STRESZCZENIA

Agnieszka Bieda, Pawe³ Hanus: Granice nieruchomoœci na
mapach do celów projektowych • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 3
Sporz¹dzanie map sytuacyjno-wysokoœciowych do celów projektowych to najczêœciej wykonywane prace geodezyjne. Wynika to
z szybkiego rozwoju rynku nieruchomoœci, z o¿ywienia w sektorze
budowlanym i zwi¹zanego z tym du¿ym zapotrzebowaniem zleceniodawców na mapy. Wykonanie mapy do celów projektowych to z pozoru proste zadanie. Wielu geodetów nie jest do koñca œwiadomych
tego, jakie problemy mog¹ siê pojawiæ w procesie inwestycyjnym
(w³¹cznie ze wstrzymaniem budowy), kiedy granice nieruchomoœci na
mapie do celów projektowych bêd¹ niezgodne z danymi z ewidencji
gruntów i budynków. W artykule przedstawiono metody postêpowania zapobiegaj¹ce takim przypadkom. Omówiono tak¿e podstawy
wrysowywania granic na powstaj¹c¹ mapê. W artykule zosta³a zatem
podjêta próba opisania granic nieruchomoœci na mapach do celów
projektowych. Najwiêcej uwagi poœwiêcono etapowi tworzenia mapy
i uwzglêdniania na niej danych ewidencyjnych. Zauwa¿ono tak¿e, ¿e
w niektórych przypadkach mog¹ byæ konieczne inne prace geodezyjne, poprzedzaj¹ce ostateczny proces tworzenia mapy. Podkreœlono, ¿e
na mapach do celów projektowych powinny byæ wyrysowane jedynie
granice prawne nieruchomoœci.
S³owa kluczowe: granice nieruchomoœci, granice prawne nieruchomoœci, granice wed³ug stanu faktycznego, mapa do celów projektowych

Rados³aw Cellmer: Zastosowanie wybranych metod interpolacji przestrzennej do analizy cennoœci gruntów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 3
W pracy przedstawiono mo¿liwoœci kartograficznej prezentacji
cennoœci gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowê
jednorodzinn¹. Przeanalizowano trzy metody interpolacji przestrzennej: œredniej ruchomej wa¿onej odleg³oœci¹, interpolacji wielomianowej oraz krigingu zwyczajnego. Wykazano, ¿e dziêki zastosowaniu
tych metod mo¿liwe jest opracowanie kartograficzne w postaci mapy
cennoœci gruntów, gdzie cennoœæ w danym punkcie przestrzeni okreœlona jest z wykorzystaniem informacji o cenach nieruchomoœci
w najbli¿szym otoczeniu, a wiêc spe³niaj¹cych warunek podobieñstwa
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lokalizacji. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych o transakcjach nieruchomoœciami gruntowymi, które mia³y miejsce w latach
2007–2009 na terenie Olsztyna.
S³owa kluczowe: interpolacja przestrzenna, rynek nieruchomoœci, geostatystyka

Alojzy Dzier¿êga: Okreœlenie odchylenia standardowego dla
k¹tów mierzonych totalnymi stacjami • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 3
W pracy zaprezentowano „metodê laboratoryjn¹” do okreœlania
dok³adnoœci pomiarow k¹tów/kierunków instrumentami geodezyjnymi (total station). Przy pomiarze k¹tów/kierunków t¹ metod¹ korzysta
siê z kolimatorów lub reflektorów. Metoda ta optymalizuje pomiary
ze wzglêdu ma³¹ przestrzeñ i czas pomiaru. Szczególnie nadaje siê dla
instytucji (serwis, laboratoria), w ktürych mamy do czynienia z ograniczon¹ przestrzeni¹.
S³owa kluczowe: pomiary k¹towe, kolimator, totalna stacja, odchylenie standardowe, weryfikacja hipotez, poziom ufnoœci, ekcentrycznoœæ krêgu

Ryszard Hycner, Jan Ruchel: Wp³yw czynnika presti¿u lokalizacji na cenê mieszkania • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 3
W artykule przedstawiono problem wp³ywu lokalizacji mieszkania na jego cenê. Dotyczy to w szczególnoœci tak zwanych mieszkañ
luksusowych, po³o¿onych w bardzo atrakcyjnych dzielnicach wybranych miast polskich. Ukazano równie¿ podobne problemy w odniesieniu do wybranych miast œwiata. Rozwa¿ania zosta³y oparte na danych
pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³, prezentowanych przez biura poœrednictwa, firmy deweloperskie, organizacje finansowe itp. W odniesieniu do wybranych miast polskich zosta³a przedstawiona analiza trendu cen ofertowych w okresie od 2007 do 2009 roku. Stwierdzono, ¿e
nie mo¿na podaæ ¿adnych racjonalnych przes³anek uzasadniaj¹cych
bardzo wysokie ceny mieszkañ o charakterze luksusowym. Mo¿na jedynie domniemywaæ, ¿e g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na bardzo wysok¹ cenê luksusowego mieszkania jest jego presti¿owa lokalizacja. Podobny stan mo¿na te¿ obserwowaæ w przypadku cen
mieszkañ po³o¿onych w centrach najwiêkszych miast œwiata osi¹gaj¹cych tym wiêksze wartoœci, im lokalizacja mieszkania ma bardziej
presti¿owy charakter.
S³owa kluczowe: szacowanie nieruchomoœci, trend, rynek nieruchomoœci, lokalizacja nieruchomoœci, cena nieruchomoœci, apartament,
lokal luksusowy
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El¿bieta Jasiñska, Edward Preweda, Jan Ruchel: Modelowanie
cen transakcyjnych nieruchomoœci na podstawie cech jakoœciowych i iloœciowych • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 3
W artykule przedstawiono rozwi¹zanie pozwalaj¹ce na uwzglêdnienie cech jakoœciowych i iloœciowych w modelowaniu ceny transakcyjnej nieruchomoœci lokalowych. Za materia³ badawczy pos³u¿y³y informacje o lokalach mieszkalnych znajduj¹cych siê na terenie miasta
Krakowa, które by³y przedmiotem sprzeda¿y w okresie listopad
2008 r. – marzec 2009 r. Autorzy proponuj¹ rozszerzenie dotychczas
stosowanych sposobów badania rynku nieruchomoœci o wielowymiarowe analizy, pozwalaj¹ce na porównanie wp³ywu zmiennych bez koniecznoœci przypisywania im wartoœci liczbowych. Rozwi¹zanie takie
przedstawiono, uwzglêdniaj¹c metodê C&RT (Classification and Regression Trees), niewymagaj¹c¹ przeskalowywania tych atrybutów,
które mo¿na opisaæ w skali jakoœciowej. W pracy opisano optymalne
parametry takiego modelu, dziêki którym mo¿liwy jest proces utworzenia drzewa w³aœciwej wielkoœci, czyli takiego, które pozwoli na
wy³onienie regu³ kszta³tuj¹cych rynek nieruchomoœci na terenie wybranych dzielnic. Propozycja ta rozwija dotychczasowy aparat badawczy przez jednoczesne uwzglêdnienie cech iloœciowych i jakoœciowych.
Umo¿liwia to wprowadzenie dodatkowego atrybutu, jakim jest po³o¿enie lokalu przy wybranej ulicy, co dotychczas by³o pomijane. Oprócz
okreœlania zasad kszta³towania siê ceny transakcyjnej nieruchomoœci
przedstawione zosta³o uszeregowanie cech tych nieruchomoœci, wskazuj¹c na koniecznoœæ uwzglêdniania adresu lokalu w badaniu runku.
S³owa kluczowe: rynek nieruchomoœci, cena transakcyjna, drzewa klasyfikacyjne, lokale mieszkalne

Paulina Lewiñska: Wykorzystanie programów Voxler i I/MINE
w geodezji • Geomatics and Environmental Engineering 2010,
t. 4, z. 3
Niniejszy artyku³ dotyczy dwóch nowych programów: Voxler
(wydany przez Golden Software) oraz I/Mine (nak³adka do Bentley
MicroStation). Pokazuje on próbê wykorzystania ich do celów geodezyjnych, wizualizacji oraz ewentualnych analiz. Zosta³y wskazane podobieñstwa oraz ró¿nice miêdzy kluczowymi opcjami produktów,
a tak¿e efekty koñcowe ich dzia³ania. Pokazano na przyk³adach sposoby wprowadzania danych, opcje wizualizacji, takie jak grid, oraz edycje obrazów 3D, a w przypadku I/MINE – mo¿liwoœci wykonywania
prostych analiz. Wywnioskowano, i¿ I/MINE okazuje siê bardziej skuteczny oraz przydatny do zastosowañ geodezyjnych. Cechuje siê on
wiêksz¹ liczb¹ opcji, mo¿liwoœci¹ analiz i jest bardziej przystêpny dla
u¿ytkownika.
S³owa kluczowe: geodezja, kopalnia, wizauliazcja, grid, kopalnia, przestrzenny, oprogramowanie, Voxler, I/MINE
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Natalia Pocztar: Ekspercka wycena dzia³ek gruntowych na
Ukrainie • Geomatics and Environmental Engineering 2010,
t. 4, z. 3
W artykule przedstawiono metody eksperckiej wyceny dzia³ek
w œwietle obowi¹zuj¹cego stanu prawnego na Ukrainie. Omówiono
g³ówne akty prawne Ukrainy odnosz¹ce siê do wyceny nieruchomoœci. Zwrócono uwagê na wystêpuj¹ce w aktach prawnych pojêcie
dzia³ki ulepszonej. Nastêpnie przedstawiono podejœcia i metody eksperckiej wyceny dzia³ek stosowane na Ukrainie wraz z wycen¹ praw
dzier¿awnych i praw do ograniczonego korzystania z dzia³ki.
S³owa kluczowe: wycena nieruchomoœci, metody eksperckie, akty prawne Ukrainy w wycenie dzia³ek

Anna Trembecka, Anita Kwartnik-Pruc: Nabywanie nieruchomoœci na cele budowy dróg publicznych w aktualnym stanie
prawnym • Geomatics and Environmental Engineering 2010,
t. 4, z. 3
Jednym z podstawowych etapów procesu inwestycyjnego dróg
publicznych jest nabywanie gruntów. Zagadnienie to w praktyce powoduje liczne problemy geodezyjno-prawne oraz wp³ywa na d³ugotrwa³oœæ inwestycji. Z uwagi na koniecznoœæ przyspieszenia rozbudowy 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 16 grudnia 2006 r., uwzglêdniaj¹c zmiany legislacyjne w omawianym okresie.
S³owa kluczowe: drogi publiczne, inwestycje drogowe, nabywanie gruntów

Agnieszka W³odyka-Bergier, Monika Dziugie³, Tomasz Bergier:
Badania nad mo¿liwoœci¹ zastosowania z³ó¿ hydrofitowych
do wstêpnej dezynfekcji wody pitnej • Geomatics and Environmental Engineering 2010, t. 4, z. 3
W artykule przedstawiono wyniki badañ nad mo¿liwoœci¹ zastosowania z³ó¿ hydrofitowych do dezynfekcji wody pitnej. Badania
przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na modelowych
z³o¿ach z wype³nieniem ¿wirowym i piaskowym, z roœlinnoœci¹ i bez
roœlinnoœci. Podczas eksperymentów badano wp³yw prêdkoœci przep³ywu i pocz¹tkowej zawartoœci mikroorganizmów na efektywnoœæ
usuwania ogólnej liczby mikroorganizmów inkubowanych w temperaturze 36°C i 22°C. Zbadano równie¿ mo¿liwoœæ usuwania bakterii
z grupy coli, bakterii coli termotolerancyjnych oraz bakterii Escherichia
coli. Badania wykaza³y du¿¹ przydatnoœæ z³ó¿ hydrofitowych do
wstêpnej dezynfekcji wody.
S³owa kluczowe: dezynfekcja wody, z³o¿a hydrofitowe

