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STRESZCZENIA

Agnieszka Bieda, Ryszard Hycner: Granice administracyjne 
o charakterze prawnym prowadzone wzd u  rzek • Geomatics 
and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 2

Granice podzia u administracyjnego kraju tworzone s  
z granic katastralnych w sposób hierarchiczny. Okre lone pod-
czas zak adania operatu katastralnego granice nieruchomo ci 
gruntowych, je eli nie by y aktualizowane, s  jedynie granicami 
wed ug stanu faktycznego. Dotyczy to w szczególno ci granic 
administracyjnych prowadzonych wzd u  rzek. Obecnie d y si  
do uwidocznienia w katastrze granic prawnych. Jest to szczegól-
nie trudne w przypadku granic administracyjnych, które zosta y 
poprowadzone wzd u  naturalnych cieków wodnych. Zmienny 
bieg rzek powoduje, e wyznaczone przed wieloma laty granice 
mog  nie by  ju  aktualne. Zatem umieszczane w protoko ach 
granicznych zapisy mówi ce o tym, e granice te biegn  rod-
kiem koryta rzecznego, mog  wprowadza  w b d. St d wynika 
konieczno  uaktualnienia baz danych o granicach, które powin-
no by  dokonywane w post powaniu administracyjnym. Jego 
wynikiem b dzie zmiana kon  guracji granic, które po ostatecz-
nej decyzji o zmianie w katastrze stan  si  granicami prawnymi. 
Granice te po zatwierdzeniu rozporz dzeniem Rady Ministrów 
mog  sta  si  granicami administracyjnymi.

S owa kluczowe: granica administracyjna, granica prawna, 
koryto rzeczne

Tadeusz Go da: Przyrost w gla organicznego i azotu ogólnego 
zakumulowanego w drzewostanach sosnowych na terenach po 
eksploatacji piasków w ramach le nej rekultywacji • Geoma-
tics and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 2

Praca zawiera wyniki oznacze  zawarto ci w gla orga-
nicznego i azotu ogólnego w daj cych si  wyró ni  poziomach 
akumulacyjnych pod drzewostanami sosnowymi zasadzonymi 
w ramach rekultywacji wyrobisk popiaskowych. Porównano dy-
namik  przyrostu uzale nion  od wieku drzewostanów w prze-
dziale 10–40 lat. Uzyskane wyniki wskazuj  na wolny przyrost 
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tych podstawowych biopierwiastków spowodowany nisk , wyj-
ciow  yzno ci  ska y macierzystej.

S owa kluczowe: azot ogólny, w giel ca kowity, rekultywacja

Pawe  Hanus: Estymacja parametrów modeli statystycznych 
stosowanych w katastrze nieruchomo ci • Geomatics and 
Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 2

W artykule przedstawiono problem rejestracji informacji 
przestrzennej dotycz cej po o enia punktów granicznych dzia -
ki ewidencyjnej oraz jej powierzchni w katastrze nieruchomo ci. 
W artykule przedstawiono tak e estymacj  modeli statystycz-
nych, które mog  mie  zastosowanie w katastrze.

Przedstawione w artykule warunki na powierzchni  dzia ki 
ewidencyjnej pozwalaj  na ocen  wiarygodno ci tej powierzch-
ni dzia ki. Uzyskane wyniki mog  mie  zastosowanie zarówno 
w ewidencji gruntów i budynków jako atrybut dzia ki ewiden-
cyjnej, jak równie  w procesie wyceny nieruchomo ci.

S owa kluczowe: kataster nieruchomo ci, estymacja modeli 
statystycznych, wiarygodno  powierzchni dzia ki

Justyna Kobylarczyk: Niewielkie o rodki miejskie w kontek-
cie rozwoju zrównowa onego • Geomatics and Environmental 

Engineering 2012, Vol. 6, No. 2

Problematyka zrównowa onego rozwoju dotyczy wielu 
dyscyplin naukowych, w tym tak e architektury i urbanistyki, 
która zwraca si  ku rozwi zaniom z zakresu ekologii. Rozwój 
cywilizacyjny z jednej strony skutkuje licznymi osi gni ciami 
nauki i techniki, a z drugiej – prowadzi do coraz wi kszej de-
gradacji rodowiska naturalnego, niszczenia i redukcji obszarów 
biologicznie czynnych, wzrostu zanieczyszczenia powietrza, 
wody i gleby, nat enia ruchu i ha asu itp.

Problemy te s  niezwykle powa ne, od wielu ju  lat obser-
wuje si  ich narastanie pomimo czynionych wysi ków i pono-
szonych nak adów  nansowych. Ze wzgl du na pogarszaj ce 
si  warunki ycia i jako  rodowiska Europejska Rada Urbani-
stów w 2003 r. opublikowa a dokument zatytu owany Nowa Kar-
ta Ate ska, w którym nakre lono strategi  przeciwstawienia si  
niekorzystnym zmianom: rodowiska naturalnego i miejskiego, 
spo ecznym i politycznym, ekonomicznym i technologicznym. 
Nowe spojrzenie na rodowisko zamieszkania przybli a nam 
koncepcj  miasta idealnego, miasta XXI wieku, w którym wciela-
ne w ycie b d  zasady rozwoju zrównowa onego, rodowiska 
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zamieszkania, w którym potrzeby cz owieka b d  zaspokajane, 
ale nie kosztem przyrody.

W pracy przedstawione zosta y wyniki bada  przeprowa-
dzonych w strefach centralnych niewielkich miast województwa 
podkarpackiego w po udniowo-wschodniej Polsce. Wybrane 
miasta realizuj  w pewnym zakresie zasady rozwoju zrówno-
wa onego, w tym mi dzy innymi wspieraj  zdrowe rodowisko 
zamieszkania, zapewniaj c kontakt z przestrzeniami zielonymi 
przy spe nieniu wymogów dost pu do us ug podstawowych 
oraz dóbr kultury.

S owa kluczowe: jako  rodowiska mieszkaniowego, eko-
logia, rozwój zrównowa ony, projektowanie zrównowa one

Jadwiga Konieczna, Agnieszka Trystu a: Wykorzystanie danych 
katastralnych w procesie pozyskiwania gruntów pod inwesty-
cje w zakresie budowli przeciwpowodziowych • Geomatics 
and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 2

Kataster nieruchomo ci jest podstawowym systemem infor-
macji o terenie opartym na dzia ce ewidencyjnej, zawieraj cym 
trzy zasadnicze elementy, kluczowe dla prawid owego admi-
nistrowania gruntami w ka dym pa stwie: w asno , warto  
i sposób wykorzystania. Nowoczesny kataster s u y potrzebom 
posiadacza i spo ecze stwa w zakresie planowania przestrzen-
nego i gospodarczego, wymiaru podatku i wiadcze , statystyki 
publicznej, oznaczenia nieruchomo ci w ksi gach wieczystych.

W Polsce w lipcu 2010 r. przyj to ustaw  o szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie bu-
dowli przeciwpowodziowych (m.in. kana ów ulgi, zbiorników 
retencyjnych oraz wa ów przeciwpowodziowych). Przedsi -
wzi cie to jest jednym z wielu dzia a  na rzecz zapobiegania 
tragicznym skutkom powodzi, które w ostatnim czasie coraz 
cz ciej nawiedzaj  nasz kraj. Obowi zuj ca ustawa upraszcza 
procedur  wyw aszczeniow  nieruchomo ci pod budow  m.in. 
wa ów przeciwpowodziowych. Inwestycja b dzie mog a by  
rozpocz ta niezw ocznie po wydaniu decyzji o pozwoleniu na 
jej realizacj .

Celem opracowania jest przedstawienie istotnej roli kata-
stru nieruchomo ci w procesie pozyskiwania gruntów pod in-
westycje hydrotechniczne, g ównie na etapie opracowania de-
cyzji o pozwoleniu na realizacj  inwestycji z zakresu budowli 
przeciwpowodziowych.

S owa kluczowe: kataster nieruchomo ci, budowle prze-
ciwpowodziowe
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Stanis aw Kowalik, Jerzy Wójcik: Zawarto  form wapnia i siar-
ki w gruntach zwa owiska Kopalni Siarki „Machów” po wie-
loletnim okresie ich zagospodarowania rolniczego i le nego • 
Geomatics and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 2

Praca zawiera wyniki bada  nad kszta towaniem si  zawar-
to ci wybranych form wapnia i siarki w gruntach zwa owiska 
„Machów” zalesionych i zagospodarowanych rolniczo po oko o 
30 latach od wykonania na nich zabiegów rekultywacyjnych.

Grunty buduj ce zwa owisko zewn trzne Kopalni Siarki 
„Machów” przed rozpocz ciem jego rekultywacji charaktery-
zowa y si  wysok  zawarto ci  wapnia i siarki – sk adników 
o antagonistycznym oddzia ywaniu na w a ciwo ci chemiczne 
gleby, zw aszcza za  jej odczyn.

Trzydziestoletni okres zagospodarowania le nego i rolnego 
spowodowa  znacz ce zmniejszenie zawarto ci ró nych form 
wapnia i siarki tylko w warstwach przypowierzchniowych, 
w przypadku zagospodarowania rolniczego do g boko ci 
20 cm, a le nego – 30 cm. Zawarto  wapnia, w tym zw aszcza 
CaCO3, mimo niewielkiego obni enia si  w stosunku do stanu 
wyj ciowego, w dalszym ci gu kszta tuje si  na poziomie zawar-
to ci optymalnych ze wzgl du na oddzia ywanie strukturotwór-
cze oraz stabilizuj ce odczyn i stopie  wysycenia zasadami kom-
pleksu sorpcyjnego. Mimo w dalszym ci gu wysokiej zawarto ci 
siarki, tak e w warstwach powierzchniowych, molowa zawar-
to  wapnia w gruncie jest wielokrotnie wy sza, co gwarantuje 
stabilno  odczynu i innych w a ciwo ci chemicznych w d ugiej 
perspektywie czasowej.

S owa kluczowe: zwa owisko, rekultywacja, wap , siarka

Andrzej Kwinta: Dok adno  pomiaru powierzchni parcel 
gruntowych • Geomatics and Environmental Engineering 2012, 
Vol. 6, No. 2

W Unii Europejskiej w zwi zku z dop atami bezpo rednimi 
do rolnictwa rocznie wykonuje si  setki tysi cy bezpo rednich 
pomiarów powierzchni zasiewów i dzia ek gruntowych. Pomia-
ry powierzchni wykonuje si  bezpo rednio w terenie metodami 
geodezyjnymi lub fotogrametrycznie na podstawie zdj  lotni-
czych. Powszechnie do kontroli wykorzystuje si  r czne (nawi-
gacyjne) odbiorniki satelitarne. W odbiorniku rejestruje si  lad 
przemieszczania si  wzd u  granic dzia ki. Taka metoda pomia-
rowa jest szybka i nie droga. Porównanie wyników pomiarów 
wykonywanych tego typu technologi  z dopuszczalna tolerancj  
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powierzchni wskazuje, e teoretycznie uzyskiwane dok adno ci 
s  wystarczaj ce. W rzeczywistych pomiarach g ównym ró-
d em b dów jest niew a ciwa identy  kacja granic zasiewów, 
które w wielu przypadkach s  niejednoznaczne.

S owa kluczowe: dok adno  pomiaru, pomiar powierzch-
ni, technologia satelitarna


