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Wies³aw Babik: Infologiczno-ekologiczne aspekty zrównowa-

¿onego rozwoju a dostêp spo³eczeñstwa do informacji i wie-

dzy • Geomatics and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 1

Za jeden z najwa¿niejszych problemów informacyjnych pocz¹tku
XXI wieku uznano nadprodukcjê i zwi¹zany z tym zalew niechcian¹
informacj¹. Zagro¿enia, o których mowa w artykule, mog¹ pochodziæ
zarówno od samej informacji, jak równie¿ ze strony nowoczesnych
technologii informacyjnych. Zrównowa¿ony rozwój spo³eczeñstwa in-
formacji i wiedzy powinien wyznaczaæ jego sposób funkcjonowania
w tym zakresie. Jest to globalna strategia przeciwdzia³ania takiemu
generowaniu informacji i wiedzy, które wymyka siê spod kontroli
cz³owieka. Aby unikn¹æ tych zagro¿eñ, a przynajmniej zmniejszyæ ich
skalê, za niezbêdne uznano zarz¹dzanie informacj¹, którego zadaniem
jest zrównowa¿ony rozwój informacji i wiedzy oraz przemyœlane
kszta³towanie œrodowiska informacyjnego cz³owieka.

S³owa kluczowe: infologia, ekologia informacji, spo³eczeñstwo in-
formacyjne, antropoinfosfera, zrównowa¿ony rozwój, spo³eczeñstwo
oparte na wiedzy

Ma³gorzata Buœko, Robert Krzy¿ek, Pawe³ Hanus: Aktualizacja

mapy zasadniczej dla celów projektowych z zastosowaniem

technologii RTK GPS • Geomatics and Environmental Engine-
ering 2009, t. 3, z. 1

W artykule przedstawiono problematykê zwi¹zan¹ z wykorzy-
staniem technologii pomiarowej RTK GPS w pracach geodezyjnych.
W g³ównej mierze skoncentrowano siê na klasycznych pomiarach
sytuacyjno-wysokoœciowych stosowanych do aktualizacji mapy zasad-
niczej dla celów projektowych. Zaproponowano kilka sposobów wy-
znaczenia punktów osnowy jako stanowiska, a tak¿e przedstawiono
kilka poœrednich metod wyznaczenia trudno dostêpnych szczegó³ów
terenowych technologi¹ RTK GPS. Przedstawiono tak¿e propozycjê
sk³adu poszczególnych zasobów w operacie geodezyjnym z pomia-
rów sytuacyjno-wysokoœciowych z zastosowaniem technologii RTK
GPS.

S³owa kluczowe: mapa zasadnicza, pomiary sytuacyjno-wyso-
koœciowe, RTK GPS, operat geodezyjny
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El¿bieta Jasiñska, Edward Preweda: Hipoteka odwrócona na

przyk³adzie krakowskiego rynku nieruchomoœci • Geomatics
and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 1

W pracy przedstawiono ideê odwróconej hipoteki, jako innowa-
cyjnej metody „uwolnienia kapita³u z nieruchomoœci”, przyjmuj¹c za-
sady obowi¹zuj¹ce w Stanach Zjednoczonych. Produkt ten cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem na rynkach wielu krajów, dlatego te¿ jego
wprowadzenie na rynek Polski jest tylko kwesti¹ czasu. Najwiêksze
polskie miasta, w tym Kraków, doskonale nadaj¹ siê do wprowadze-
nia tego produktu, a zabytkowe i atrakcyjne dzielnice jako pierwsze
znajd¹ siê w centrum zainteresowania. Analiza jednostkowych cen
nieruchomoœci lokalowych na krakowskim rynku wtórnym pozwala
wnioskowaæ, ¿e z wyj¹tkiem lokali w blokach z wielkiej p³yty spo-
dziewaæ siê mo¿na rocznych wzrostów na poziomie 10%, co stawia in-
westycje w zakup nieruchomoœci poœród najbardziej atrakcyjnych w d³u-
goterminowym okresie.

S³owa kluczowe: hipoteka odwrócona, krakowski rynek nieru-
chomoœci

Zofia Œmia³owska-Uberman, Anita Kwartnik-Pruc: Zagadnienia

szczególne wyw³aszczania nieruchomoœci • Geomatics and En-
vironmental Engineering 2009, t. 3, z. 1

W artykule przedstawiono szczególne powi¹zania problemu wy-
w³aszczania nieruchomoœci z przepisami innych ustaw i zasadami sto-
sowania prawa administracyjnego. Autorkom zale¿a³o na pokazaniu,
i¿ nie jest to samodzielna instytucja prawna i interpretacja przepisów
musi pozostawaæ w œcis³ym zwi¹zku z rozwojem wiedzy prawniczej
oraz geodezyjnej. Równie wa¿ne jest uwzglêdnianie powstaj¹cych no-
wych problemów nabywania nieruchomoœci na cele publiczne i dosto-
sowanie wyk³adni do obecnych potrzeb gospodarczych. St¹d zwróce-
nie uwagi na szeroki zakres instytucji wyw³aszczania nieruchomoœci,
jej œcis³e powi¹zania z prawem cywilnym, planowaniem przestrzen-
nym i kodeksem postêpowania administracyjnego.

S³owa kluczowe: wyw³aszczenie, cel wyw³aszczenia

Agnieszka W³odyka-Bergier, Tomasz Bergier: Adsorpcja triha-

lometanów (THMs) na wêglach aktywnych • Geomatics and
Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 1

W artykule przedstawiono wyniki badañ nad usuwaniem trihalo-
metanów (THMs) na wêglach aktywnych AG-5 i NC-I, ró¿ni¹cych siê
wielkoœci¹ powierzchni w³aœciwej. W badaniach zastosowano modelo-
we roztwory, zawieraj¹ce cztery zwi¹zki THMs: trichlorometan (THM),
bromodichlorometan (BDCM), dibromochlorometan (DBCM) oraz
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tribromometan (TBM). Pocz¹tkowe stê¿enia sumy trihalometanów w mo-
delowych roztworach wynosi³y 35 μg/dm3, 58,40 μg/dm3, 166,70 μg/dm3

i 280,50 μg/dm3. Badania prowadzono metod¹ dynamiczn¹ na mode-
lowym z³o¿u wêgla aktywnego w warunkach laboratoryjnych. Roz-
twory by³y przepuszczane przez z³o¿e z ró¿nymi prêdkoœciami prze-
p³ywu od 2 do 15 m/h. Przeprowadzone badania wskazuj¹ na du¿¹
przydatnoœæ wêgli aktywnych do usuwania THMs z wody. Wêgiel ak-
tywny o wiêkszej powierzchni w³aœciwej AG-5 wykazywa³ lepsze
zdolnoœci sorpcyjne THMs w porównaniu z wêglem aktywnym NC-I.
Spoœród czterech rozpatrywanych THMs zwi¹zki z jonami bromu
by³y lepiej adsorbowane ni¿ zwi¹zki z jonami chloru. Najlepiej adsor-
bowany by³ TBM, nastêpnie DBCM, BDCM, najgorsz¹ efektywnoœæ
adsorpcji uzyskano w przypadku TCM. Efektywnoœæ adsorpcji po-
szczególnych THMs zwiêksza³a siê wraz ze wzrostem prêdkoœci filtra-
cji ich roztworów przez z³o¿e wêgla aktywnego.

S³owa kluczowe: adsorpcja na wêglach aktywnych, trihalometany

Maria ¯ukowska: Rozwi¹zywanie wewnêtrznych konfliktów

graficznych ³amanych, których kszta³t podlega uproszczeniu

• Geomatics and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 1

Jednym z elementów automatyzacji procesu generalizacji karto-
graficznej jest uproszczenie kszta³tu obiektów. Wiêkszoœæ z istniej¹-
cych algorytmów s³u¿¹cych automatyzacji tego procesu nie jest wolna
od pojawiaj¹cych siê konfliktów graficznych. Zastosowanie bufora
rozpoznawalnoœci, którego konstrukcja oparta jest na teorii obiektyw-
nej generalizacji Perkala, oraz teorii trójk¹ta elementarnego Chrobaka
umo¿liwia badanie istnienia, a w dalszej kolejnoœci równie¿ rozwi¹zy-
wanie konfliktów graficznych, w szczególnoœci konfliktów wewnêtrz-
nych ³amanych. Proces rozwi¹zywania konfliktów powinien przebie-
gaæ w œciœle zdefiniowanych grupach oraz opieraæ siê na hierarchii
i topologii upraszczanych obiektów mapy. Przeprowadzone testy po-
zwalaj¹ s¹dziæ, i¿ przedstawiony w artykule algorytm, oparty na wspo-
mnianych wielkoœciach i warunkach, w du¿ej mierze rozwi¹zuje poru-
szony problem konfliktów wewnêtrznych.

S³owa kluczowe: generalizacja kartograficzna, upraszczanie
kszta³tu, konflikty graficzne, bufor rozpoznawalnoœci.
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