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Jaros³aw Byd³osz, Piotr Parzych, Janusz D¹browski: Mo¿liwo-

œci rozwoju rynku nieruchomoœci w Polsce w aspekcie dyrek-

tywy INSPIRE • Geomatics and Environmental Engineering
2011, t. 5, z. 1

Obecnie w Polsce trwaj¹ prace nad wdro¿eniem dyrektywy
INSPIRE, maj¹cej na celu ustanowienie i rozwój infrastruktury danych
przestrzennych w Unii Europejskiej. Przygotowywany jest równie¿
projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej transpo-
nuj¹cy dyrektywê INSPIRE do polskich przepisów prawnych. Jednym
z tematów danych przestrzennych wymienianych przez dyrektywê
INSPIRE s¹ dzia³ki katastralne. W Polsce istniej¹ dwa systemy gro-
madz¹ce informacje o nieruchomoœciach: system ewidencji gruntów
i budynków oraz system ksi¹g wieczystych. System EGiB gromadzi in-
formacje g³ównie o podmiotach bêd¹cych w³aœcicielami gruntów, bu-
dynków i lokali oraz o cechach i parametrach technicznych budynków
i lokali. System ksi¹g wieczystych gromadzi informacje o prawach do
danej nieruchomoœci oraz jej obci¹¿eniach. W systemie EGiB obiektem
podstawowym jest dzia³ka, budynek lub lokal. W systemie ksi¹g wie-
czystych obiektem jest nieruchomoœæ. Integraln¹ czêœci¹ systemu EGiB
jest rejestr cen i wartoœci nieruchomoœci. W RCiWN (Rejestr Cen i War-
toœci Nieruchomoœci) gromadzone s¹ dane dotycz¹ce transakcji sprze-
da¿y nieruchomoœci oraz operacji wyceny nieruchomoœci. Podawane s¹
tam ceny (w przypadku transakcji sprzeda¿y) lub wartoœci (w przypad-
ku wyceny ca³ych nieruchomoœci bez rozbicia na wielkoœci sk³adowe).

W pracy opisano metodê rozbicia ceny poszczególnych nierucho-
moœci na elementy sk³adowe. Zestawiaj¹c równania w modelu warun-
kowym i przeprowadzaj¹c operacje ich rozwi¹zania uzyskamy ceny
poszczególnych elementów sk³adowych nieruchomoœci, a wiêc ceny
gruntu (dzia³ki) i budynku (budynków).

S³owa kluczowe: dyrektywa INSPIRE, wycena nieruchomoœci,
model warunkowy

Jan W. Dobrowolski, Ananya S. Guha: Rola Uniwersytetu

Otwartego w nowoczesnej edukacji na odleg³oœæ w promocji

zrównowa¿onego rozwoju w Indiach i Polsce • Geomatics
and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 1

Artyku³ stanowi próbê oceny mo¿liwoœci zastosowania mechaniz-
mów edukacji na odleg³oœæ w celu skutecznej promocji zrównowa¿o-
nych dzia³añ w dziedzinach œrodowiska cz³owieka, zdrowia i oszczêd-
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nej gospodarki zasobami przyrody. Zwiêz³y przegl¹d doœwiadczeñ
metodycznych w zakresie edukacji spo³eczeñstwa opartego na wiedzy
nawi¹zuje do ponad 20-letniej dzia³alnoœci w tym zakresie Uniwer-
sytetu Otwartego AGH oraz Otwartego Seminarium nt. Zrównowa¿o-
nego Rozwoju, a tak¿e do 40-letniej nieformalnej edukacji ukierunko-
wanej na rozwi¹zywanie problemów w powi¹zaniu z badaniami
interdyscyplinarnymi. Model ten s³u¿y zrównowa¿onemu rozwojowi,
poniewa¿ promuje technologie proekologiczne po¿yteczne dla œrodo-
wiska cz³owieka i wp³ywaj¹ce na poprawê jakoœci ¿ycia. Nawi¹zuje
on te¿ do wieloletniej miêdzynarodowej wspó³pracy polskiego
wspó³autora (m.in. od 1983 r. z indyjskimi naukowcami) w zakresie
ekologii cz³owieka, elementologii medycznej, ekotoksykologii i bio-
technologii oraz potrzeb rozwojowych Narodowego Uniwersytetu
Otwartego w Indiach.

S³owa kluczowe: zrównowa¿ony rozwój, spo³eczeñstwo oparte
na wiedzy, Uniwersytet Otwarty, interaktywny e-learning, ekologia
cz³owieka, biotechnologia œrodowiskowa, ICT zrównowa¿ony model
edukacji

Adam Doskocz, W³adys³aw D¹browski: Ocena dok³adnoœci

opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych

• Geomatics and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 1

Obecnie instytucje rz¹dowe i samorz¹dowe oraz firmy efektyw-
nie wykorzystuj¹ informacje przestrzenne w szeroko pojêtym za-
rz¹dzaniu. Realizacjê tych celów wspieraj¹ teoretyczne i praktyczne
wysi³ki w zakresie opracowywania i aktualizacji baz danych map cy-
frowych oraz ich efektywnego i racjonalnego (poprzedzonego analiz¹
ich jakoœci) wykorzystania w wykonywaniu zadañ gospodarczych.

Niniejsza praca przedstawia ocenê dok³adnoœci opracowania sy-
tuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych wykonanych przy wyko-
rzystaniu ró¿nych metod pozyskania danych sytuacyjnych, takie jak:
nowy pomiar tachimetrem elektronicznym (obiekt A), przeliczenie wy-
ników wczeœniejszych pomiarów bezpoœrednich (ortogonalnych i bie-
gunowych) (obiekt B), manualna wektoryzacja rastrowego obrazu or-
tofotomapy (obiekt C) oraz przetworzenie graficzno-numeryczne map
analogowych (obiekt D). Wyniki badañ wykaza³y, ¿e dane pozyskane
ró¿nymi metodami nie zawsze zapewniaj¹ opracowanie dokumentacji
geodezyjnej na wymaganym poziomie dok³adnoœci. Autorzy zauwa-
¿aj¹ potrzebê wykonywania ocen dok³adnoœci baz danych map wiel-
koskalowych w celu zapewnienia klarownych relacji pomiêdzy wyko-
nawcami i u¿ytkownikami map oraz zagwarantowania standardów
jakoœci pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

S³owa kluczowe: wielkoskalowe mapy cyfrowe, dok³adnoœæ
opracowania sytuacyjnego, pomiar kontrolny, tachimetr elektroniczny
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Pawe³ Hanus, Ryszard Hycner: Aspekt geodezyjny rejestracji

informacji o terenie w Polsce • Geomatics and Environmental
Engineering 2011, t. 5, z. 1

W informacji o terenie mo¿na wyró¿niæ informacjê przestrzenn¹
(geodezyjn¹) oraz informacjê prawn¹. Ta pierwsza dotyczy informacji
o po³o¿eniu obiektów terenu oraz ich atrybutów. Rezultatem pozyski-
wania informacji geodezyjnej o terenie s¹ ró¿nego rodzaju dane i do-
kumenty, dotycz¹ce ró¿nych zagadnieñ pomiarowych, na przyk³ad
podzia³u lub rozgraniczenia nieruchomoœci. Informacja o terenie
w aspekcie geodezyjnym, pozyskiwana ró¿nymi metodami pomiaro-
wymi, jest przedstawiana w postaci operatów geodezyjnych, rejestro-
wanych w oœrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, który
w Polsce funkcjonuje na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim
i powiatowym. Najwa¿niejszym z nich dla geodety jest oœrodek po-
wiatowy, w którym rejestrowane s¹ i przechowywane dane i doku-
menty geodezyjne dotycz¹ce najwa¿niejszych i najczêœciej wykonywa-
nych prac. W artykule przedstawiono podstawowe zasady rejestracji
informacji o terenie w aspekcie geodezyjnym w powiatowym oœrodku
dokumentacji. Przedstawiono tak¿e obieg informacji pomiêdzy oœrod-
kiem a wykonawc¹, czynnoœci oœrodka oraz powi¹zania oœrodka z in-
nymi jednostkami oraz u¿ytkownikami.

S³owa kluczowe: informacja o terenie, oœrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, obieg informacji w oœrodku dokumenta-
cji geodezyjnej i kartograficznej

£ukasz Kulesza: Norma ISO 19113:2002 w odniesieniu do nu-

merycznych modeli terenu • Geomatics and Environmental
Engineering 2011, t. 5, z. 1

Norma ISO 19113:2002 ustala zasady opisywania jakoœci danych
geograficznych i definiuje komponenty s³u¿¹ce raportowaniu informa-
cji o jakoœci. Dostarcza równie¿ narzêdzi do organizowania informacji
o jakoœci. Wed³ug niej problem jakoœci jest zagadnieniem wieloczynni-
kowym i obejmuje takie elementy, jak: kompletnoœæ, spójnoœæ logiczna,
dok³adnoœæ po³o¿enia, dok³adnoœæ czasowa, dok³adnoœæ tematyczna.
Jej zasady maj¹ zastosowanie do cyfrowych danych geograficznych, ale
mog¹ byæ wykorzystane w odniesieniu do wielu innych form danych
geograficznych, takich jak mapy, wykresy oraz dokumenty tekstowe.
Odpowiada ona na jak¿e wa¿ne dla u¿ytkownika pytanie, czy dane
geograficzne maj¹ wystarczaj¹c¹ jakoœæ dla konkretnego zastosowania.
Dodatkowo norma umo¿liwia opisywanie zagadnieñ jakoœciowych.

Numeryczne modele terenu (NMT) stanowi¹ bardzo istotn¹ war-
stwê informacyjn¹ w systemach GIS. Wiele analiz przestrzennych wy-
konuje siê z ich wykorzystaniem – poczynaj¹c od prostych zapytañ,
poprzez analizê map pochodnych NMT: map nachyleñ i ekspozycji, a¿



po skomplikowane modelowanie zjawisk zachodz¹cych w œrodowi-
sku. Ostatnio coraz wiêksz¹ wagê zaczyna siê przywi¹zywaæ do wia-
rygodnoœci wyników analiz GIS i w zwi¹zku z tym czêœciej pojawia siê
problematyka jakoœci i dok³adnoœci danych Ÿród³owych w systemach
GIS. Z uwagi na fakt, i¿ jakoœæ jest pojêciem szerokim, nie mo¿na za-
stosowaæ jednego kryterium oceny do wszystkich mo¿liwych sytuacji.
Nale¿y poznaæ dziedzinê problemu i scharakteryzowaæ cele, nastêpnie
wiedza ta musi zostaæ skonfrontowana z informacjami na temat posia-
danych danych. Ma to zwi¹zek z przydatnoœci¹ danego NMT do kon-
kretnego zastosowania (fitness to use), polegaj¹c¹ na tym, ¿e dany mo-
del jest w³aœciwy dla pewnego przedzia³u zastosowañ i u¿ytkownik
musi mieæ tego œwiadomoœæ. Istotne z punktu widzenia u¿ytkownika
jest prawid³owe wyczucie celu zastosowania. To, czy NMT ma wystar-
czaj¹c¹ dok³adnoœæ dla konkretnego zastosowania, zale¿y od samych
danych go tworz¹cych, jak równie¿ od celu, w jakim ma zostaæ u¿yty.

W niniejszej publikacji podjêto próbê omówienia zagadnienia ja-
koœci NMT wed³ug wytycznych zawartych w normie ISO 19113:2002.
Przedstawiono tak¿e praktyczny przyk³ad oceny jakoœci wybranych
arkuszy NMT, pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³.

S³owa kluczowe: jakoœæ, ISO, b³¹d, wiarygodnoœæ, numeryczny
model terenu (NMT)

Anita Kwartnik-Pruc, Zofia Œmia³owska-Uberman: Wybrane

akty nienormatywne w obrocie nieruchomoœciami, w tym na-

bywaniu gruntów pod drogi publiczne • Geomatics and Envi-
ronmental Engineering 2011, t. 5, z. 1

W czasie wykonywania prac geodezyjno-prawnych na potrzeby
postêpowañ administracyjnych i s¹dowych z regu³y zachodzi koniecz-
noœæ badania stanu prawnego gruntów na podstawie odpisów z ksi¹g
wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków. W toku tych ba-
dañ wykrywane s¹ czêsto niezgodnoœci pomiêdzy wpisami w obu re-
jestrach lub (i) pomiêdzy tymi wpisami a rzeczywistym stanem praw-
nym i faktycznym nieruchomoœci. Autorki, znaj¹c problemy, g³ównie
osób fizycznych, z zakresu sposobów nabycia i utraty prawa w³asno-
œci i innego prawa rzeczowego opracowa³y te dokumenty prawne,
których skutki prawne nie s¹ powszechnie znane, a maj¹ du¿e znacze-
nie dla obrotu nieruchomoœciami, szczególnie w procesie nabywania
gruntów pod drogi publiczne. Dokumenty te stanowi¹ podstawê wpi-
sów do ksiêgi wieczystej i rejestrów w ewidencji gruntów i budyn-
ków. W przypadkach braku wpisu stanowi¹ samodzielne dowody na-
bycia lub utraty prawa do nieruchomoœci.

S³owa kluczowe: prawa pierwotne, prawa pochodne, akt prawny
normatywny, akt prawny nienormatywny, akt w³asnoœci ziemi
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Maciej Micha³owski: Próby ustalenia Ÿróde³ emisji zwi¹zków

fenolowych w zlewni górnego Dunajca • Geomatics and
Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 1

Dunajec, rzeka w po³udniowej Polsce, jest obok Sanu najwa¿niej-
szym prawobrze¿nym dop³ywem Wis³y. Górny Dunajec rozci¹ga siê
od Ÿróde³ do ujœcia potoku Ochotnica. Zlewnia górnego Dunajca znaj-
duje siê na terenie dwóch powiatów: tatrzañskiego oraz nowotarskie-
go. Bardzo wa¿ne jest utrzymanie w jak najwiêkszej czystoœci tej zlew-
ni, gdy¿ dostarcza ona wody pitnej dla obu powiatów. Celem pracy
by³o oznaczenie stopnia zanieczyszczenia zwi¹zkami fenolowymi
zlewni górnego Dunajca. Nieczystoœci te s¹ trwa³e i odporne na
dzia³anie procesów chemicznych czy te¿ biochemicznych s³u¿¹cych
oczyszczeniu wód. Fenol i jego pochodne s¹ zwi¹zkami o du¿ej tok-
sycznoœci, nale¿¹ do substancji najbardziej uci¹¿liwych dla otoczenia.
Źród³a emisji zwi¹zków fenolowych dzielimy na dwie grupy: pocho-
dzenia naturalnego oraz pochodzenia antropogenicznego, czyli bê-
d¹ce wynikiem dzia³alnoœci cz³owieka w przemyœle, rolnictwie czy te¿
turystyce. Najwa¿niejszymi emitorami zwi¹zków fenolowych do wód
s¹ œcieki z fabryk tworzyw sztucznych, barwników, farb, lakierów czy
klejów oraz z zak³adów farmaceutycznych. W mniejszym stopniu
wprowadzane s¹ do wód ze œciekami komunalnymi. Fenol oraz jego
pochodne maj¹ szerokie zastosowanie w bardzo wielu ga³êziach prze-
mys³u, a tak¿e w rolnictwie. Do oznaczenia stê¿eñ fenoli wykorzysta-
no metodê fotometryczn¹.

S³owa kluczowe: Dunajec, fenole, zanieczyszczenie wody, spek-
trofotometria
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