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Wies³aw Babik: Zrównowa¿ony rozwój spo³eczeñstwa infor-

macyjnego: w kierunku etyki informacji • Geomatics and
Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 1

W spo³eczeñstwie informacji i wiedzy, które budujemy, mamy do
czynienia z ogromnym wzrostem iloœci i ró¿norodnoœci informacji.
Ten stan jest m.in. rezultatem nowych technologii informacyjnych,
które dostarczaj¹ nowych, wrêcz nieograniczonych, mo¿liwoœci gene-
rowania, przetwarzania, przechowywania, udostêpniania i percepcji
informacji. „Spo³eczny” zalew informacj¹ stanowi pod³o¿e rynku in-
formacyjnego, na którym informacja staje siê towarem. Zasygnalizo-
wana sytuacja jest w spo³eczeñstwie informacyjnym Ÿród³em wielu
problemów zwi¹zanych z koniecznoœci¹ selekcji informacji, zarz¹dza-
niem informacj¹ oraz odpowiedzialnoœci¹ etyczn¹ uczestników proce-
su informacyjnego.

Artyku³ stanowi kontynuacjê rozwa¿añ nad wspó³czesnymi pro-
blemami rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, akcentuj¹c koniecz-
noœæ zajêcia siê etyk¹ informacyjn¹, która dotyczy wszelkich dzia³añ
cz³owieka zwi¹zanych z informacj¹, w tym tak¿e wspó³pracy w zakre-
sie transferu technologii i innowacji. Przedstawiono istotê i zadania
etyki informacji oraz potrzebê kszta³towania kultury etycznej osób
zwi¹zanych z informacj¹.

S³owa kluczowe: spo³eczeñstwo informacyjne, etyka, informacja,
kultura etyczna, infobrokering

Agnieszka Bieda, Ryszard Hycner: Zmiany kszta³tu koryta

rzecznego w czasie na przyk³adzie Wis³y przed Krakowem •
Geomatics and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 1

Wody p³yn¹ce, w szczególnoœci du¿e rzeki, oddzia³ywaj¹ na ca³e
swoje otoczenie. Dla wykonawców geodezyjnych najwa¿niejsze s¹
jednak zmiany kszta³tu koryta rzek poci¹gaj¹ce za sob¹ koniecznoœæ
modyfikacji w katastrze nieruchomoœci.

Poruszana problematyka wynika bezpoœrednio z w³aœciwoœci
niszcz¹cych i konstruktywnych rzek oraz zapisów prawa wodnego
i aktów normatywnych, na podstawie których tworzona jest ewiden-
cja gruntów i budynków.

Publikacja zawiera czêœciowe porównanie archiwalnych mate-
ria³ów kartograficznych dotycz¹cych odcinka Wis³y na zachód od
Krakowa z obecn¹ sytuacj¹ terenow¹ i ma na celu zasygnalizowanie
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problemu, jakim jest zapewnienie aktualnoœci map zak³adanych
i prowadzonych w obrêbie akumulacyjno-erozyjnej dzia³alnoœci cie-
ków wodnych

S³owa kluczowe: granice ewidencyjne, u¿ytki gruntowe, wody
p³yn¹ce, koryto rzeczne, linia brzegowa

Rafa³ Gawa³kiewicz, Miko³aj Skulich: Monitoring geodezyjny

koœcio³a pw. ZNMP w Inowroc³awiu, znajduj¹cego siê na te-

renie górniczym, z wykorzystaniem technologii bezzwiercia-

dlanych oraz niwelacji precyzyjnej • Geomatics and Environ-
mental Engineering 2012, Vol. 6, No. 1

Zachowanie funkcji u¿ytkowych i estetycznych obiektów, zw³asz-
cza o charakterze zabytkowym, znajduj¹cych siê na terenach górni-
czych i podlegaj¹cych wp³ywom eksploatacji górniczej (prowadzonej
lub zakoñczonej), wymaga okresowego monitoringu geodezyjnego.
Wykonywane w okresie 2005–2010 w ramach monitoringu geodezyj-
nego pomiary zabytkowego koœcio³a pw. ZNMP w Inowroc³awiu po-
zwalaj¹ wnioskowaæ o charakterze zmian geometrii bry³y spowodo-
wanych czynnikami technogennymi i egzogennymi oddzia³uj¹cymi
w obrêbie budowli. W artykule autorzy przedstawili opis technologii
pomiaru zmian geometrii wybranych elementów konstrukcji koœcio³a
z wykorzystaniem tachimetru bezzwierciadlanego i niwelatora kodo-
wego.

S³owa kluczowe: geodezja górnicza, odkszta³cenia poziome, de-
formacje poziome, inwentaryzacja koœcio³a

Joanna Korzeniowska, Ewa Panek: Zawartoœæ metali œlado-

wych (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w wybranych gatunkach roœlin

(mech rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, mniszek po-

spolity Taraxacum officianale, œwierk pospolity Picea abies)

wzd³u¿ drogi Kraków – Zakopane • Geomatics and Environ-
mental Engineering 2012, Vol. 6, No. 1

Celem pracy by³a ocena zdolnoœci indykacyjnych wybranych ro-
œlin wskaŸnikowych znajduj¹cych siê pod wp³ywem drogowych za-
nieczyszczeñ komunikacyjnych. Oznaczono zawartoœci nastêpuj¹cych
metali œladowych: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn w trzech gatunkach roœlin:
mchu rokietniku pospolitym Pleurozium schreberi, mniszku pospolitym
Taraxacum officianale i w œwierku pospolitym Picea abies pobranych
wzd³u¿ drogi Kraków – Zakopane. Próbki roœlin (zielone czêœci mchu,
liœcie mniszka pospolitego oraz dwuletnie ig³y œwierka pospolitego)
pobrane zosta³y w obrêbie transeptów rozmieszczonych prostopadle
do drogi w odleg³oœci 5, 10, 50 i 100 m od jej krawêdzi. Rokietnik po-
spolity Pleurozium schreberi okaza³ siê najlepszym indykatorem,
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bowiem kumulowa³ najwiêksze iloœci badanych metali. Ni¿sze kon-
centracje metali stwierdzono w liœciach mniszka pospolitego, a naj-
mniejsze w ig³ach œwierka.

S³owa kluczowe: biomonitoring, zanieczyszczenia komunikacyj-
ne, metale œladowe, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, mniszek
pospolity Taraxacum officianale, œwierk pospolity Picea abies

Kamil Maciuk: Analiza zmian wspó³rzêdnych geodezyjnych

stacji permanentnych KRAW i KRA1 w okresie powodzi

w 2010 r. • Geomatics and Environmental Engineering 2012,
Vol. 6, No. 1

Podwy¿szony stan wód powierzchniowych powoduje zwiêksze-
nie poziomu wód gruntowych oraz dodatkowe, lokalne obci¹¿enia
skorupy ziemskiej. Czynniki te mog¹ mieæ wp³yw na wspó³rzêdne,
szczególnie na wysokoœæ stacji referencyjnych GPSJ znajduj¹cych siê
w pobli¿u rzek. W pracy analizowano i porównywano: zmiany wyso-
koœci elipsoidalnych wybranych stacji referencyjnych sieci
ASG-EUPOS i EUREF, odczyty wahañ poziomu zwierciad³a wody
w Wiœle oraz wahania poziomu zwierciad³a wód gruntowych okresie
od kwietnia do lipca 2010 roku.

S³owa kluczowe: stacje permanentne, KRAW, KRA1, powódŸ

Maciej Micha³owski: Ocena stopnia eutrofizacji wybranych

wód powierzchniowych zlewni Popradu • Geomatics and
Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 1

Celem pracy by³a ocena eutrofizacji wybranych wód powierzch-
niowych zlewni Popradu, spowodowanej odprowadzaniem zanie-
czyszczeñ rolniczych w powiecie nowos¹deckim. �ród³em zanieczysz-
czeñ, dostarczaj¹cych nadmierny ³adunek zwi¹zków azotu i fosforu,
s¹ g³ównie: nawozy, œrodki ochrony roslin i hodowla zwierz¹t. Prze-
analizowano 64 próbek z 16 punktów kontrolnych, zestawem do ana-
lizy wód JBL Testlab. Dokonano oceny statystycznej wyników i wy-
ci¹gniêto wnioski.

S³owa kluczowe: eutrofizacja, wody powierzchniowe, monito-
ring œrodowiska

Joanna Pa³ubska: Problematyka wyceny nieruchomoœci ob-

ci¹¿onych urz¹dzeniami infrastruktury technicznej • Geoma-
tics and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 1

Problematycznym zagadnieniem, które pojawia siê przy okreœla-
niu wartoœci rynkowej nieruchomoœci, jest uwzglêdnienie znajdu-
j¹cych siê w jej granicach urz¹dzeñ infrastruktury technicznej. Ograni-
czenia w wykonywaniu praw do nieruchomoœci uzale¿nione s¹



przede wszystkim od rodzaju tych urz¹dzeñ i ich przebiegu. Wprowa-
dzone do ustawy Kodeks cywilny pojêcie s³u¿ebnoœci przesy³u reguluje
co prawda kwestiê w³asnoœci sieci uzbrojenia terenu lecz nie wyjaœnia
sposobu, w jaki nale¿y ustalaæ wynagrodzenie z tytu³u ustanowienia
tego typu ograniczonego prawa rzeczowego. Jego wysokoœæ bazuje na
wartoœci, która jest okreœlana przez ró¿ne osoby, przy wykorzystaniu
ró¿nych podejœæ, metod i technik oraz opiera siê na ró¿nej interpretacji
s³u¿ebnoœci przesy³u jako ingerencji w prawo w³asnoœci nieruchomo-
œci. Z tego powodu wyniki przeprowadzanych w tym zakresie wycen
mog¹ byæ znacz¹co rozbie¿ne.

S³owa kluczowe: s³u¿ebnoœæ przesy³u, wynagrodzenie, odszko-
dowanie, urz¹dzenia infrastruktury technicznej
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