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STRESZCZENIA

Karol Firek, Krzysztof Zgórski: Wybrane problemy prawne
zwi¹zane z przygotowaniem inwestycji drogowych • Geoma-
tics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

W artykule przedstawiono analizê aktów prawych, które reguluj¹
proces przygotowania inwestycji drogowych. Celem pracy by³a iden-
tyfikacja problemów wynikaj¹cych ze stosowania aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów, a tak¿e ocena efektów ostatnich nowelizacji
prawa w tym zakresie. W pracy przedstawiono podstawowe akty
prawne zwi¹zane z przygotowaniem inwestycji drogowych oraz ogól-
ny opis procedur uzyskiwania najwa¿niejszych decyzji. Ocena efek-
tów ostatnich nowelizacji prawa zosta³a dokonana na podstawie
porównania obecnych uregulowañ z obowi¹zuj¹cymi wczeœniej. Po-
s³u¿ono siê przyk³adem budowy wêz³a typu WA usytuowanego
w ci¹gu autostrady, to jest przedsiêwziêcia przygotowanego przed
koñcem roku 2005, a zrealizowanego w latach 2008–2010.

S³owa kluczowe: przygotowanie inwestycji drogowych, spec-
ustawa drogowa, prawo ochrony œrodowiska, prawo zamówieñ pu-
blicznych

Rafa³ Kocierz, £ukasz Ortyl: Wykorzystanie tachymetrów bez-
zwierciadlanych w geodezyjnych pomiarach wychyleñ komi-
nów przemys³owych • Geomatics and Environmental Engine-
ering 2010, t. 4, z. 1/1

Pomiar wychyleñ i kszta³tu osi trzonu kominów przemys³owych
jest jednym z najczêœciej wykonywanych pomiarów w zak³adach prze-
mys³owych. W tym celu powszechnie stosuje siê metodê trygonome-
tryczn¹. Jednak chc¹c zapewniæ wysok¹ niezawodnoœæ produktu ko-
ñcowego, pomiar nale¿y wykonaæ z wiêkszej ani¿eli dwa liczby
stanowisk. Dziêki rozwojowi dalmierzy bezzwierciadlanych (coraz
wiêkszemu zasiêgowi, a tak¿e rosn¹cej dok³adnoœci) mo¿liwe jest
opracowanie metod, które bêd¹ spe³nia³y wszystkie wymagania
dok³adnoœciowe, a jednoczeœnie bêd¹ konkurencyjne pod wzglêdem
pracoch³onnoœci. W artykule autor omawia metody, które mog¹ byæ
wykorzystane podczas pomiarów wychyleñ osi trzonu kominów
przemys³owych. Prezentowane s¹ równie¿ wyniki przeprowadzanych
badañ doœwiadczalnych z wykorzystaniem proponowanych metod
wykazuj¹ce zgodnoœæ z rezultatami otrzymanymi metod¹ klasyczn¹.

S³owa kluczowe: dalmierze bezzwierciadlane, wychylenia, komi-
ny przemys³owe, metoda trygonometryczna
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Rafa³ Kocierz, £ukasz Ortyl, Robert Mo³oñ: Dok³adnoœæ wy-
znaczenia objêtoœci sk³adowisk soli drogowej na podstawie
pomiarów tachymetrami bezreflektorowymi • Geomatics and
Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

Artyku³ prezentuje ocenê mo¿liwoœci u¿ycia tachymetru bezre-
flektorowego w procesie wyznaczenia objêtoœci soli drogowej. Sól tego
typu gromadzona jest w magazynach do sk³adowania materia³ów
sypkich stanowi¹cych element infrastruktury drogowej kraju. W celu
realizacji tego zadania przeprowadzono test trzech ró¿nych dalmierzy
bezzwierciadlanych firmy Leica, wykonuj¹c pomiary do specjalnie
przygotowanej próbki soli. Sprawdzono mo¿liwoœci pomiaru od-
leg³oœci przy ró¿nych d³ugoœciach celowych i ró¿nych k¹tach padania
wi¹zki na mierzony obiekt. Po przeprowadzonym teœcie jeden z tachy-
metrów bezzwierciadlanych zosta³ wykorzystany jako narzêdzie alter-
natywne wobec instrumentów stosowanych dotychczas w pomiarach
objêtoœci soli drogowej prowadzonych na lustro. Prace porównawcze
wykonano w magazynie znajduj¹cym siê w miejscowoœci Rudno przy
autostradzie A-4, nale¿¹cym do STALEXPORT Transroute Autostrada
S.A. Pomiar pikiet na ha³dzie solnej odby³ siê tego samego dnia, nieza-
le¿nie przy uzyciu dwóch instrumentów z zastosowaniem metody
biegunowej. Pierwszy pomiar wykonano instrumentem ELTA R55 na
lustro, a drugi tachymetrem TCR407Power w trybie bezreflektoro-
wym. W wyniku tego testu otrzymano dane, na podstawie których
wyznaczono objêtoœæ masy soli z u¿yciem dwóch modeli odzwiercie-
dlaj¹cych mierzon¹ powierzchniê w trzech ró¿nych programach obli-
czeniowych. Wartoœci objêtoœci wyznaczone na podstawie obu pomia-
rów dla ró¿nych modeli i programów porównano w celu sprawdzenia
zgodnoœci wyników z kryterium podanym w Instrukcji geodezyjnej Re-
sortu Przemys³u Ciê¿kiego w formie wartoœci b³êdu wzglêdnego wyzna-
czenia objêtoœci. Dodatkowo przeprowadzono pomiar ciê¿aru objêto-
œciowego soli drogowej, co umo¿liwi³o obliczenie ca³kowitej masy soli
drogowej zgromadzonej w magazynie. Uzyskany wynik porównano
ze stanem widniej¹cym w ewidencji.

S³owa kluczowe: dalmierze bezzwierciadlane, sól drogowa, ma-
gazyny sk³adowania materia³ów sypkich, gêstoœæ

Wojciech Kocot, Aleksander Wodyñski: Oddzia³ywanie eks-
ploatacji górniczej na wiadukt drogowy usytuowany w bez-
poœrednim s¹siedztwie krawêdzi eksploatowanej œciany •
Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

W artykule przedstawiono wyniki badañ zachowania siê stalo-
wego wiaduktu drogowego, o niewyznaczalnym schemacie statycz-
nym, usytuowanego w bezpoœrednim s¹siedztwie krawêdzi eksplo-
atowanej œciany. Badania pozwoli³y na porównanie prognozowanych
wskaŸników deformacji terenu z pomierzonymi bezpoœrednio na
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obiekcie, podczas ujawniania siê wp³ywów zawa³owej eksploatacji
wêgla kamiennego.

S³owa kluczowe: most, teren górniczy, szkody (uszkodzenia)
górnicze

Przemys³aw Kuras, Rajmund Oruba, Rafa³ Kocierz: Zastosowa-
nie interferometru mikrofalowego IBIS do pomiaru czêstotli-
woœci drgañ w³asnych kominów przemys³owych • Geomatics
and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

System IBIS Image by Interferometric Survey jest nowoczesnym
urz¹dzeniem pomiarowym, dzia³aj¹cym na zasadzie interferometrii
mikrofalowej. Ta innowacyjna technika pomiarowa mo¿e byæ stosowa-
na do precyzyjnych pomiarów przemieszczeñ i odkszta³ceñ obiektów
budowlanych. Umo¿liwia zdalny, bezdotykowy pomiar z odleg³oœci do
1000 m. Wysoka czêstotliwoœæ rejestracji pozwala na stosowanie tego
urz¹dzenia tak¿e do pomiarów dynamicznych konstrukcji budowla-
nych. W pracy zaprezentowano ogóln¹ charakterystykê techniczn¹ in-
terferometru oraz wyjaœniono koniecznoœæ prowadzenia monitoringu
dynamicznego obiektów budowlanych. Przedstawiono tak¿e wyniki
pomiarów dynamicznych dwóch kominów ¿elbetowych o wysokoœci
260 m. Nale¿y dodaæ, ¿e jest to pierwsze tego typu urz¹dzenie w Polsce.

S³owa kluczowe: kominy przemys³owe, pomiary dynamiczne,
mikrofalowy radar interferometryczny

Anita Kwartnik-Pruc, Anna Szafarczyk, Anna Trembecka: Ana-
liza zmian w procedurze przeznaczania gruntów rolnych i leœ-
nych na cele inwestycyjne • Geomatics and Environmental
Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

Mo¿liwoœæ wykorzystania gruntów rolnych i leœnych na cele in-
westycyjne wi¹¿e siê zarówno ze zmian¹ ich przeznaczenia ujêt¹
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i realiza-
cj¹ postêpowania administracyjnego zezwalaj¹cego na ich faktyczne
wy³¹czenie z produkcji. Znowelizowana pod koniec 2008 r. ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leœnych zliberalizowa³a dotychczasowe
przepisy, wy³¹czaj¹c u¿ytki rolne po³o¿one w granicach administra-
cyjnych miast spod dzia³ania ustawy. Równoczeœnie ograniczono
przypadki koniecznoœci uzyskania zgody wy¿szych organów na prze-
znaczenie w MPZP gruntów na cele inwestycyjne. W artykule przed-
stawiono: organy wydaj¹ce zgodê na zmianê przeznaczenia gruntów
w planie miejscowym, zmiany w zakresie rodzajów u¿ytków wyma-
gaj¹cych decyzji o wy³¹czeniu oraz zmiany w zakresie kompetencji or-
ganów i mo¿liwoœci zmniejszenia op³at za wy³¹czenie gruntów z pro-
dukcji rolnej i leœnej na przestrzeni ostatnich 15 lat.

S³owa kluczowe: grunty rolne i leœne, wy³¹czenie gruntów z pro-
dukcji rolnej, cele inwestycyjne



Paulina Lewiñska: Wykorzystanie technik trójwymiarowej
wizualizacji to okreœlenia mo¿liwoœci przeprowadzenia po-
miarów GPS na ternach zurbanizowanych • Geomatics and
Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

Niniejszy artyku³ dotyczy projektu, którego celem by³o pokaza-
nie korzyœci wynikaj¹cych z zastosowania technik wizualizacji 3D do
wstêpnej oceny mo¿liwoœci prowadzenia pomiaru GPS w trudnych
warunkach. Szybko rozwijaj¹ce siê techniki GPS znalaz³y zastosowa-
nie w pomiarach geodezyjnych. Jednak z uwagi na przeszkody tere-
nowe, takie jak budynki oraz wysokie drzewa, nie jest mo¿liwe wyko-
rzystani ich wszêdzie. Ten w³aœnie problem starano siê wstêpnie
rozwi¹zaæ za pomoc¹ animacji Próba wizualizacji pomiaru GPS w Gorli-
cach. Gorlice, jako miasto ma³e, którego najwiêkszym otwartym obiek-
tem jest rynek, wydawa³o siê idealne do tego typu celów. Wykonano
fotorelistyczny model p³yty rynku oraz otaczaj¹cych go budynków.
Przeprowadzono symulacjê pomiaru i wyznaczono najodpowied-
niejsz¹ porê jego wykonania. Dodatkowo ustalono najlepsze umiejsco-
wienie odbiorników GPS. Przedstawiona zosta³a mo¿liwoœæ automa-
tyzacji procesu. Okreœlono te¿ g³ówne przeszkody zrealizowania
takiego systemu.

S³owa kluczowe: geodezja, wizualizacja, wizualizacje 3D, Gorli-
ce, pomiary GPS na ma³ym rynku

Tomasz Owerko, Przemys³aw Kuras, Anna Szafarczyk: Porów-
nanie efektywnoœci celowania automatycznego systemami ty-
pu ATR oraz manualnego na podstawie pe³nej procedury te-
stowej ISO 17123-3 • Geomatics and Environmental Engineer-
ing 2010, t. 4, z. 1/1

Tematem artyku³u jest porównanie dok³adnoœci celowania wyko-
nywanego dwoma sposobami – manualnym i automatycznym. Bada-
nia przeprowadzono na podstawie miêdzynarodowej normy ISO
17123-3 dla dwóch teodolitów wyposa¿onych w system automatycz-
nego rozpoznawania celu. W pracy omówiono procedurê pomiarow¹
– pe³n¹ procedurê testow¹, która pozwala wyznaczaæ rzeczywiste
dok³adnoœci badanych instrumentów. Uzyskane wartoœci stanowi¹
podstawê do przeprowadzenia testów statystycznych, które pozwalaj¹
na zweryfikowanie stawianej hipotezy.

S³owa kluczowe: automatyczne rozpoznanie celu, ISO, dok³ad-
noœæ
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Janusz Rusek, Aleksander Wodyñski: Modelowanie przebiegu
zu¿ycia technicznego budynków na terenach górniczych
z wykorzystaniem systemów wnioskowania rozmytego •
Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

W artykule przedstawiono procedurê budowy modelu przebiegu
zu¿ycia technicznego budynków na terenach górniczych z zastosowa-
niem systemów wnioskowania rozmytego. Opisano przyjêty w pracy
3-etapowy program badañ oraz przeanalizowano przypadek symula-
cji utworzonego modelu dla oceny stanu technicznego budynku. Uzy-
skane wyniki wskazuj¹, ¿e tego typu podejœcie jest efektywne szcze-
gólnie w ocenie stanu technicznego budynków, jeœli dane wejœciowe s¹
podawane w postaci nieœcis³ych sformu³owañ lingwistycznych.

S³owa kluczowe: stan techniczny, zu¿ycie techniczne, teren gór-
niczy, systemy wnioskowania rozmytego

Micha³ Strach, Arkadiusz Kampczyk: Pomiary miejsc podat-
nych na pe³zanie przy zastosowaniu metody punktów sta³ych
w torze bezstykowym • Geomatics and Environmental Engi-
neering 2010, t. 4, z. 1/1

Artyku³ opisuje problematykê i zasady prowadzenia pomiarów
i obserwacji miejsc podatnych na pe³zanie toków szynowych w torze
bezstykowym przy zastosowaniu metody punktów sta³ych. W pracy
przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów autorskich pe³zania to-
ków szynowych toru bezstykowego nr 1 linii kolejowej nr 161
Katowice-Szopienice Pó³nocne – Chorzów Stary, które przeprowadzo-
no wiosn¹ 2008 i 2009 roku. Ca³kowita d³ugoœæ toru bezstykowego ob-
jêtego monitoringiem wynosi 5,227 km. Prêdkoœæ rozk³adowa na tym
odcinku wynosi 80 km/h. Dodatkowo zaprezentowane zosta³y foto-
grafie i w³asne spostrze¿enia dotycz¹ce opisywanych zagadnieñ.
Z uwagi na ograniczon¹ objêtoœæ artyku³u ujêto w nim jedynie naj-
wa¿niejsze aspekty zarówno prowadzenia prac pomiarowych w celu
okreœlenia wystêpuj¹cych przemieszczeñ, jak i prowadzenia oznaczeñ
punktów sta³ych i punktów bazowych. Przedstawiono równie¿ spo-
sób wykonywania analizy i ostatecznej oceny pracy toru bezstyko-
wego.

S³owa kluczowe: tor bezstykowy, temperatura neutralna, punkt
sta³y, punkt bazowy, mikroprzemieszczenia szyn, pe³zanie szyn, prze-
mieszanie toru
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Anna Szafarczyk, Anita Kwartnik-Pruc: Koncepcja zintegro-
wanego systemu monitoringu powierzchniowych ruchów
masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii rada-
rowej • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4,
z. 1/1

Monitoring geodezyjny powierzchniowych ruchów masowych
opiera siê na wykonywaniu obserwacji punktów sieci obserwacyjnej
zastabilizowanych na badanym obszarze. Autorki zaproponowa³y
wzbogacenie metodyki pomiarowej o zastosowanie naziemnego inter-
ferometru radarowego. Przedstawiono pokrótce sposób dzia³ania
przyrz¹du, parametry uzyskiwanych wyników i mo¿liwoœci zastoso-
wañ na przyk³adzie monitoringu osuwiska. Wykonanie komplekso-
wych badañ uzupe³nionych dodatkowo o wykorzystanie georadaru
i wykonanie badañ geologiczno-in¿ynierskich da mo¿liwoœæ ostrzega-
nia o utracie statecznoœci osuwiska, co pozwoli na podniesienie bez-
pieczeñstwa.

S³owa kluczowe: ruchy masowe, naziemny radar interferome-
tryczny, stabilnoœæ osuwisk

Anna Trembecka: Nabycie w³asnoœci dzia³ek wydzielanych
pod drogi przez Skarb Pañstwa lub jednostki samorz¹du te-
rytorialnego na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomoœciami • Geomatics and Environmen-
tal Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

Artyku³ dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych z nabyciem z mocy pra-
wa przez Skarb Pañstwa oraz jednostki samorz¹du terytorialnego
dzia³ek wydzielanych w ramach podzia³ów geodezyjnych pod drogi.
Wskazuje równie¿ na problemy pojawiaj¹ce siê przy praktycznym sto-
sowaniu nieprecyzyjnych przepisów prawnych w tym zakresie na
przyk³adzie terenu miasta Krakowa.

S³owa kluczowe: podzia³ nieruchomoœci, drogi publiczne

Andrzej Uznañski: Analiza wyników pomiarów RTN na-
wi¹zanych do sieci ASG-EUPOS • Geomatics and Environ-
mental Engineering 2010, t. 4, z. 1/1

W pracy przedstawiono wyniki analizy precyzji i dok³adnoœci
wspó³rzêdnych 27 punktów wyznaczonych w 149 seriach pomiarów
RTN nawi¹zanych do serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS.
£¹cznie przeanalizowano 4475 pozycji tych punktów. Podstaw¹ do
analiz wspó³rzêdnych punktów z pomiarów RTN by³y wyniki po-
miarów statycznych GPS, precyzyjne pomiary tachymetryczne oraz
niwelacja precyzyjna. Precyzjê wspó³rzêdnych sytuacyjnych punktów
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z pomiarów RTN nale¿y oceniæ jako wysok¹. Zdecydowana wiêkszoœæ
wyników charakteryzowa³a siê precyzj¹ wspó³rzêdnych sytuacyjnych
nie gorsz¹ ni¿ 5 mm. Dok³adnoœæ wyników pomiarów by³a ni¿sza, ale
generalnie mieœci³a siê w przedzia³ach podawanych na stronie inter-
netowej systemu ASG-EUPOS.

S³owa kluczowe: pomiary RTN, system ASG-EUPOS, serwis
NAWGEO

Alina Wróbel, Andrzej Wróbel: Uwarunkowania wyznaczania
izolacyjnoœci cieplnej przegród budowlanych metod¹ termo-
graficzn¹ • Geomatics and Environmental Engineering 2010,
t. 4, z. 1/1

Wspó³czynnik przenikania ciep³a U jest miar¹ izolacyjnoœci ciepl-
nej przegród budowlanych. Jego wartoœæ powinna byæ wyznaczana
w ustalonym stanie wymiany ciep³a. W warunkach in situ przeprowa-
dza siê pomiary temperatury powierzchni przegrody i gêstoœci stru-
mienia ciep³a z wykorzystaniem ciep³omierza. S¹ to pomiary punkto-
we, które nie daj¹ powierzchniowego obrazu izolacyjnoœci cieplnej.
Pomiar termograficzny umo¿liwia uzyskanie powierzchniowego roz-
k³adu temperatury. Trwa on zbyt krótko, by stwierdziæ na jego podsta-
wie, ¿e stan wymiany ciep³a naprawdê by³ ustalony. Dlatego dla
iloœciowych pomiarów termograficznych wa¿ne jest dok³adne rozpo-
znanie warunków wymiany ciep³a i staranny wybór pory wykonania
obrazowania.

S³owa kluczowe: izolacyjnoœæ cieplna, kamera termograficzna,
warunki kontroli termograficznej
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