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Rados³aw Cellmer: Analiza przestrzenna oddzia³ywania ha³a-

su na ceny i wartoœæ nieruchomoœci mieszkaniowych • Geo-

matics and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 4

W artykule przedstawiono metodykê, a tak¿e wyniki analizy
przestrzennej dotycz¹cej oddzia³ywania ha³asu na ceny nieruchomoœci
mieszkaniowych z wykorzystaniem narzêdzi GIS. Do oceny wp³ywu
ha³asu na ceny nieruchomoœci na analizowanym obszarze wykorzy-
stano m.in. analizê wariancji oraz analizê regresji. Opracowanie karto-
graficzne przedstawiaj¹ce si³ê wp³ywu ha³asu sporz¹dzono, wykorzy-
stuj¹c regresjê geograficznie wa¿on¹. Do opracowania mapy
wykorzystano równie¿ interpolacjê przestrzenn¹ metod¹ krigingu
i kokrigingu, gdzie natê¿enie ha³asu potraktowane zosta³o jako dodat-
kowa zmienna.

S³owa kluczowe: wycena nieruchomoœci, ha³as, analiza prze-
strzenna, geostatystyka

Ryszard Hycner, Jan Ruchel: Wolne oprogramowanie wyko-

rzystywane w obliczeniach geodezyjnych • Geomatics and

Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 4

Publikacja ma charakter przegl¹dowy. Na podstawie Ÿróde³,
g³ównie internetowych, przedstawiono mo¿liwoœci i dostêpnoœæ opro-
gramowania do wykonywania obliczeñ geodezyjnych, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem wolnego oprogramowania. Przeprowadzono
tak¿e analizê mo¿liwoœci tego oprogramowania w szczególnoœci pod
wzglêdem dostêpnych funkcji przydatnych dla geodetów.

Wykorzystywanie analizowanych programów jest zale¿ne od
wielkoœci i specjalizacji firmy geodezyjnej. Istotny jest te¿ region,
w którym dzia³a firma geodezyjna, ale najbardziej o powszechnoœci
wykorzystania decyduje cena programu.

Programy niekomercyjne prawie nie wystêpuj¹ na rynku, a te,
które s¹, maj¹ ograniczone mo¿liwoœci obliczeniowe (czêsto s¹ jednora-
zowym produktem, pochodn¹ studenckich prac licencjackich lub ma-
gisterskich). Nie zawsze s¹ ca³kiem bezp³atne, bo wymuszaj¹ korzysta-
nie z innych komercyjnych programów albo sprzêtu okreœlonej firmy.
Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e brak jest niekomercyjnego programu
do obliczeñ geodezyjnych w Polsce, nale¿¹cego do grupy wolnego
i otwartego oprogramowania. Dlatego mo¿na przypuszczaæ, ¿e dobry,
przyjazny w obs³udze i mo¿liwie wszechstronny, ale obejmuj¹cy
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podstawowy zakres obliczeñ geodezyjnych, program mia³by wielu
u¿ytkowników.

S³owa kluczowe: obliczenia geodezyjne, wyrównania sieci geo-
dezyjnych, programy komputerowe, licencje na oprogramowanie,
wolne oprogramowanie

Jacek Kudrys, Robert Krzy¿ek: Analiza szeregów czasowych

wspó³rzêdnych uzyskanych z wykorzystaniem serwisu

NAWGEO systemu ASG-EUPOS • Geomatics and Environ-

mental Engineering 2011, t. 5, z. 4

Serwis NAWGEO jest w praktyce najczêœciej wykorzystywanym
przez geodetów serwisem systemu ASG-EUPOS. Deklarowane na
stronach internetowych ASG-EUPOS dok³adnoœci wyznaczenia
wspó³rzêdnych za pomoc¹ serwisu NAWGEO wynosz¹ 3 cm w pozio-
mie i 5 cm w pionie. W pracy, na podstawie przeprowadzonych te-
stów pomiarowych wykonanych w warunkach optymalnych, autorzy
weryfikuj¹ mo¿liwoœci wyznaczenia wspó³rzêdnych punktów z poda-
n¹ dok³adnoœci¹ w zale¿noœci od sposobu wykonania pomiaru oraz
rodzaju wykorzystywanych poprawek. Przedstawione wyniki po-
twierdzaj¹ mo¿liwoœæ uzyskania wysokich dok³adnoœci wyznacza-
nych wspó³rzêdnych przy zachowaniu optymalnych warunków po-
miaru. W przypadku niekorzystnych warunków pomiarowych
osi¹gana dok³adnoœæ (powtarzalnoœæ) wyznaczenia wspó³rzêdnych
jest znacznie gorsza.

S³owa kluczowe: ASG-EUPOS, serwis NAWGEO, RTK GPS

Krzysztof Naus: Dok³adnoœæ wyznaczania pozycji statku

z k¹tów poziomych zmierzonych kamer¹ CCD • Geomatics

and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 4

W artykule przedstawiono opis badania maj¹cego na celu ocenê
dok³adnoœci wyznaczania wspó³rzêdnych pozycji statku na podstawie
pomiarów optycznych k¹ta poziomego wykonanych kamer¹ CCD.

W jego pierwszej czêœci przedstawiono metodê obliczania œred-
niego b³êdu pomiaru, pola figury b³êdów oraz œredniego b³êdu
wspó³rzêdnych pozycji wyznaczanej na podstawie dwóch i wiêcej
k¹tów poziomych. Opisano trzy aplikacje programowe s³u¿¹ce do
przygotowywania morskich map nawigacyjnych z naniesionymi na
nich tzw. obszarami dok³adnoœci wyznaczania wspó³rzêdnych pozycji
statku (mapy rozk³adów dok³adnoœci).

W drugiej czêœci zaprezentowano, w formie map rozk³adów
dok³adnoœci, wyniki z badania kamer firmy Rolleiflex. Badanie prze-
prowadzono, opieraj¹c siê na symulowanych pomiarach wykonywa-
nych wzglêdem geometrycznej struktury pomiarowej utworzonej
przez sta³e, optyczne znaki nawigacyjne znajduj¹ce siê na Zatoce
Gdañskiej.
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W czêœci koñcowej, opieraj¹c siê na wynikach badañ, przeanalizo-
wano przydatnoœæ kamer CCD do wyznaczania wspó³rzêdnych pozy-
cji statku w œwietle przepisów Miêdzynarodowej Organizacji Morskiej.

S³owa kluczowe: nawigacja przybrze¿na, rozk³ad dok³adnoœci,
pomiar k¹ta kamer¹

Piotr Parzych: Modele wyceny nieruchomoœci zurbanizowa-

nych • Geomatics and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 4

Obecnie akty notarialne, w których zapisane s¹ ceny transakcyjne
nieruchomoœci zurbanizowanych o z³o¿onej strukturze, nie mog¹ byæ
wykorzystane do analizy rynku ani do szacowania rynkowej wartoœci
podobnych nieruchomoœci. W odniesieniu do takich aktów zachodzi
potrzeba podzielenia ca³kowitej ceny transakcyjnej na jednostkowe ce-
ny transakcyjne poszczególnych elementów rozwa¿anych nierucho-
moœci.

Rozwi¹zanie tego problemu pozwoli na uwzglêdnienie informacji
zawartych w aktach notarialnych przy sporz¹dzaniu analizy rynku nie-
ruchomoœci. Ponadto umo¿liwi wykorzystanie tych informacji do sza-
cowania rynkowej lub katastralnej wartoœci podobnych nieruchomoœci.

W artykule przedstawiono model rozdzielenia cen transakcyj-
nych, zapisanych w aktach notarialnych, na ceny jednostkowe. W przy-
padku nieruchomoœci wystêpuj¹cych rzadko w obrocie rynkowym
liczba transakcji sprzeda¿y jest czêsto mniejsza od liczby rozwa¿anych
elementów nieruchomoœci, st¹d w procesie estymacji trzeba stosowaæ
warunkowy model jednostkowych cen elementów nieruchomoœci.

S³owa kluczowe: nieruchomoœci zurbanizowane, wycena nieru-
chomoœci, modele statystyczne

Dorota PrzewoŸnik: Realizacja obowi¹zku odzysku i recyklin-

gu przez przedsiêbiorców w województwie podkarpackim •

Geomatics and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 4

Artyku³ przedstawia obowi¹zuj¹ce akty prawne, okreœlaj¹ce obo-
wi¹zki przedsiêbiorców w zakresie odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou¿ytkowych. Podane zosta³y stawki op³at oraz
poziomy odzysku i recyklingu opakowañ w latach 2007–2009. Pokaza-
no przyk³ady wyliczeñ op³aty produktowej za lata 2007, 2008 i 2009,
któr¹ ustawa nak³ada na przedsiêbiorców. W artykule omówiono
przepisy, jakie powinni stosowaæ przedsiêbiorcy, którzy pakuj¹ pro-
dukty i wprowadzaj¹ je na rynek. Przedstawiono realizacjê powinno-
œci wynikaj¹cych z ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej na
terenie województwa podkarpackiego.

S³owa kluczowe: op³ata produktowa, odzysk, recykling odpa-
dów opakowaniowych i pou¿ytkowych, opakowania, organizacje od-
zysku



Jan Ruchel, Tomasz Adamczyk: Zastosowanie programu Access

w obliczeniach geodezyjnych • Geomatics and Environmental

Engineering 2011, t. 5, z. 4

W pracy pokazano sposób tworzenia aplikacji uzupe³niaj¹cej ba-
zê danych geodezyjnych, której zadaniem jest prowadzenie ró¿norod-
nych obliczeñ geodezyjnych. Aplikacja korzysta w trakcie obliczeñ
z danych zawartych w bazie, w szczególnoœci ze wspó³rzêdnych
punktów. Obliczenia mog¹ byæ wykonywane równie¿ dla dowolnych
wspó³rzêdnych wprowadzanych do odpowiednich formularzy.

Pokazano sposób dzia³ania aplikacji opartej na systemie za-
rz¹dzania baz¹ danych programu Access, która pozwoli na zaspokoje-
nie indywidualnych potrzeb w zakresie obliczeñ, kontroli i prezentacji
wyników. Uzyskane w wyniku obliczeñ wspó³rzêdne mog¹ byæ auto-
matycznie aktualizowane w bazie danych.

S³owa kluczowe: obliczenia geodezyjne, Visual Basic for Applica-
tions, programy komputerowe, Access
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