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STRESZCZENIA

Agnieszka Bieda, Pawe³ Hanus: Ustalenie granic nieruchomo-

œci w procesie jej podzia³u • Geomatics and Environmental

Engineering 2010, t. 4, z. 1

Tematem artyku³u jest problem okreœlenia granic nieruchomo-
œci przy jej podziale. Granice nieruchomoœci to obecnie jeden z naj-
wa¿niejszych problemów w Polsce. Ceny nieruchomoœci oraz wiel-
koœci dop³at zale¿¹ miêdzy innymi od powierzchni nieruchomoœci.
Powierzchnia nieruchomoœci z kolei jest obliczana na podstawie
granic nieruchomoœci. Im bardziej dok³adne granice nieruchomo-
œci, tym lepiej okreœlona wartoœæ nieruchomoœci i wielkoœæ dop³at
do produkcji rolnej.

Problem granic nieruchomoœci jest wyraŸnie widoczny podczas
procesu jej podzia³u, gdy jedna nieruchomoœæ jest dzielona na dwie
lub wiêcej czêœci. Ten proces wymaga wczeœniejszego okreœlenia gra-
nic zewnêtrznych, a ponadto jego efektem s¹ nowe granice.

S¹ dwa rodzaje granic nieruchomoœci opisuj¹cych nieruchomoœæ
bêd¹c¹ pojedyncz¹ dzia³k¹. Pierwsz¹ s¹ granice nieruchomoœci zgod-
ne ze stanem faktycznym granic w terenie, drug¹ – granice nierucho-
moœci zgodne ze stanem prawnym granic. Granice nieruchomoœci
zgodne ze stanem faktycznym by³y okreœlane na gruncie wiele lat te-
mu, kiedy zak³adano ewidencjê gruntów. Granice prawne z kolei s¹
bardzo u¿yteczne i stosowne do wielu celów zwi¹zanych z nierucho-
moœciami.

Problem podzia³u jest z³o¿ony. Jedn¹ z najwa¿niejszych prac geo-
dezyjnych przed podzia³em nieruchomoœci jest przyjêcie granic zew-
nêtrznych dzielonej nieruchomoœci. Jest to niekiedy k³opotliwa, ale za-
sadnicza czynnoœæ podzia³u nieruchomoœci.

S³owa kluczowe: podzia³ nieruchomoœci, granica prawna, przyjê-
cie granic

Ma³gorzata Buœko, Anna PrzewiêŸlikowska: Analiza jakoœci

wykszta³cenia akademickiego absolwentów kierunku geode-

zja i kartografia w aspekcie zatrudnienia w administracji

geodezyjnej • Geomatics and Environmental Engineering

2010, t. 4, z. 1

W artykule przedstawiono analizê jakoœci wykszta³cenia aka-
demickiego absolwentów kierunku geodezja i kartografia w aspekcie
zatrudnienia w administracji geodezyjnej. Podjêta tematyka jest
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aktualna ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê w œrodowisku dyskusje o s³a-
bym przygotowaniu absolwentów do pracy w urzêdach.

Przedstawiony zosta³ zatem system kszta³cenia studentów na po-
ziomie in¿ynierskim oraz magisterskim z uwzglêdnieniem czêœciowe-
go omówienia programów przedmiotów na poszczególnych specjal-
noœciach. Nastêpnie przedstawiono sylwetkê absolwenta pod kontem
oczekiwañ pracodawców oraz wymagañ urzêdów geodezyjnych.
Przedstawiono równie¿ kwalifikacje, jakie powinien posiadaæ absol-
went zgodnie z zaleceniami Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Na
koniec przytoczone zosta³y przyk³adowe oferty urzêdów na ró¿ne sta-
nowiska w wydzia³ach geodezji i katastru.

S³owa kluczowe: geodezja i kartografia, administracja geodezyj-
na, kszta³cenie

Jaros³aw Byd³osz, Piotr Cichociñski, Izabela Basista: Mo¿liwo-

œci odczytu zasobów geoinformacyjnych zapisanych w jêzy-

ku GML przy u¿yciu wybranego oprogramowania GIS •

Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 1

W chwili obecnej w krajach Unii Europejskiej trwaj¹ prace
zwi¹zane z wdra¿aniem dyrektywy ustanawiaj¹cej infrastrukturê in-
formacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej – INSPIRE. Do
udostêpniania danych w postaci wektorowej maj¹ byæ stosowane ser-
wery WFS (Web Feature Service). Dane wysy³ane przez serwer WFS
maj¹ byæ zapisywane w jêzyku GML (Geography Markup Language),
przyjêtym w 2001 roku przez konsorcjum OGC (Open Geospatial
Consortium), jako standard kodowania, rozpowszechniania i groma-
dzenia informacji geograficznej.

W pracy do przeprowadzonych analiz wykorzystano dane z bazy
danych topograficznych (TBD) zapisane w jêzyku GML zgodnie ze
specyfikacj¹ okreœlon¹ w wytycznych technicznych, wydanych przez
G³ównego Geodetê Kraju. Dziêki rozszerzeniu Data Interoperability,
które umo¿liwia konwersjê miêdzy wieloma formatami plików, jak
równie¿ pozwala na zdefiniowanie w³asnych formatów wejœciowych
i wyjœciowych, a tak¿e wskazywanie odpowiednich plików zawie-
raj¹cych schematy, uda³o siê te dane wczytaæ do oprogramowania
ArcGIS. Wolne oprogramowanie, teoretycznie deklaruj¹ce zgodnoœæ
ze specyfikacjami OGC, wypad³o o wiele gorzej. Quantum GIS próbo-
wa³ automatycznie odkryæ strukturê pliku przez przeanalizowanie je-
go zawartoœci, ale zadanie to zakoñczy³o siê pora¿k¹. OpenJUMP rów-
nie¿ nie korzysta z oryginalnych plików schematów, pozwalaj¹c za to
na tworzenie swoich w³asnych, ale wymaga to dobrej znajomoœci za-
równo wczytywanych danych jak i samego jêzyka GML. Po zdefinio-
waniu poprawnego pliku zwanego szablonem program ten bez pro-
blemu wczyta³ wszystkie dane.

Ró¿norodnoœæ rezultatów uzyskanych w wyniku importu plików
TBD zmotywowa³a autorów do podjêcia próby wczytania innych pli-
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ków. Wykorzystano dostêpne w Internecie przyk³ady plików GML:
Ordnance Survey MasterMap (Wielka Brytania), AAA-NAS (Niemcy)
i TOP10NL (Holandia). Mimo wiêkszej popularnoœci tych standardów
map topograficznych uzyskane rezultaty by³y zbli¿one.

Przeprowadzone badania pokaza³y, ¿e wci¹¿ nie do koñca jesteœmy
przygotowani, nie tylko pod wzglêdem prawnym, ale równie¿ tech-
nicznym do wprowadzania w ¿ycie wytycznych dyrektywy INSPIRE.

S³owa kluczowe: jêzyk znaczników geograficznych (GML), infra-
struktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE), internetowy serwer obiektów geograficznych (WFS)

Grzegorz Lenda: Algorytm równomiernego skanowania bu-

dowli pow³okowych opisywanych za pomoc¹ funkcji skleja-

nych • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 1

Opracowanie prezentuje metodê równomiernego skanowania po-
wierzchni za pomoc¹ bezzwierciadlanych tachimetrów zrobotyzowa-
nych. Ma ona szczególne znaczenie dla obiektów pow³okowych opisy-
wanych za pomoc¹ funkcji sklejanych, które wymagaj¹ stosunkowo
regularnie rozmieszczonych punktów pomiarowych. Klasyczne meto-
dy skanowania operuj¹ na równomiernych p³aszczyznowych siatkach
punktów, które po narzuceniu na przestrzenny obiekt ulegaj¹ deforma-
cji. Prezentowany algorytm na podstawie wstêpnych pomiarów ustala
kszta³t pow³oki, a nastêpnie wyznacza na niej zbiór równomiernie roz-
³o¿onych punktów. Na ich podstawie na stanowiskach osnowy od³o¿o-
ne zostaj¹ k¹ty, pod którymi instrument wykonuje pomiary odleg³oœci.
Opracowana metoda ma równie¿ drugie zastosowanie, pozwalaj¹ce na
równomierne rozgêszczanie chmur punktów pochodz¹cych z klasycz-
nego skaningu laserowego. Tworzenie powierzchni sklejanych na pod-
stawie pe³nych chmur jest bowiem zadaniem znacznie przekraczaj¹cym
mo¿liwoœci obliczeniowe wspó³czesnych komputerów.

S³owa kluczowe: skanowanie równomierne, kwadryki, funkcje
sklejane

Adam £yszkowicz: Ulepszony astrograwimetryczny model

geoidy dla obszaru Polski • Geomatics and Environmental

Engineering 2010, t. 4, z. 1

Tradycyjnie odchylenia pionu s¹ wykorzystywane do wyznacze-
nia przebiegu geoidy w skali lokalnej lub regionalnej. Pierwszy astro-
geodezyjny model geoidy dla obszaru Polski zosta³ opracowany
w 1961 roku, a ostatni model geoidy opracowano w 2005 roku w ra-
mach grantu zamawianego dotycz¹cego wyznaczenia precyzyjnego
modelu geoidy. Ostatni modelu geoidy zosta³ opracowany na podsta-
wie poprawionych o b³êdy systematyczne astrogeodezyjnych i astro-
grawimetrycznych odchyleñ pionu. Istnieje szereg czynników, które
do koñca nie zosta³y uwzglêdnione, oraz szereg problemów, których



nie wziêto pod uwagê przy opracowywaniu kolejnych modeli geoidy.
Problemy te dotycz¹ jakoœci danych archiwalnych, zagadnienia wago-
wania obserwacji, redukcji odchyleñ pionu na geoidê, eliminacji ob-
serwacji odstaj¹cych. Ponadto, wszystkie te modele geoidy by³y opra-
cowane z u¿yciem uproszczonej metody, jak¹ jest metoda niwelacji
astronomicznej.

Celem niniejszej pracy by³o opracowanie ulepszonego astrograwi-
metrycznego modelu geoidy dla obszaru Polski dziêki u¿yciu udosko-
nalonych danych i lepszego algorytmu obliczeniowego. W czêœci I pu-
blikacji przedstawiono, w du¿ym skrócie, podstawy teoretyczne
niwelacji astronomicznej i kolokacji najmniejszych kwadratów. Na-
stêpnie oszacowano dok³adnoœæ sk³adowych odchyleñ pionu i okre-
œlono sposób wagowania obserwacji. W czêœci II („Geomatics and
Environmental Engineering”, t. 4, z. 2, w druku) opracowano metod¹
niwelacji astronomicznej dwa modele geoidy, a mianowicie jeden
model z poprawionych astrogeodezyjnych danych, a drugi model
z astrograwimetrycznych danych. Kolejne dwa modele geoidy opraco-
wano metod¹ kolokacji najmniejszych kwadratów: jeden model z da-
nych astrogeodezyjnych, a drugi z astrogeodezyjnych odchyleñ pionu
i anomalii grawimetrycznych. Modele te zosta³y porównane z odstê-
pami geoidy na punktach satelitarnej sieci POLREF. Wyniki porówna-
nia wskazuj¹, ¿e modele geoidy opracowane metod¹ kolokacji s¹ od 5
do 7 razy lepsze ni¿ modele opracowane klasyczn¹ metod¹ niwelacji
astronomicznej.

S³owa kluczowe: modelowanie geoidy, odchylenia pionu, ano-
malie grawimetryczne, niwelacja astronomiczna, kolokacja metod¹
najmniejszych kwadratów.

Bogus³awa Rajpolt: Zanieczyszczenie fluorem wód podziem-

nych w rejonie sk³adowiska by³ej Huty Aluminium w Ska-

winie • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4,

z. 1

Jedn¹ z technologii, która wytwarza szkodliwe dla œrodowiska
odpady zawieraj¹ce zwi¹zki fluoru, jest hutnictwo aluminium. Rejo-
nem charakteryzuj¹cym siê znacznymi zanieczyszczeniami zwi¹zkami
fluoru wszystkich komponentów œrodowiska by³o otoczenie Huty
Aluminium w Skawinie. Sk³adowane odpady wyraŸnie wp³ynê³y na
zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. W wodach
podziemnych stwierdza siê nawet dwustukrotne przekroczenia za-
wartoœci fluoru w stosunku do koncentracji w obszarach niezmienio-
nych. Przeprowadzone prace rekultywacyjne na sk³adowisku popra-
wi³y walory estetyczne tego terenu, lecz nie zmniejszy³y zagro¿enia
dla wód. Szkodliwe skutki nagromadzenia odpadów odczuwalne
bêd¹ jeszcze przez wiele lat.

S³owa kluczowe: fluor, zanieczyszczenie œrodowiska, zanieczysz-
czenie wód gruntowych, odpady, huty aluminium
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Jan Ruchel: Tworzenie aplikacji na potrzeby obliczeñ geode-

zyjnych • Geomatics and Environmental Engineering 2010,

t. 4, z. 1

W pracy pokazano sposób tworzenia (przy œrednim zaawansowa-
niu umiejêtnoœci programistycznych) aplikacji komputerowej, której
zadaniem jest wykonywanie obliczeñ geodezyjnych (oparto siê na
przyk³adzie obliczenia sieci niwelacyjnej). Sieci takie s¹ najczêœciej
mierzone przez ma³e firmy geodezyjne. Wykonanie obliczeñ wymaga
odpowiedniego programu. Pokazany jest sposób wykonania aplikacji,
która pozwoli na zaspokojenie indywidualnych potrzeb u¿ytkownika,
w szczególnoœci umo¿liwi kontrolê i prezentacjê wyników obliczeñ.

S³owa kluczowe: obliczenia geodezyjne, sieci niwelacyjne, Visual
Basic, ma³a firma geodezyjna, programy komputerowe
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