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Anna Bara ska, Anna uczak: Porównanie wyników estyma-
cji modeli funkcyjnych dla potrzeb predykcji rynkowej war-
to ci nieruchomo ci w postaci addytywnej i multiplikatywnej 
• Geomatics and Environmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

Tematem artyku u jest estymacja parametrów modeli liniowych i nie-
liniowych dla potrzeb predykcji rynkowej warto ci nieruchomo ci. Zagad-
nienie to stanowi ciekawy problem naukowo-badawczy. Atrakcyjno  nie-
ruchomo ci jako lokaty kapita u zach ca do poszukiwania jak najlepszych 
metod oszacowania jej warto ci. Przedmiotem przeprowadzonych bada
jest baza nieruchomo ci, w sk ad której wchodz  lokale u ytkowe po o o-
ne w Krakowie, w jednostce ewidencyjnej ródmie cie. Zaprezentowano 
modele wybrane do szacowania rynkowej warto ci nieruchomo ci. Celem 
przeprowadzonych analiz by o sprawdzenie, czy warto  rynkow  powin-
no si  otrzymywa  poprzez zsumowanie udzia ów poszczególnych atry-
butów, czy te  przez wymno enie ich przez siebie. Ponadto badano wp yw 
uwzgl dnienia nieliniowego charakteru zale no ci pomi dzy danym atry-
butem a cen  na jako  modelowania oraz poszukiwano odpowiedzi na 
pytanie, czy mo liwa jest redukcja liczby atrybutów bez pogorszenia wy-
ników modelowania.

Dobieraj c ogólny model wyceny, analizowano nast puj ce postacie 
funkcji modeluj cych lokalny rynek nieruchomo ci u ytkowych:

– funkcj  addytywn , której szczególnym przypadkiem jest model 
liniowej regresji wielorakiej; model powsta y przez zsumowanie 
udzia ów atrybutów, z uwzgl dnieniem nieliniowej zale no ci 
pomi dzy cen  a danym atrybutem;

– funkcj  multiplikatywn ; model powsta y z iloczynu udzia ów 
poszczególnych atrybutów, wyra onych zmienno ci  wyk adni-
cz , rozpatrywany w dwóch postaciach:
1) w postaci prostej, w której szacowane wspó czynniki podno-

szone s  do pot gi odpowiadaj cej warto ci poszczególnych 
atrybutów;

2) w postaci z o onej, w której szacowane wspó czynniki podno-
szone s  do pot gi odpowiadaj cej warto ci funkcji nielinio-
wej, wyznaczonej dla poszczególnych atrybutów, a estymuj -
cej zale no  pomi dzy cen  a danym atrybutem.

Wyestymowane modele poddano wielu testom statystycznym wery-
fi kuj cym zarówno ich jako , jak i porównuj cym modele mi dzy sob .
Oceniono je tak e na podstawie warto ci zdefi niowanych parametrów nie-
zmienniczych.

S owa kluczowe: funkcja addytywna, funkcja multiplikatywna, mo-
delowanie rynku nieruchomo ci
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Pawe  Che pa, Tomasz Lipecki: Laboratoryjne testowanie urz -
dzenia IGTS wspomagaj cego pomiary GPS-RTK • Geomatics 
and Environmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

Artyku  po wi cono analizie zastosowania technologii pakietowego 
przesy ania danych – GPRS, w geodezyjnych pomiarach GPS czasu rze-
czywistego (RT i RTK). Analiz  t  przeprowadzono, korzystaj c z ró nych 
konfi guracji sprz tu, ze szczególnym uwzgl dnieniem urz dzenia IGTS 
fi rmy INS sp. z o.o. Prace wykonano w warunkach laboratoryjnych, wyko-
rzystuj c punkty testowe na budynku WGGI  AGH.

S owa kluczowe: DGPS, GPS, GPRS, korekty RTK, IGTS

Pawe  Hanus: Wykorzystanie transformacji z warunkami 
w procesie ustalenia granic • Geomatics and Environmental 
Engineering 2007, t. 1, z. 3

Jedna z metod wykorzystania mapy katastralnej do ustalenia przebiegu 
granic nieruchomo ci polega na jej zeskanowaniu, a nast pnie zastosowaniu 
w a ciwej transformacji, która dopasowuje map  do uk adu terenowego. 
Proces skanowania polega na przetworzeniu klasycznej mapy papierowej 
do postaci cyfrowej – rastra. Jednak e raster, niepoddany dalej adnemu 
przetworzeniu jest jedynie „obrazkiem” nieposiadaj cym ani okre lonych 
wspó rz dnych w adnym uk adzie ani te  cech geometrycznych niezb d-
nych do jej zastosowania, w ró nych zagadnieniach geodezyjnych zwi za-
nych z granicami dzia ek. Aby taki raster prawid owo wykorzysta , nale y
najpierw dokona  procesu jego wektoryzacji. Proces wektoryzacji jest wy-
konywany po transformacji rastra do terenowego uk adu wspó rz dnych 
na podstawie punktów dostosowania. Nale y zaznaczy , e odpowiednio 
dobrana transformacja oraz odpowiednio wybrane punkty dostosowania, 
umo liwiaj  zminimalizowanie lub nawet ca kowite zlikwidowanie prawie 
wszystkich b dów, którymi obarczona jest mapa. Jednak nale y te  zazna-
czy , e niew a ciwie wykonana transformacja mo e doprowadzi  z kolei do 
zwi kszenia tych e b dów. Do ustalenia granic nieruchomo ci na podsta-
wie mapy katastralnej bardzo przydatna okazuje si  transformacja z warun-
kami na o onymi na punkty dostosowania, szczególnie w przypadku, gdy 
wyznaczana granica nieruchomo ci przebiega wzd u  rzek, potoków oraz 
terenów zadrzewionych lub zakrzewionych. W pracy przedstawiono trzy 
przyk ady, które potwierdzaj  s uszno  przyj tych za o e  dotycz cych za-
stosowania transformacji z warunkami. Jeden z nich przedstawia fragment 
sprawy s dowej, w której na podstawie przyj tej metody zosta a ustalona 
granica nieruchomo ci z b dem akceptowanym przez obydwie strony. 

S owa kluczowe: kataster, transformacja z warunkami, granica nie-
ruchomo ci, rozgraniczenie, podzia

El bieta Jasi ska, Joanna Klajn: Zasady nabywania nierucho-
mo ci przez cudzoziemców w Polsce • Geomatics and Environ-
mental Engineering 2007, t. 1, z. 3

W artykule przedstawiono sposoby nabywania nieruchomo ci przez 
cudzoziemców, z uwzgl dnieniem specjalnych warunków dla obywate-
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li europejskiego obszaru gospodarczego (EOG) oraz zasady nabywania 
nieruchomo ci wymagaj ce zezwolenia Ministra Spraw Wewn trznych 
i Administracji. Okre lono równie  warunki, kiedy takie zezwolenie nie 
jest konieczne. Nast pnie zwrócono uwag  na problem dziedziczenia nie-
ruchomo ci przez cudzoziemców oraz rol  s dów administracyjnych, jako 
organów rozstrzygaj cych w sprawach skarg na decyzje MWSiA. Ostatecz-
nie przedstawiono statystyczne wska niki zainteresowania cudzoziem-
ców nieruchomo ciami na terenie Polski. 

S owa kluczowe: zakup nieruchomo ci, cudzoziemcy, Unia Europej-
ska, EOG

Tomasz Lipecki: Nowoczesne technologie transmisji korekt 
DGPS i RTK • Geomatics and Environmental Engineering 2007, 
t. 1, z. 3

Nowoczesne metody transmisji korekt RTK i DGPS d  do powi k-
szenia zasi gu ich stosowalno ci z jednej stacji bazowej. Bardzo dobrym 
medium przenosz cym te korekty jest Internet, który umo liwia w ró no-
rodny sposób pobieranie poprawek ró nicowych z serwerów je udost p-
niaj cych. Obecnie, w trakcie pomiarów terenowych RTK, najprostsze wy-
daje si  by  pobieranie korekt dzi ki transmisji GPRS, zapewnianej przez 
operatorów telefonii komórkowych. Pomiary DGPS s  mo liwe równie
za pomoc  transmisji satelitarnej z systemów wspomagaj cych NAVSTAR. 
W artykule dokonano przegl du aktualnie dost pnych metod transmisji 
poprawek ró nicowych.

S owa kluczowe: DGPS, korekty RTK, GPS, GPRS

Ma gorzata Bu ko, Piotr Dukielski, Robert Krzy ek: Wybrane za-
gadnienia kontroli gospodarstw rolnych w ramach programu 
IACS (Integrated Administration and Control System) • Geo-
matics and Environmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

W artykule przedstawiono zagadnienia dotycz ce zasad przeprowa-
dzania kontroli gospodarstw rolnych z tytu u dop at bezpo rednich dla 
rolnictwa w ramach programu IACS. Omówiono struktur  Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zasady sk adania wniosków 
przez benefi cjentów. Przedstawiono tak e sposoby typowania producen-
tów rolnych do kontroli na miejscu oraz metody przeprowadzania kontroli 
obszarowych. Na przyk adzie ró nych województw zamieszczono tabela-
ryczne zestawienia obrazuj ce liczb  zarejestrowanych producentów rol-
nych, liczb  z o onych wniosków o dop aty, poziom i liczb  przeprowa-
dzonych kontroli oraz poziom wykrytych nieprawid owo ci w skali kraju. 
Dane zawarte w tych tabelach dotycz  lat 2004–2006.

S owa kluczowe: geodezja, dop aty bezpo rednie do rolnictwa, kon-
trole obszarowe, IACS
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Urszula Cis o: Standaryzacja zapisu geoinformacji 3D • Geoma-
tics and Environmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

Celem artyku u jest przybli enie koncepcji standardów s u cych do 
przechowywania i wymiany informacji przestrzennej w ostatnich latach ze 
szczególnym uwzgl dnieniem obiektów trójwymiarowych. Jest to przede 
wszystkim bardzo istotne w planowaniu przestrzennym, telekomunikacji, 
turystyce, na rynku obrotu nieruchomo ciami, w monitorowaniu rodo-
wiska czy zarz dzaniu kryzysowym. W artykule zosta y przedstawione 
zalety i wady poszczególnych rozwi za  oraz liczne wymagania, jakie 
musi spe nia  standard opisu trójwymiarowej geoinformacji. Uzasadniono 
konieczno  stworzenia niezale nego sprz towo i narz dziowo standar-
du zapisu danych geografi cznych, jakim jest Geography Markup Language 3 
(GML3). Odniesiono si  równie  do popularnych w zastosowaniach inter-
netowych standardów grafi ki trójwymiarowej VRML i X3D, wskazuj c na 
ich ograniczenia. Sprawdzaj  si  one jedynie przy wizualizacji danych czy 
udost pnianiu ich przez Internet, ale zapytania tematyczne, czy analizy 
przestrzenne s  ju  niedost pne. Jako rozwi zanie alternatywne przedsta-
wiono aplikacj  GML – CityGML b d c  kandydatem na otwarty standard 
reprezentacji, przechowywania i wymiany danych wirtualnych miast 3D 
oraz modeli regionalnych. CityGML defi niuje podstawowe klasy i relacje 
w modelu miasta 3D i w modelach regionalnych, w odniesieniu do ich geo-
metrycznych, topologicznych, semantycznych i zewn trznych w a ciwo ci.

S owa kluczowe: XML, GML, VRML, X3D, CityGML

Janusz D browski: Kryzys na rynku nieruchomo ci w Polsce 
w kontek cie kredytów hipotecznych • Geomatics and Envi-
ronmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

Celem artyku u jest pokazanie sprz enia zwrotnego pomi dzy 
kryzysem na rynku nieruchomo ci a kryzysem bankowym zwi zanym 
z udzielaniem kredytów hipotecznych. Dzia alno  nadzoru bankowego 
i banków komercyjnych mo e stymulowa  gospodark  do rozwoju, mo e
równie  by  przyczyn  ró nego rodzaju kryzysów. Nieprzemy lane dzia-
ania b d  te  zaniechania w podejmowaniu decyzji mog  powodowa  za-
amania dobrej koniunktury dla polskiej gospodarki. Artyku  przybli a t

problematyk  i pokazuje z o ono  zagadnienia. Jest wystarczaj co du o
czasu, aby podj  odpowiednie dzia ania do zachowania tempa wzrostu. 
B dzie to zale a o w g ównej mierze od oddzielenia decyzji gospodarczych 
od emocji i polityki. 

S owa kluczowe: rynek nieruchomo ci, kredyty hipoteczne

Teresa Eckes, Tadeusz Go da: Podstawowe ró nice pomi dzy 
tre ci  istniej cych dokumentacji glebowych a stanem faktycz-
nym • Geomatics and Environmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

W artykule porównano tre ci map glebowych ze stanem rzeczywi-
stym, o którym wiedzy dostarczy  opis 66 odkrywek glebowych. Przy do-
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borze porównywanych elementów kierowano si  mo liwo ci  szybkiego 
i atwego ustalenia stanu danej cechy gleby, jak równie  jej rol  przy okre-
laniu przydatno ci rolniczej gleby. Badaniami obj to mi szo  poziomu 

próchnicznego, g boko  zwierciad a wody glebowo-gruntowej oraz ga-
tunek gleby. Wyniki bada  wskazuj  na znaczne ró nice pomi dzy opisem 
gleby przedstawionym na mapach glebowych i w Komentarzu do tabeli klas 
gruntów…, a wynikami bada  terenowych w zakresie badanych cech gleby. 
Wskazuje to na konieczno  przeprowadzenia korekty sposobu opisu nie-
których elementów gleby, w szczególno ci stosunków wodnych gleb i po-
ziomu próchnicznego, oraz przeprowadzenia weryfi kacji map glebowych.

S owa kluczowe: mapy glebowe, bonitacja gleb, budowa profi lu

Stanis aw Gruszczy ski, Joanna Urba ska: Aspekty metodyczne 
klasyfi kacji gleboznawczej terenów rekultywowanych • Geo-
matics and Environmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

Przeanalizowano mo liwe podej cia do problemu klasyfi kacji ja-
ko ciowej gruntów terenów rekultywowanych. G ównym utrudnieniem 
w ocenie bonitacji takich terenów jest brak ilo ciowych i jako ciowych 
atrybutów procesów glebotwórczych oraz kontekst czynników decydu-
j cych o warto ci u ytkowej, odmienny ni  w wypadku gleb powsta ych 
w wyniku wieloletniego formowania w naturalnych warunkach litologii 
i klimatu. Do wiadczenia z wieloletnich obserwacji terenów rekultywo-
wanych wskazuj , e odmienne litologicznie utwory stwarzaj  odmienne 
punkty startu oraz linie przebiegu w rozwoju procesów glebowych. Nie 
zawsze te  grunty rekultywowane mo na traktowa  jako nieu ytki. W ar-
tykule rozwa ono alternatywne wobec obowi zuj cego algorytmy oceny 
jako ciowej gleb.

S owa kluczowe: rekultywacja, bonitacja gleby, tereny bezglebowe, 
wnioskowanie rozmyte

Anita Kwartnik-Pruc, Anna Przewi likowska: Porównanie funk-
cjonowania planowania przestrzennego w Polsce i w Niemczech 
• Geomatics and Environmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

W artykule przybli ono zagadnienia zwi zane z funkcjonowaniem 
planowania przestrzennego w odniesieniu do Niemiec, wskazuj c na 
podobie stwa i ró nice w stosunku do rozwi za  polskich. Porównanie 
takie wynika z faktu wst pienia Polski do Unii Europejskiej i potrzeby 
rozpoznania, na ile rozwi zania polskie s  w tym zakresie podobne do 
rozwi za  europejskich. Ze wzgl du na obszerno  zagadnienia, w arty-
kule przedstawiono zarys planowania przestrzennego na szczeblu krajo-
wym, regionalnym i lokalnym. Cho  system funkcjonowania planowania 
przestrzennego w obu krajach jest z pozoru podobny, to jednak napotka
mo na istotne ró nice w zasadach organizacji i tworzenia planów w Polsce 
i w Niemczech.

S owa kluczowe: planowanie przestrzenne, plan zagospodarowania 
przestrzennego, tereny inwestycyjne
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Micha  Strach: Wykorzystanie tachymetrów bezrefl ektorowych 
do inwentaryzacji sk adowisk materia ów sypkich • Geoma-
tics and Environmental Engineering 2007, t. 1, z. 3

W artykule opisano mo liwo ci wykorzystania tachymetru bezre-
fl ektorowego TCR 407 power do pomiaru sk adowisk surowców sypkich. 
Przedstawiono testy terenowe przeprowadzone dla kilkunastu próbek su-
rowców najcz ciej zalegaj cych na sk adowiskach. Wnioski wyci gni te 
z bada  pos u y y do weryfi kacji mo liwo ci tachymetru na konkretnym 
obiekcie. Wykonano dwukrotny pomiar oraz okre lenie obj to ci przyk a-
dowego sk adowiska ziemi.

S owa kluczowe: tachymetr bezrefl ektorowy, sk adowisko surowców 
sypkich

Andrzej Uzna ski: Transmisja danych w pomiarach RTK GPS 
Systemem GPS 500 • Geomatics and Environmental Engineer-
ing 2007, t. 1, z. 3

W artykule opisano transmisj  danych s u cych wyznaczaniu pozy-
cji w pomiarach RTK GPS. Przedstawiono zagadnienia dotycz ce rodzaju 
transmitowanych danych, protoko ów ich transmisji, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na ogólnodost pny format RTCM w ró nych aktualnie stoso-
wanych wersjach. Omówiono sposób konfi guracji odbiornika GPS, w szcze-
gólno ci SR530, do komunikacji z modemem zewn trznym, telefonem 
komórkowym oraz dalmierzem laserowym, umo liwiaj cym wyznaczanie 
wspó rz dnych punktów niedost pnych dla anteny sygna ów satelitarnych 
odbiornika GPS. Szczegó y przedstawionych zagadnie  dotycz  rozwi za
fi rmy Leica w Systemie GPS 500, jednak e w ogólno ci b d  one istotne nie-
zale nie od producenta sprz tu GPS.

S owa kluczowe: pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym, 
RTCM, RS232, komendy AT

Anna Warda: Ocena efektów rekultywacji Kopalni „Staszic” 
w Rudkach ko o Kiel • Geomatics and Environmental Engi-
neering 2007, t. 1, z. 3

W artykule przedstawiono charakterystyk  z o a pirytu i rud elaza 
w Rudkach ko o Kielc, warunki jego eksploatacji w latach 1933–1974 oraz 
wywo ane przez wydobycie zanieczyszczenie terenu, szczególnie w rejo-
nie osadników pofl otacyjnych i sk adowiska „Serwis”. Omówiono sposób 
przeprowadzenia rekultywacji tego terenu w latach 1970–1973. Pobrane 
w 2005 r. próbki gruntu ze sk adowiska „Serwis” pozwoli y na wykonanie 
analizy skuteczno ci rekultywacji. W ramach analizy zbadano sk ad ziar-
nowy próbek, wyznaczono g sto  w a ciw  i obj to ciow , obliczono po-
rowato  oraz straty pra enia, okre lono zawarto  metali ci kich, odczyn 
gleby, przewodno  elektrolityczn  w a ciw  (jako miar  zasolenia) oraz 
zawarto  siarki ca kowitej i w gla, dzi ki czemu by o mo liwe oszacowa-
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nie zawarto ci materii organicznej. Na tej podstawie sformu owano wnio-
ski dotycz ce ekstremalnie kwa nego odczynu gruntów oraz ich zasolenia, 
co wskazuje na niepe n  skuteczno  rekultywacji. 

S owa kluczowe: z o e pirytu, Rudki ko o Kielc, rekultywacja, tok-
syczno
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