty niskopu³apowe, bez-
za³ogowe œrodki lataj¹ce (BŒL), FSC Delta

Ryszard �róbek: Wybrane problemy zarz¹dzania nieruchomo-

œciami wchodz¹cymi w sk³ad Zasobu Nieruchomoœci Rol-

nych Skarbu Pañstwa w Polsce • Geomatics and Environmen-
tal Engineering 2008, Vol. 2, No. 4

Polskie rolnictwo wci¹¿ oczekuje na zasadnicz¹ reformê swojej
struktury. Bardzo wa¿ne dla rolnictwa by³o wprowadzenie w 1990 r.
rynkowych zasad gospodarowania. Pocz¹wszy od 1 stycznia 1992 r.,
rozpoczêto wprowadzanie efektywnych zmian w przepisach do-
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tycz¹cych gospodarowania nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañ-
stwa. Agencja Nieruchomoœci Rolnych przejê³a nieruchomoœci rolne
nale¿¹ce do pañstwa. W pracy skoncentrowano siê na zasadach go-
spodarowania tymi nieruchomoœciami.

S³owa kluczowe: gospodarowanie, nieruchomoœæ, Skarbu Pañstwa
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