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Agnieszka Bieda: Za³o¿enia do szacowania wartoœci katastral-

nej • Geomatics and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 3

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza krakowskiego rynku
nieruchomoœci pod k¹tem powszechnej taksacji. Celem autorki jest
opracowanie optymalnych za³o¿eñ do wyceny wartoœci katastralnej,
w taki sposób, aby otrzymana w wyniku powszechnej wyceny war-
toœæ nieruchomoœci by³a jak najbardziej zbli¿ona do jej wartoœci rynko-
wej. Wartoœæ katastraln¹ nieruchomoœci reprezentatywnych okreœlono
za pomoc¹ zmodyfikowanej metody korygowania ceny œredniej. Me-
todê tê opisano szerzej w niniejszej pracy. Wycenê ka¿dej nieruchomo-
œci reprezentatywnej przeprowadzono kilkakrotnie, za ka¿dym razem
zmieniaj¹c parametry bazy do porównania, wed³ug której wykonano
wycenê. Otrzymane wartoœci porównano z cenami transakcyjnymi, ja-
kie uzyskano za te nieruchomoœci na wolnym rynku.

S³owa kluczowe: powszechna taksacja, analiza statystyczna, nie-
ruchomoœci gruntowe, Kraków

Roberto Fratini, Enrico Marone, Francesco Riccioli, Gabriele
Scozzafava: Miejskie tereny zielone. Ocena i analizy finan-

sów publicznych na ich zagospodarowanie na przyk³adzie

Florencji • Geomatics and Environmental Engineering 2009,
t. 3, z. 3

Miejskie tereny zielone z uwagi na wiele pe³nionych przez nie
funkcji odgrywaj¹ wa¿n¹ i stale rosn¹c¹ rolê w poprawie jakoœci ¿ycia
cz³owieka. Prawid³owe gospodarowanie takimi obszarami wymaga
pog³êbionej analizy m.in. Ÿróde³ niezbêdnych do tego œrodków finan-
sowych. Dlatego te¿ ocena wartoœci gospodarczej terenów zieleni
miejskiej, zarówno jako nieruchomoœci, jak te¿ z uwzglêdnieniem ich
wartoœci pozaekonomicznych, stanowi jedn¹ z informacji strategicz-
nych, które wp³ywaj¹ na wybór rozwi¹zañ planistycznych, jako zrów-
nowa¿onego i wielofunkcyjnego procesu. Praca by³a referowana na
12. Miêdzynarodowej Konferencji nt. zrównowa¿onego rozwoju zor-
ganizowanej w listopadzie 2008 r. we Florencji przy wspó³pracy Fun-
dacji Del Bianco oraz Uniwersytetu Otwartego AGH.

S³owa kluczowe: miejskie tereny zielone, ca³kowita wartoœæ go-
spodarcza, wielofunkcyjnoœæ terenów zielonych
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Maciej Micha³owski: Zanieczyszczenia zwi¹zkami fenolowy-

mi górnego dorzecza Raby oraz analiza Ÿróde³ emisji tych

zwi¹zków • Geomatics and Environmental Engineering 2009,
t. 3, z. 3

Celem pracy by³o oznaczenie stopnia zanieczyszczenia zwi¹zka-
mi fenolowymi górnego biegu Raby i ustalenie potencjalnych Ÿróde³
emisji tych zwi¹zków do œrodowiska. Raba jest g³ówn¹ rzek¹ zasi-
laj¹c¹ zbiornik wody pitnej dla Krakowa. Fenol i pochodne jego
zwi¹zków by³y do niedawna powszechnie stosowane jako œrodki bak-
teriobójcze do dezynfekcji. Zwi¹zki fenolu maj¹ szerokie zastosowanie
w bardzo wielu ga³êziach przemys³u, a tak¿e w rolnictwie. Zmiana in-
frastruktury modernizowanej drogi do Zakopanego mo¿e byæ tak¿e
Ÿród³em zanieczyszczenia zwi¹zkami fenolopochodnymi Raby, która
p³ynie wzd³u¿ nowej trasy. Do oznaczeñ zawartoœci indeksu fenolo-
wego w wodach Raby wykorzystane zosta³y testy kuwetowe firmy
Hach Lange przy wykorzystaniu metody spektrofotometrycznej.

S³owa kluczowe: zwi¹zki fenolowe, rzeka Raba

Krzysztof Koreleski: Informacje o glebach i agroklimacie za-

warte we wspó³czesnych atlasach Polski oraz ich przydatnoœæ

w rolnictwie • Geomatics and Environmental Engineering
2009, t. 3, z. 3

G³ównym celem pracy jest prezentacja zakresu informacji i cha-
rakterystyka kartograficzna wybranych wspó³czesnych polskich atla-
sów – map tematycznych, skali, technik graficznych itp. Mapy tema-
tyczne dostarczaj¹ informacji o umiarkowanej lub du¿ej wartoœci dla
rolnictwa. Du¿¹ wartoœæ informacyjn¹ dla upraw roœlin ma 9 map gle-
bowych i 25 map agroklimatycznych, dla rozwoju rolnictwa – 6 map
glebowych i 10 map agroklimatycznych, a dla wyceny gruntów –
3 mapy glebowe i 12 map agroklimatycznych. Najbardziej przydatne
w rolnictwie s¹: Atlas œrodowiska geograficznego, Atlas ryzyka klimatycz-
nego, Atlas uwilgotnienia gleb oraz atlasy regionalne.

S³owa kluczowe: atlasy Polski, informacje glebowe i agroklima-
tyczne, przydatnoœæ w dziedzinie uprawy roœlin, rozwoju rolnictwa
i wyceny gruntów

Zbigniew Kowalewski: Wdro¿enie Ramowej Dyrektywy Wod-

nej w polskim ustawodawstwie • Geomatics and Environ-
mental Engineering 2009, t. 3, z. 3

Artyku³ przedstawia za³o¿enia Ramowej Dyrektywy Wodnej, prio-
rytetowej dyrektywy unijnej w zakresie polityki wodnej w krajach
cz³onkowskich. Szczególn¹ wagê przywi¹zuje siê do oceny stanu wód
powierzchniowych i podziemnych, a zw³aszcza do oceny ich stanu
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ekologicznego. Artyku³ przedstawia sposoby oceny wód na podstawie
wskaŸników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicz-
nych. Przedstawiono równie¿ Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czêœci
wód powierzchniowych, stanowi¹ce implementacjê podstawowych za³o-
¿eñ Ramowej Dyrektywy Wodnej w procesie oceny stanu jakoœci wód
powierzchniowych.

S³owa kluczowe: ochrona wód, Ramowa Dyrektywa Wodna, wody
powierzchniowe, ocena i klasyfikacja stanu wód, stan ekologiczny
wód

Andrzej Kwinta: Metoda identyfikacji wartoœci odstaj¹cych

dla odkszta³ceñ poziomych na terenach górniczych • Geoma-
tics and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 3

Obraz stanu deformacji na terenach górniczych obarczony jest za-
burzeniami (b³êdami) przypadkowymi, systematycznymi i grubymi.
Przed analiz¹ stanu deformacji wyniki pomiarów nale¿y odfiltrowaæ
w celu eliminacji zaburzeñ odstaj¹cych. Podstawowym problemem
jest identyfikacja, czy dana wartoœæ wskaŸnika deformacji jest obar-
czona zaburzeniem przypadkowym, czy jest to ju¿ wartoœæ odstaj¹ca.
W pracy przedstawiono kryterium rozpoznawania wartoœci od-
staj¹cych dla odkszta³ceñ poziomych utworzone na podstawie rozwa-
¿añ teoretycznych i rozproszenia losowego procesu deformacji. Roz-
wa¿ania zilustrowano przyk³adem praktycznym.

S³owa kluczowe: szacowanie wartoœci odstaj¹cych, odkszta³cenia
poziome

Micha³ Strach: Projektowanie tras drogowych i ich geodezyj-

ne opracowanie z zastosowaniem oprogramowania Bentley

InRoads • Geomatics and Environmental Engineering 2009,
t. 3, z. 3

Artyku³ przedstawia charakterystykê oprogramowania Bentley In-
Roads Suite oraz prezentuje jego mo¿liwoœci na przyk³adzie projektu
drogi. Opisuje tak¿e funkcje przydatne geodetom w czasie opracowa-
nia projektu pod k¹tem jego realizacji w terenie.

S³owa kluczowe: projektowanie tras drogowych, geodezyjne
opracowanie projektu drogi, oprogramowanie Bentley InRoads
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