
STRESZCZENIA

Agnieszka Bieda: Ustalenie linii brzegowej rzeki • Geomatics

and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 2

Woda jest ¿ywio³em bardzo trudnym do opanowania. Pozostaje
w ci¹g³ym ruchu i stale zmienia swoje otoczenie. Przewa¿nie zajmuje
s¹siednie tereny, aby oddaæ inne, które do tej pory by³y w jej „w³ada-
niu”. Zdarza siê, ¿e przekracza granice katastralne. W przypadku
zmiany biegu rzeki lub podmywania brzegów przez wody jeziora lub
morza, a tak¿e nanoszenia osadów i tworzenia ma³ych wysp, pla¿
i mierzei, jest mo¿liwe okreœlenie tych zmian i, je¿eli to niezbêdne,
uregulowanie stanów prawnych gruntów po³o¿onych w s¹siedztwie
rzeki. Te czynnoœci nosz¹ nazwê „ustalenia linii brzegowej rzeki”. Po-
legaj¹ na rozgraniczeniu pomiêdzy gruntami pokrytymi wodami
i gruntami przyleg³ymi. S¹ wykonywane przez geodetê uprawnione-
go na podstawie projektu rozgraniczenia, zatwierdzonego przez sto-
sowny organ administracji publicznej. Wymagaj¹ one znajomoœci
przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, hydrologii i hy-
drografii, a tak¿e du¿ej starannoœci geodety. Ustalanie linii brzegowej
jest wykonywane na podstawie wniosku stron, maj¹cych interes
prawny.

S³owa kluczowe: dokumentacja geodezyjna, ewidencja gruntów
i budynków (kataster), granica brzegu rzeki, bieg rzeki, kataster wodny

Ma³gorzata Buœko, Robert Krzy¿ek: Badanie odkszta³ceñ

i przemieszczeñ ruroci¹gu pary œwie¿ej kot³a parowego •

Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 2

W artykule omówiono proces wyznaczania odkszta³ceñ i prze-
mieszczeñ ruroci¹gu pary œwie¿ej kot³a parowego. Przedmiotem po-
miaru by³ ruroci¹g zlokalizowany na kilku kondygnacjach. W zwi¹z-
ku z tym szczególn¹ uwagê zwrócono na okreœlenie po³o¿enia
punktów kontrolnych oraz w³aœciwy dobór uk³adu odniesienia i osno-
wy geodezyjnej.

S³owa kluczowe: przemieszczenia, odkszta³cenia, punkty kontrol-
ne, pomiar ruroci¹gu
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Roman Bykov, Teresa Eckes, Maria Trafas: Ocena jakoœci re-

kultywowanych gruntów zwa³owisk kopalñ odkrywkowych,

na przyk³adzie zwa³owiska kopalni Piaseczno • Geomatics

and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 2

Celem niniejszego opracowania by³o przeprowadzenie szcze-
gó³owej analizy wszystkich dostêpnych wyników badañ w³aœciwoœci
fizycznych i chemicznych gruntów rekultywowanych w celu ustale-
nia, które z nich maj¹ istotny wp³yw na ich jakoœæ i tym samym po-
winny stanowiæ podstawowe kryteria oceny przy opracowaniu meto-
dyki gospodarowania utworami podlegaj¹cymi rekultywacji. Badania
przeprowadzono na próbach gruntów ze zwa³owiska Piaseczno. Wy-
niki badañ pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e zaproponowana przez
Gruszczyñskiego metoda, bazuj¹ca na w³aœciwoœciach fizycznych
gruntów, ze szczególnym uwzglêdnieniem w³aœciwoœci powietrzno-
-wodnych oraz zdolnoœci sorpcyjnych, umo¿liwia prawid³ow¹ ocenê
jakoœci gruntów. Daje ona tak¿e mo¿liwoœæ uwzglêdnienia zmian jako-
œci gruntów, zachodz¹cych pod wp³ywem procesu glebotwórczego za-
inicjowanego w wyniku rekultywacji.

S³owa kluczowe: rekultywacja, zwa³owiska, jakoœæ gleby, w³aœci-
woœci fizyczne gleby

Janusz D¹browski, Tomasz Adamczyk: Zastosowanie addy-

tywnych modeli nieliniowych GAM do szacowania rynkowej

wartoœci nieruchomoœci • Geomatics and Environmental Engi-

neering 2010, t. 4, z. 2

Badania nad otoczeniem rynku nieruchomoœci przeprowadzone
przez autora potwierdzi³y wysok¹ wiarygodnoœæ statystyczn¹ niepa-
rametrycznych modeli GAM do analizy rynku nieruchomoœci. Podsta-
wowym narzêdziem w budowie modelu jest kubiczna krzywa skleja-
na. Mo¿liwoœæ zastosowania pakietu Statistica bardzo u³atwia
wykorzystanie modeli GAM do analizy rynku nieruchomoœci. Z uwa-
gi na du¿¹ pracoch³onnoœæ i du¿¹ liczbê obliczeñ modele GAM bez
programów statystycznych by³y wczeœniej ca³kowicie niewykorzysty-
wane. Siêganie do rozbudowanych metod i analiz statystycznych po-
zwala na pe³niejsz¹ i g³êbsz¹ analizê otoczenia rynku nieruchomoœci.
Niezwykle interesuj¹ce wyniki daje analiza przedzia³ów ufnoœci krzy-
wej sklejanej, pozwala ona okreœliæ warunki brzegowe dla konkretne-
go parametru, co umo¿liwia formu³owanie trafnych wniosków bez
koniecznoœci wykonywania dodatkowych skomplikowanych obliczeñ.

S³owa kluczowe: addytywne modele nieliniowe, GAM, analiza
otoczenia rynku nieruchomoœci
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Adam £yszkowicz: Ulepszony astrograwimetryczny model

geoidy dla obszaru Polski – czêœæ II • Geomatics and Environ-

mental Engineering 2010, t. 4, z. 2

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 obser-
wacji odstaj¹cych. Ponadto, wszystkie te modele geoidy by³y opraco-
wane z u¿yciem uproszczonej metody, jak¹ jest metoda niwelacji
astronomicznej.

Celem niniejszej pracy by³o opracowanie ulepszonego astrogra-
wimetrycznego modelu geoidy dla obszaru Polski dziêki u¿yciu udo-
skonalonych danych i lepszego algorytmu obliczeniowego. W czê-
œci I publikacji („Geomatics and Environmental Engineering”, t. 4,
z. 1) przestawiono, w du¿ym skrócie, podstawy teoretyczne niwelacji
astronomicznej i kolokacji najmniejszych kwadratów. Nastêpnie osza-
cowano dok³adnoœæ sk³adowych odchyleñ pionu i okreœlono sposób
wagowania obserwacji. W czêœci II opracowano metod¹ niwelacji
astronomicznej dwa modele geoidy: jeden model z poprawionych
astrogeodezyjnych danych, a drugi z astrograwimetrycznych danych.
Kolejne dwa modele geoidy opracowano metod¹ kolokacji najmniej-
szych kwadratów: jeden model z danych astrogeodezyjnych, a drugi
z astrogeodezyjnych odchyleñ pionu i anomalii grawimetrycznych.
Modele te zosta³y porównane z odstêpami geoidy na punktach sateli-
tarnej sieci POLREF. Wyniki porównania 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

Marta Markiewicz, Izabela Micha³kiewicz, Micha³ Strach: Ana-

liza i porównanie oprogramowania wspomagaj¹cego projek-

towanie i geodezyjne opracowanie tras drogowych • Geoma-

tics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 2

Artyku³ zawiera najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce wybranych
programów s³u¿¹cych do wspomagania projektowania tras dro-
gowych. Za ich pomoc¹ mo¿na równie¿ sporz¹dziæ geodezyjne



opracowanie projektu trasy. Wœród analizowanych programów zna-
laz³y siê: Bentley InRoads, WinKalk, Drogownictwo 2000 i C-Geo. Ka¿dy
z nich wykorzystano do sporz¹dzenia projektu trasy drogowej o iden-
tycznych za³o¿eniach i parametrach. Takie podejœcie pozwoli³o na
wszechstronne zapoznanie siê z ka¿dym z analizowanych progra-
mów. Efektem koñcowym jest zestawienie wielu spostrze¿eñ i uwag
na temat najwa¿niejszych czynnoœci wykonywanych w codziennej
pracy projektanta i geodety przy budowie tras drogowych.

S³owa kluczowe: projektowanie tras drogowych, geodezyjne
opracowanie projektu trasy drogowej, Bentley InRoads, WinKalk, Drogo-
wnictwo 2000, C-Geo

Grzegorz Mirek, Grzegorz Lenda, Rafa³ Kocierz: Hallotronowy

system czujników steruj¹cych prac¹ tachimetrów zrobotyzo-

wanych do monitorowania przemieszczeñ budowli • Geoma-

tics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 2

Praca prezentuje system pomiarowy przeznaczony do monitoro-
wania przemieszczeñ i odkszta³ceñ obiektów in¿ynierskich. Istot¹ sys-
temu jest sterowanie prac¹ zrobotyzowanych tachimetrów typu ATR
za pomoc¹ specjalnie zaprojektowanych czujników, których dzia³anie
opiera siê na zjawisku Halla, rejestruj¹cych zachodz¹ce przemieszcze-
nia na badanym obiekcie w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szyb-
kie wykrycie powstaj¹cych deformacji i przedsiêwziêcie œrodków za-
radczych, co mo¿e mieæ szczególne znaczenie np. przy próbnych
obci¹¿eniach. Na potrzeby systemu zosta³ zaprojektowany oraz skon-
struowany specjalny elektroniczny modu³ czujników hallotronowych.
Przygotowano równie¿ odpowiednie oprogramowanie steruj¹ce syste-
mu, umo¿liwiaj¹ce komunikacjê czujników z komputerem.

S³owa kluczowe: hallotron, czujnik przemieszczeñ, tachimetr
zrobotyzowany

Natalia Pocztar: Kosztowe podejœcie do wyceny nieruchomo-

œci na Ukrainie • Geomatics and Environmental Engineering

2010, t. 4, z. 2

W artykule przedstawiono metody kosztowego podejœcia do wy-
ceny nieruchomoœci na Ukrainie. Omówiono g³ówne akty prawne
Ukrainy, odnosz¹ce siê do wyceny nieruchomoœci. Nastêpnie przed-
stawiono metody okreœlenia wartoœci odtworzenia lub wartoœci za-
st¹pienia oraz metody okreœlenia wielkoœci zu¿ycia, w³aœciwe dla
obiektu wyceny.

S³owa kluczowe: wycena nieruchomoœci na Ukrainie, metody
kosztowe wyceny
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Anna Trembecka, Anita Kwartnik-Pruc: Nabywanie nierucho-

moœci na cele budowy dróg publicznych w latach 1991–2006 •

Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 2

Jednym z podstawowych etapów procesu inwestycyjnego dróg
publicznych jest nabywanie gruntów. Zagadnienie to w praktyce po-
woduje liczne problemy geodezyjno-prawne oraz wp³ywa na d³ugo-
trwa³oœæ inwestycji. Z uwagi na koniecznoœæ przyspieszenia rozbudo-
wy infrastruktury drogowej wprowadzono nowe uregulowania
prawne, m.in. w zakresie pozyskiwania gruntów na cele budowy
dróg. W artykule przeanalizowano sposoby nabywania gruntów pod
inwestycje drogowe od 1 stycznia 1991 r. do 15 grudnia 2006 r.,
uwzglêdniaj¹c zmiany legislacyjne w omawianym okresie.

S³owa kluczowe: drogi publiczne, inwestycje drogowe, nabywa-
nie gruntów
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