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PORÓWNANIE I OCENA KOMPLETNOŚCI DANYCH
O UŻYTKACH EKOLOGICZNYCH W WYBRANYCH

REJESTRACH NA PRZYKŁADZIE POWIATU
KOSZALIŃSKIEGO I MIASTA KOSZALIN

Przedmiotem artykułu są użytki ekologiczne i dane o nich zawarte
w oficjalnych rejestrach. Porównując zestawienia łącznych powierzch-
ni użytków ekologicznych według stanu z Ewidencji Gruntów i Bu-
dynków (EGiB) na dzień 1.01.2012, w województwie zachodniopo-
morskim i zestawienia dotyczące różnych form ochrony przyrody, za-
wartych w tych samych opracowaniach statystycznych, zauważamy
znaczne rozbieżności. Te pierwsze wskazują na powierzchnię 4328 ha,
w tych drugich podano zaś 6424 ha. W pracy postanowiono, między
innymi, sprawdzić czy podobne rozbieżności występują na obszarze
powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin.

Celem badań, których wyniki prezentowane są w pracy, było wyka-
zanie i ocena rozbieżności pomiędzy różnymi rejestrami na poziomie
lokalnym zawierającymi zestawienia ilościowe i powierzchniowe użyt-
ków ekologicznych. Podstawowymi źródłami informacji wykorzystany-
mi do analizy był rejestr prowadzony przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Ewidencja Gruntów i Budynków
(EGiB). Obiekt, który objęto badaniami to obszar powiatu koszaliń-
skiego i miasta Koszalin. Do badań przyjęto dane według stanu na dzień
1.10.2013.W badaniach zastosowano technikę analizy ilościowej i jako-
ściowej dokumentów (danych z rejestrów) oraz analizę opisową.

W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano braki i różnice wy-
stępujące w obu rejestrach oraz dokonano oszacowania ilości i po-
wierzchni użytków ekologicznych niewykazanych w EGiB. Stwierdzo-
no, iż dla obszaru powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin w EGiB
nie wykazano użytków ekologicznych od 3% do nawet 7% ich po-
wierzchni faktycznej. Wskazano na konieczność uzupełnienia i wery-
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fikacji danych w obu rejestrach oraz możliwości wykorzystania szcze-
gółowych danych z EGiB o użytkach ekologicznych do ocen i analiz.

Słowa kluczowe: użytki ekologiczne, rejestry, porównanie, ocena,
analiza

COMPARISON AND EVALUATION OF COMPLETENESS OF
DATA ON ECOLOGICAL SITES IN CHOSEN REGISTERS ON THE

EXAMPLE OF KOSZALIN PROVINCE AND CITY OF KOSZALIN

Ecological sites and their data included in official registers are the
subject of the paper. While comparing the total area of ecological sites in
The Land and Building Register (EGiB) (the state for January 1, 2012)
in zachodniopomorskie voivodeship with the data on various forms of
environmental protection included in the same source, one can notice
big discrepancies. The first data mentions the area of  4328 ha, the other
ones – 6424 ha. One of the purposes of the paper is to check whether
similar discrepancies occur in Koszalin Province and City of Koszalin.

The aim of the research, whose results are presented in the paper,
was to show and evaluate discrepancies between various registers on
the local level containing quantitative and area data of ecological si-
tes. The main source of information used was the register of Regional
Director of Protection of Environment (RDOŚ) and EGiB. The area
of Koszalin province and Koszalin itself was the object of the rese-
arch. The data collected for October 1, 2013 and quantitative and
qualitative analysis of documents and area analysis were used.

The conducted analyses resulted in pointing out deficiencies and
discrepancies in both registers and evaluating numbers and areas of
ecological sites which were not included in EGiB. It was stated that
for the area of Koszalin Province and City of Koszalin EGiB did not
register ecological sites of 3-7% of their total area. A necessity to com-
plete and verify data in both registers and a possibility to use detailed
data on ecological sites from EGiB for evaluation and analyses were
also pointed out.

Key words: ecological sites, registers, comparison, evaluation, ana-
lysis
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PORÓWNANIE I OCENA KOMPLETNOŚCI DANYCH
O UŻYTKACH EKOLOGICZNYCH
W WYBRANYCH REJESTRACH

Przedmiotem artykułu są użytki ekologiczne i dane o nich zawarte
w oficjalnych rejestrach. Porównując zestawienia łącznych powierzch-
ni użytków ekologicznych według stanu z Ewidencji Gruntów i Bu-
dynków (EGiB) na dzień 1.01.2012 r., w województwie zachodniopo-
morskim i zestawienia dotyczące różnych form ochrony przyrody, za-
wartych w tych samych opracowaniach statystycznych, zauważamy
znaczne rozbieżności. Te pierwsze wskazują na powierzchnię 4328 ha,
w tych drugich podano zaś 6424 ha.

Celem badań, których wyniki prezentowane są w pracy, było wy-
kazanie i ocena rozbieżności pomiędzy różnymi rejestrami na pozio-
mie lokalnym zawierającymi zestawienia ilościowe i powierzchnio-
we użytków ekologicznych. Podstawowymi źródłami informacji wy-
korzystanymi do analizy był rejestr prowadzony przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Ewidencja Gruntów
i Budynków (EGiB). Obiekt, który objęto badaniami to obszar po-
wiatu koszalińskiego i miasta Koszalin. Do badań przyjęto dane we-
dług stanu na dzień 1.10.2013 r. W badaniach zastosowano technikę
analizy ilościowej i jakościowej dokumentów (danych z rejestrów)
oraz analizę opisową.

W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano braki i różnice wy-
stępujące w obu rejestrach oraz dokonano oszacowania ilości i po-
wierzchni użytków ekologicznych niewykazanych w EGiB. Stwierdzo-
no, iż dla całego obszaru badań w EGiB nie wykazano użytków ekolo-
gicznych od 3% do nawet 7% ich powierzchni faktycznej. Wskazano
na konieczność uzupełnienia i weryfikacji danych w obu rejestrach
oraz możliwości wykorzystania szczegółowych danych z EGiB o użyt-
kach ekologicznych do ocen i analiz.
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Słowa kluczowe: użytki ekologiczne, rejestry, porównanie, ocena,
analiza

COMPARISON AND EVALUATION OF COMPLETENESS
OF DATA ON ECOLOGICAL SITES IN CHOSEN REGISTERS

Ecological sites and their data included in official registers are the
subject of the paper. While comparing the total area of ecological
sites in The Land and Building Register (EGiB) (the state for Janu-
ary 1, 2012) in zachodniopomorskie voivodeship with the data on va-
rious forms of environmental protection included in the same source,
one can notice big discrepancies. The first data mentions the area of
4328 ha, the other ones – 6424 ha.

The aim of the research, whose results are presented in the paper,
was to show and evaluate discrepancies between various registers on
the local level containing quantitative and area data of ecological si-
tes. The main source of information used was the register of Regional
Director of Protection of Environment (RDOŚ) and EGiB. The area
of Koszalin province and Koszalin itself was the object of the rese-
arch. The data collected for October 1, 2013 and quantitative and
qualitative analysis of documents and area analysis were used.

The conducted analyses resulted in pointing out deficiencies and
discrepancies in both registers and evaluating numbers and areas of
ecological sites which were not included in EGiB. It was stated that
for the whole area of research EGiB did not register ecological sites
of 3-7% of their total area. A necessity to complete and verify data in
both registers and a possibility to use detailed data on ecological sites
from EGiB for evaluation and analyses were also pointed out.

Key words: ecological sites, registers, comparison, evaluation, ana-
lysis
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BADANIE STOPNIA CYFRYZACJI DANYCH
ORAZ WYKORZYSTANIA MAP KATASTRALNYCH
W EGiB NA OBSZARZE WYBRANEGO POWIATU

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Przedmiotem opracowania jest analiza danych ewidencyjnych
z zakresu części graficznej operatu ewidencji gruntów i budynków
(EGiB) powiatu strzyżowskiego. Obszar badań obejmuje pięć jedno-
stek ewidencyjnych (gmin): Strzyżów, Frysztak, Niebylec, Czudec,
Wiśniowa. W sumie stanowi to 63 obręby ewidencyjne. Badaniem
objęto mapy ewidencyjne znajdujące się w zasobie Powiatowego Ośrod-
ka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Strzyżowie. Bada-
nia wykonano w oparciu o klasyfikację udostępnionych na potrzeby
pracy [Markowska 2013] materiałów kartograficznych pod względem
formy (mapa analogowa, cyfrowa, numeryczna) oraz skali, daty i tech-
niki wykonania.

Głównym celem referatu jest zbadanie stopnia wykorzystania map
katastralnych w EGiB na w/w obszarze w pracach geodezyjnych. Po-
nadto w pracy poddano ocenie poziom modernizacji i cyfryzacji zaso-
bu EGiB, w celu weryfikacji zamierzeń przeprowadzonego przez
ARiMR projektu LPIS. Dodatkowy aspekt referatu stanowi porów-
nanie otrzymanych wyników z danymi dla województwa małopolskie-
go, w kontekście tej samej przynależności historycznej tych regionów
do ziem byłego zaboru austriackiego.

Słowa kluczowe: modernizacja EGiB, mapa katastralna
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EXAMINATION OF THE DIGITIZATION OF DATA AND USE
OF CADASTRAL MAPS DEGREE IN LAND AND BUILDINGS

CADASTER IN THE SELECTED DISTRICT
IN PODKARPACKIE VOIVODSHIP

The subject of the elaboration is an analysis of cadastral data in
the graphic part of the cadaster register of land and buildings (EGiB)
in the Strzyżów district. The study area includes five register units
(communes): Strzyżów, Frysztak, Niebylec, Czudec, Cherry. In total,
this represents a 63 cadastral precincts. The study includes cadastral
maps located in the resources of the District Documentation Centre
of Geodesy and Cartography in Strzyżów. The study was performed
basing on the classification of cartographic materials made available
for work [Markowska 2013] in the form of (analog, digital, numeric
maps) and scale, date and technique of realisation.

The main objective of this paper is to examine the degree of utili-
zation of cadastral maps in EGiB in the abovementioned area in the
surveying works. In addition, the paper evaluates the level of moder-
nization and digitization resource EGiB, in order to verify the objec-
tives of the LPIS project carried out by ARiMR. An additional aspect
of the paper is to compare the results with the data for the voivodship
of Malopolska, in the context of the same belonging history of these
regions to the lands of the former Austrian annexed territory.

Key words: modernization, land and buildings cadaster (EgiB),
cadastral map
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WPŁYW NASŁONECZNIENIA NA WYZNACZANE
WYCHYLENIE KOMINÓW STALOWYCH

Odchylenia osi trzonu komina od linii pionu wyznaczane są pod-
czas montażu, w pomiarach inwentaryzacyjnych powykonawczych jak
również wykonywanych na potrzeby opracowania ekspertyz technicz-
nych kominów.

Pomiary geodezyjne pionowości komina powinny być wykonane
przed wschodem słońca lub w pochmurny dzień. Wyniki takich po-
miarów odnoszą się do stanu spoczynkowego.

Nasłonecznienie powoduje ugięcie trzonu komina i przemieszcza-
nie jego wierzchołka względem położenia spoczynkowego. Wychyle-
nie spowodowane nasłonecznieniem zależy od intensywności nasło-
necznienia i od temperatury powietrza. Jest to odkształcenie spręży-
ste ustępujące po pewnym czasie braku nasłonecznienia.

Jeżeli jest konieczne wykonanie pomiarów w słoneczny dzień to z wyni-
ków pomiarów geodezyjnych dotyczących wychylenia kominów wyznaczo-
nych w słoneczne dni powinny zostać wyeliminowane odkształcenia sprę-
żyste spowodowane nasłonecznieniem. Eliminacja tych sprężystych odkształ-
ceń jest możliwa poprzez ich obliczenie na podstawie aktualnego rozkładu
temperatury trzonu. Jedynym sposobem szybkiego określenia rozkładu
temperatury na powierzchni komina jest technika termograficzna.

W artykule przedstawione są badania zgodności pomierzonych
i obliczonych wartości wychylenia komina spowodowanego nasłonecz-
nieniem. Podjęto również próbę eliminacji wpływu nasłonecznienia
przez odpowiednią procedurę pomiaru

Rozważania dotyczą kominów stalowych bez wymurówki charak-
teryzujących się małą pojemnością i dobrą przewodnością cieplną.

Słowa kluczowe: kominy stalowe, wychylenie komina, temperatu-
ra, termografia
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THE INFLUENCE OF INSOLATION ON MEASURING
THE VERTICAL DEFLECTION OF STEEL CHIMNEYS

The deflection of chimney shaft from the vertical axis needs to be
measured during construction, post-construction survey and as a part
of inspections. The deflection should be measured before sunrise or
on a cloudy day, so that the results describe the chimney in resting
position. Insolation results in bending of the chimney shaft and di-
splacement of its top from resting position. The amount of deflection
depends on the intensity of insolation and air temperature. It is an
elastic deformation and the chimney returns to its previous shape some
time after sun stops shining on it.

If the measurement needs to be done on a sunny day, the results
of survey should be corrected by the amount of deformation caused
by insolation. It can be done by calculating the amount of deflection
from the distribution of temperature on the chimney shaft. The only
way to quickly obtain the temperature distribution is to use thermo-
graphy. The article compares measured chimney deflection with the
calculated value of the deflection caused by insolation. The authors
also tried to establish a measurement procedure that eliminates the
influence of insolation.

The considerations apply to steel chimneys with no lining, as they
have small thermal capacity and large thermal conductivity.

Key words: steel chimneys, chimney deflection, temperature, ther-
mography
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POMIARY INWENTARYZACYJNE STALOWYCH
MASZTÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Stalowe wieże kratowe są konstrukcjami inżynierskimi o ustrojach
przestrzennych i cechuje je przede wszystkim bardzo duży stosunek
wysokości do wymiarów poprzecznych. Budowle o konstrukcji wieżo-
wej-kratowej stosuje się jako konstrukcje wsporcze anten, słupy ener-
getyczne, podparcia kominów przemysłowych, a najczęściej jako wie-
że telekomunikacyjne oraz obserwacyjne – głównie dla monitorowa-
nia stanu bezpieczeństwa pożarowego w leśnictwie.

Konstrukcje te są bardzo wrażliwe na błędy montażu oraz wyma-
gają zapewnienia wysokiej niezawodności wszystkich elementów. Dla
oceny bezpieczeństwa konstrukcji wieży analizuje się stan technicz-
ny poszczególnych elementów oraz geometrię konstrukcji i jej zmia-
ny w czasie.

Podstawowym badaniem jest pomiar wychylenia osi wieży od
pionu na poszczególnych wysokościach. Same pomiary pionowo-
ści dla wież kratowych są często niewystarczające – zwłaszcza dla
wież o przekroju kwadratowym bądź prostokątnym. Pomijają one
bardzo ważny aspekt, jakim może być skręcenie konstrukcji wokół
osi własnej. Dlatego błędem w sztuce jest ograniczenie pomiarów
geodezyjnych geometrii wieży kratowej jedynie do wyznaczenia
wychylenia osi bez analizy przestrzennego kształtu poszczególnych
krawężników.

Inwentaryzacyjnemu pomiarowi geodezyjnemu powinny podlegać
poziome przekroje konstrukcji wieży na wybranych wysokościach.
Analiza kształtu poszczególnych przekrojów oraz określenie ich wza-
jemnego skręcenia umożliwiają ocenę deformacji konstrukcji.

W poszczególnych przekrojach należy mierzyć narożniki stalowych
elementów konstrukcji. Można zastosować metodę wcięć kątowych
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lub biegunową. Wykorzystanie tachimetrów elektronicznych z bezlu-
strowym pomiarem odległości ułatwia prowadzenie takich prac. Istot-
ny jest odpowiedni sposób celowania przy pomiarze odległości do na-
rożników.

W artykule opisano metodykę pomiaru sprawdzoną na wielu obiek-
tach. Badania te pozwoliły na ocenę możliwej do uzyskania dokładno-
ści wyników.

Słowa kluczowe: stalowe wieże kratowe, inwentaryzacja, pomiary
geodezyjne

STEEL TELECOMMUNICATION TOWER ASSESSMENT
SURVEYING

Steel lattice towers are space structures that are very high relati-
vely to their width. Such constructions are used to support antennas
and industrial chimneys or as electrical transmission, telecommuni-
cation and observation towers (mainly for monitoring of fire safety
in forests).

These structures are very sensitive to construction errors and re-
quire high reliability of all components. To assess the safety of the
tower structure, one needs to analyze the technical condition of in-
dividual components and the geometry of the structure and how the
geometry changed over time.

The basic test is to measure the deflection of the vertical axis
of the tower at various heights. Sole verticality measurement of
lattice towers are often inadequate – especially for towers of squ-
are or rectangular profile. They overlook a very important aspect:
torsion around the axis. Therefore, reduction of surveying of a lat-
tice tower only to the measurement of the deflection of its vertical
axis without analyzing the spatial shape of the tower is considered
as malpractice.

The assessment surveying should include a measurement of hori-
zontal cross-sections of the tower structure at selected heights. Ana-
lysis of the shape of the individual sections and calculation of their
relative rotation makes it possible to assess the deformation of the
structure.
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In particular sections, one should measure corners of steel elements.
You can use tacheometry or triangulation method. The use of total
stations with mirrorless distance measurement facilitates such work.
It is important to use a proper targeting method when measuring di-
stance to the corners.

The article describes the measurement methodology proven on
multiple objects. These studies made it possible to assess the achieva-
ble accuracy of results.

Key words: steel lattice tower, assessment, surveying
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ANALIZA WPŁYWU UWARUNKOWAŃ
FIZJOGRAFICZNYCH NA JAKOŚĆ ROLNICZEJ

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu wybranych uwarun-
kowań fizjograficznych na jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Badania opierają się na materialnym i mierzalnym aspekcie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Celem artykułu była analiza i ocena zaso-
bów rolniczej przestrzeni produkcyjnej z punktu widzenia przydatno-
ści terenów do pełnienia funkcji rolniczej. Dokonano analizy trudno-
ści uprawy roli ze względu na występujące spadki terenu oraz zobra-
zowano analizę potencjalnego zagrożenia gleb erozją wodną po-
wierzchniową. Zagadnienia te wymagały uwzględnienia uwarunkowań
wynikających z ukształtowania terenu. W tym celu został wygenero-
wany numeryczny model terenu. Badaniami objęto obszar gminy To-
mice. Do modelowania wybranych elementów środowiskowych rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej zastosowane zostały podstawowe tech-
niki geoprocessingu. Artykuł jest kontynuacją prowadzonych przez
autorów analiz zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W pierw-
szej części przeanalizowano jakość i przydatność rolniczą gleb. Oce-
nie poddano także kategorie ochrony oraz stopień uwilgotnienia gleb.

Słowa kluczowe: RPP, trudność uprawy roli, erozja wodna po-
wierzchniowa, geoprocessing

THE ANALYSIS OF PHYSIOGRAPHIC CONDITIONS INFLUENCE
ON THE QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION AREA

This work contains the results of the influence of physiographic
conditions analysis on the quality of the agricultural production area.
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The research was based on substantive and measurable aspect of agri-
cultural production area. The purpose of the article was analyze and
evaluate resources for their suitability in agriculture. The main staff
was the difficulty of cultivation analyze due to declines in land and
risk of soil erosion by surface water. These issues are required to take
account of conditions arising from the terrain. For this purpose the
digital terrain model was generated. The study included the munici-
pality of Tomice. For the analysis of selected environmental elements
of the agricultural production area have been applied basic geopro-
cessing techniques.. The article continues already done analyzes of
the quality and usefulness of agricultural soils. There were evaluated
categories for soil protection and degrees of water logging.

Key words: agricultural production area, difficulty of cultivation,
soil erosion, geoprocessing
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZWIĄZANA
Z PRZESYŁEM MEDIÓW ORAZ TOWARZYSZĄCE

JEJ PASY TERENU

Ciągły rozwój społeczny i gospodarczy kraju wiąże się z ko-
niecznością zapewnienia odbiorcom podstawowych potrzeb, do
których m.in. zalicza się zaopatrzenie w energię elektryczną, pa-
liwa, gaz, wodę, ciepło itp. Infrastruktura techniczna związana
z przesyłem mediów podobnie jak infrastruktura transportowa sta-
ła się potrzebą fundamentalną, zaliczaną do celów publicznych.
Ze względu na swój liniowy charakter zarówno infrastruktura już
istniejąca, jak i stanowiąca nowe inwestycje, dotyczy dużej liczby
nieruchomości ograniczając lub uniemożliwiając wykonanie przy-
sługującej do nich pełni praw. Powstała więc potrzeba zdefinio-
wania pasów terenu związanych z przesyłową infrastrukturą tech-
niczną, a wszystko to na tle najmłodszego ograniczonego prawa
rzeczowego – służebności przesyłu.

Celem niniejszego artykułu jest systematyka infrastruktury tech-
nicznej związanej z przesyłem mediów ze względu na sposób jej
występowania w przestrzeni nieruchomości, zasięg i dostępność dla
potencjalnych odbiorców oraz zapis w przepisach geodezyjno-kar-
tograficznych. W pracy wskazano również pasy terenu towarzyszą-
ce przesyłowej infrastrukturze technicznej, zależne od jej parame-
trów technicznych oraz sposobu występowania w przestrzeni nie-
ruchomości.

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, pas budowy, pas tech-
nologiczny, pas służebności przesyłu, obszar oddziaływania urządze-
nia
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TECHNICAL INFRASTRUCTURE RELATION TO MEDIA
TRANSMISSION AND ITS AREA BANDS

Continuous social and economic development of a country is asso-
ciated with providing basic needs like electricity, fuel, gas, water, heat
etc. Technical infrastructure as a part of media transmission, similarly
to a transport infrastructure, has become a fundamental human, pu-
blic need. Taking into consideration its linear profile, both the exi-
sting infrastructure as well as the new one, regarding a large number
of properties, limiting or preventing execution afforded full rights to
these properties. It is therefore necessary to define areas connected
to transmission line infrastructure, and all of this, in a light of the
youngest limited property right – transmission easement.

The purpose of this paper is the division of technical infrastructure
connected to media transmission in view of its occurrence in the real
estate space, range and availability for potential customers as well as
registration in the geodesy and cartography regulations. In the study
the area bands of land associated with the transmission line infra-
structure, depending on its technical parameters and the way of a ap-
pearance in the real estate space have been also pointed.

Key words: technical infrastructure, band construction, technolo-
gical band, transmission easement band, area of devices influence
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WYKORZYSTANIE ANALIZY SEMIWARIANCJI
W OCENIE STANU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Cechą charakterystyczną zjawisk zachodzących w powietrzu atmos-
ferycznym jest istnienie autokorelacji. Dzięki narzędziom geostaty-
styki możliwa jest identyfikacja, modelowanie i estymacja stanu ska-
żenia powietrza atmosferycznego. Zjawisko autokorelacji wykazuje,
że wyniki pomiarów, które sąsiadują ze sobą w czasie i przestrzeni są
do siebie bardziej podobne niż wyniki pomiarów bardziej odległych.
Istnienie autokorelacji czasowych może być podstawą do szacowania
wartości pomiarów sąsiednich. Do badania autokorelacji czasowej stę-
żenia gazów i aerozoli wykorzystano analizę semiwariancji. Znajomość
parametrów semiwariancji pozwala na użycie najlepszej nieobciążo-
nej liniowo metody estymacji jaką jest kriging.

W pracy przedstawiono przykład zastosowania analizy semiwariancji
stanu jakościowego powietrza atmosferycznego dla obszaru wojewódz-
twa. Dokonano oceny autokorelacji przestrzennej i czasowej w woje-
wództwie śląskim w oparciu o podstawowe parametry tj. zakres od-
działywania, próg oraz efekt samorodków. Wyniki analizy semiwarian-
cji przedstawiają w postaci funkcji liniowej zależność między oddala-
niem się punktów a stopniem ich podobieństwa. Istnienie autokorela-
cji przestrzennej daje podstawę do modelowania i estymacji przy uży-
ciu metod stochastycznych.

Słowa kluczowe: semiwariancja, autokorealacja, interpolacja

USE OF SEMIVARIANCE ANALYSIS IN THE ASSESSMENT OF
STATE ATMOSPHERIC AIR

Characteristic feature of the phenomena accure in the atmosphe-
ric air is the existence of autocorrelation. With geostatistics tools it



25

is possible to identify modeling and estimation of the state of conta-
mination of the air. The phenomenon of autocorrelation shows that
the results of measurements are adjacent to each other in time and
space are more alike than more distant measurements. The existence
of autocorrelation time can be the basis for estimating the value
of the measurement location. To study the autocorrelation time gas
concentrations and aerosols was used semivariance analysis. Know-
ledge of semivariance parameters allows to use the best uncompres-
sed linear estimation method which is kriging.

The paper presents an example of application of semivariance ana-
lysis of air quality state for the area of the voivodeship. An evaluation
of spatial and temporal autocorrelation in the Silesia province based
on the basic parameters such as range of impact, and the effect of the
threshold nuggets. The results of analysis show the semivariance as
a function of the linear relationship between distant the points and
the degree of their similarity. The existence of spatial autocorrelation
provides basis for modeling and estimation using stochastic methods.

Key words: semivariance, autocorrelation, interpolation
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IDENTYFIKACJA OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE
WSKAZANYCH DO REALIZACJI PRAC
SCALENIOWYCH NA PRZYKŁADZIE

POWIATU DĄBROWSKIEGO

Kompleksowe prace scaleniowe są jedynym narzędziem umożli-
wiającym dokonanie w krótkim czasie istotnych zmian struktury prze-
strzennej gruntów na dużym obszarze. Bardzo duże potrzeby w zakre-
sie realizacji prac tego typu w Polsce, w powiązaniu z ograniczoną
pulą środków finansowych dostępnych na ten cel, wskazują na koniecz-
ność wypracowania metod w sposób precyzyjny identyfikujących ob-
szary, gdzie realizacja prac scaleniowych jest konieczna i gdzie proce-
dura ta może dać największe efekty.

Prezentowany artykuł przedstawia wyniki badań mających na celu
określenie rankingu obrębów powiatu dąbrowskiego (położonego
w północno-wschodniej części województwa małopolskiego) określa-
jącego pilność prac scaleniowych. Wykorzystano w tym celu, będące
przedmiotem wcześniejszych badań, wyniki przestrzennego zróżnico-
wania takich cech poszczególnych obrębów jak: rozdrobnienie grun-
tów, struktura obszarowa gospodarstw, występowanie obszarów po-
zbawionych dojazdu do drogi publicznej, przeciętna bonitacja grun-
tów czy natężenie występowania przeszkód terenowych utrudniających
proces projektowania nowego układu działek.

Zaproponowany wskaźnik syntetyczny ujmujący pięć wymienionych
wyżej cech może mieć szerokie zastosowanie w procesie programo-
wania prac scaleniowych na poziomie samorządu wojewódzkiego.

Słowa kluczowe: struktura przestrzenne gruntów, obszary wiejskie,
scalenia gruntów
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THE AREAS IDENTIFICATION PARTICULARLY INDICATED
FOR THE IMPLEMENTATION OF THE LAND CONSOLIDATION

IN THE EXAMPLE OF DĄBROWSKI ADMINISTRATIVE DISTRICT

Complex land consolidation works are the only instrument which
enables in a short time making significant changes in the spatial struc-
ture in a large area. Very large needs for those types of work imple-
mentation in Poland in connection with the limited pool of funding
available for this purpose, indicate the need to develop methods, which
in precise way identify areas where implementation of land consolida-
tion works is necessary and where the procedure can give the greatest
effects.

The presented article introduces the results of the analysis which
have to determine the ranking of parts of Dąbrowski administrative
district (which is located in the north-eastern part of Małopolska vo-
ivodeship) which shows the urgency of land consolidation works. For
this purpose, the results which have been the subject of previous stu-
dies were used. The previous studies were connected with spatial dif-
ferentiation of every parts of administrative district features like: land
fragmentation, area structure of farms, areas without road access, the
average land classification and the intensity of field obstacles presen-
ce, which make difficult in the new plots layout design process. Pro-
posed synthetic indicator, which contains five features listed above,
may have wide application in land consolidation works programming
process in the provincial government level.

Key words: spatial structure of land, rural areas, land consolidation
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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE JAKOŚCI GLEB
POWIATU DĄBROWSKIEGO

Jakość gleb należy do najważniejszych czynników wpływających na
poziom możliwych do uzyskania plonów w rolnictwie. Przez to jest
istotnym elementem kształtującym dochodowość produkcji rolniczej
na danym obszarze. Znajomość przestrzennego zróżnicowania boni-
tacji gleb na obszarach poszczególnych obrębów czy gmin ma wpływ
na proces planowania rozwoju obszarów rolniczych. Element ten sta-
nowi również ważną informację w procesie programowania prac sca-
leniowych, które to działanie odbywa się na poziomie samorządu wo-
jewódzkiego. Dane te charakteryzują się bardzo długim okresem przy-
datności do wykorzystania, z uwagi na niewielką ilość zmian dotyczą-
cych klasyfikacji gruntów wprowadzanych do operatu ewidencyjnego,
mających najczęściej charakter jednostkowy.

Artykuł prezentuje wyniki analizy mającej na celu przedstawienie
zróżnicowania przeciętnej bonitacji gruntów w poszczególnych obrę-
bach powiatu dąbrowskiego, położonego w północno-wschodniej czę-
ści województwa małopolskiego. Jako źródło danych wykorzystano
dane z operatu ewidencji gruntów i budynków pozyskane dla wszyst-
kich obrębów wchodzących w skład powiatu. Wyniki przedstawiono
zarówno w formie tabelarycznej, jak i graficznej.

Słowa kluczowe: bonitacja gleb, obszary wiejskie, scalenia gruntów

SPATIAL DIFFERENTATION OF THE SOIL QUALITY
IN DĄBROWSKI ADMINISTRATIVE DISTRICT

The soil quality belongs to one of the most important factors which
affects the level of possible to obtain crops in agriculture. Because of
that, it is an important element in determining profitability of agricul-
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tural production in particular area. Knowledge of soil quality spatial
differentiation in the areas of administrative parts or municipalities
has an influence on the planning process for the development of agri-
cultural areas. This element also provides important information in
the programming process of land consolidation works, which action
takes place at the level of provincial government. These data are cha-
racterized by a very long period of suitability for use, due to the small
amount of changes relating to the soil classification inserted into gro-
und and building registration, which mostly have sporadic event.

The article presents the results of the analysis which aims to provi-
de differentiation of the average soil classification in particular admi-
nistrative parts of Dąbrowski district which is located in the north-
eastern part of Małopolska voivodeship. The data of the ground and
building registration were used as a data source, which were gained
for every administrative parts of Dąbrowski district. The results
of studies are presented in both tabular and graphical form.

Key words: soil classification, rural areas, land consolidation
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CERTIFICATION OF RIGHTS OF LAND OWNERSHIP
AS A PART OF RIGHT OF LAND-USE MANAGEMENT.

NECESSITY OF THEIR REFLECTION
IN THE ACCOUNTING AND CADASTRAL RECORDS

A paper is devoted to the study of composition and content of land
rights as a part of right of land-use management. The necessity
of their reflection in the accounting and cadastral records is substan-
tiated in the paper.

Problem statement. At present stage of the implementation of land
reform in Ukraine there is a trend of lag of theoretical methods for
economic relations development of land rights to the needs of the
practice of land relations. This relates primarily to the certification of
rights of land ownership, as a part of right of land-use management.
Especially it concerns agricultural areas. There are the problems of
determining the composition and content of land property rights when
these rights are transferred the trustee and fixing these rights in the
accounting and cadastral records. Certification of rights of land owner-
ship through the prism of the „bundle” of property rights will provide
an opportunity to clearly outline the structure and contents of com-
ponents of rights of land ownership and improve organizational and
methodological position at their presentation in accounting and ca-
dastral records.

The aim of the paper is to study the structure and content of rights
of land ownership as a part of right of land-use management and to
demonstrate the need of their presentation in accounting and cada-
stral records.

Summary of the basic material. In the most general the right of
land ownership is set out in article 78 of the Land Code of Ukraine –
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this is the right to own, use and dispose of land plot [1]. The right of
land ownership protects and secures benefits of land ownership to
individuals. Traditionally, the right of land ownership includes the triad
of rights: the right to own, use and dispose of land plot. However, the
right of property in accordance with paragraph 1 of Article 116 of the
Civil Code of Ukraine is the individual’s right on object (property)
that individual has under the law, regardless of the will of others.

We selected in the Ukrainian legislation sixteen species (elements)
of right of land ownership [2]: in addition to the rights of own, use and
disposal, operate the right to rent, the right to manage, the right to
income, the right to rent, the right to transfer the rights in heritance,
the right to a capital value, the right to inclusion in the authorized
capital, the right to safety, the right to transfer the rights to the land
easement, right of perpetual lease, superficies right, the right to bail,
the right to ban the use of the goods in a way that harms, the right to
compensation. Accordingly, the more of these rights are enshrined
for the land plot, the greater will be the value of the land plot.

The definition of the powers that characterize the nature of right
of land ownership depends on the number of species (elements) of
rights within it. Depending on the property rights that the entity has
for a certain type of land wealth, including land use (especially agri-
culture), which can be formed into various rights, appear the contrac-
tual land and financial relationships that require accurate certifica-
tion of ownership of the land on and submission of their physical and
cost characteristics in accounting, land cadastre and registry of rights
and their limitations.

In terms of new land relations formed in Ukraine the „triad” of po-
wers is insufficient for the effective functioning of the land market and
land capital [3]. At the present stage of development of land relations,
we prompt to update the content of the right of land ownership so that
it contains the elements of „the right to manage, right to income, the
right to a capital value”, as well as elements of social and functional
purpose of the property, i.e. the limitation of powers of an owner under
the public interest. Also, we have proposed to complete the right of
land ownership of such validity as the right of land use management.
The introduction of this eligibility is particularly relevant for agricultu-
ral land use. However, the introduction of this type of right into the
economic turnover requires a clear certification of types of rights.
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Conclusions. According to the system of law, which is typical for
Ukraine, it is impossible to divide the right of land ownership betwe-
en several persons, it is stored at the owner of the land or it is lost.
With the transfer of management rights to agricultural land, as land-
property complex, the founder of management reserves the right of
land ownership. The founder of management transfers the land plot
(s) and property rights belonging to him by right of ownership, for
a term to the trustee and the trustee agrees to own, to use and to
receive income on land entrusted to him in the interests of the bene-
ficiary in accordance with the agreement on land use management
and in accordance with legislation of Ukraine. However, contractual
relations require clear certification of rights of land ownership and
introduction of physical and cost characteristics in accounting, land
cadastre and the state register of property rights and their restrictions.

Key words: right of land ownership, management of agricultural
land-use, accounting and cadastral records
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KATASTER 4D, MOŻLIWOŚĆ WDROŻENIA W POLSCE

W niniejszym artykule zaprezentowano sposób przejścia z katastru
2D na system 3D i 4D, za pomocą dostępnych narzędzi informatycz-
nych w oparciu o istniejące urzędowe rejestry danych geoprzestrzen-
nych. W Polsce od ponad dwudziestu lat modernizowane są urzędowe
rejestry gromadzące informacje o obiektach powiązanych z ziemią.
Modernizacja ta dotyczy ochrony i bezpieczeństwa praw do nierucho-
mości, zwiększenia efektywności baz informacyjnych, podniesienia
jakości danych, a także podniesienia efektywności planowania i zarzą-
dzania gruntami.

Zaawansowane technologie typu CAD pozwalają na budowę nu-
merycznego modelu terenu (DTM), a w następnym etapie wizualiza-
cję obiektów powierzchniowych, takich jak granice działek czy obrysy
budynków, w przestrzeni 3D. Współczesne relacyjne bazy danych
i narzędzia CAD pozwalają również na odtworzenie stanu nierucho-
mości z dowolnego momentu czasowego.

Słowa kluczowe: kataster, land administration, kataster 4D, nume-
ryczny model terenu

4D CADASTRE – IMPLEMENTATION POSSIBILITIES
IN POLAND

The present article presents the method of switching from 2D ca-
dastre to 3D and 4D systems using available IT tools, based on the
existing official geospatial data registers. For more than twenty years
in Poland, the official registers of information about land structures
have been modernised. This modernisation includes the securing and
protecting the rights to real properties, increasing the effectiveness of
databases, increasing the data quality, as well as improving the effec-
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tiveness of land planning and management. Advanced CAD techno-
logies enable the development of Digital Terrain Model (DTM) and,
at a further stage, visualisation of surface objects, such as borders of
land parcels or outlines of buildings, in 3D space. Modern relational
databases and CAD tools also enable the reconstruction of the state
of real property of any point of time.

Key words: cadastre, land administration, 4D cadastre, Digital Ter-
rain Model
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OCENA GEOPORTALI INTERNETOWYCH POWIATÓW,
NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

Rozwój technologii komputerowych począwszy od lat 90-tych
XX wieku, pozwala na prezentowanie zasobów geoinformacyjnych
poprzez sieć Internet. Jednym z ciekawszych źródeł danych prze-
strzennych w Polsce są portale powiatowe. Celem badań było spraw-
dzenie jakości funkcjonowania geoportali internetowych powiatów
na terenie całego kraju oraz ocena wybranego zakresu udostępnia-
nych danych przestrzennych. Badaniem objęto 32 wybrane losowo
powiaty, dla których oceniano zasoby informacyjne w trzech kate-
goriach: przejrzystość, interaktywność oraz dostępność danych.
Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku portali powia-
towych najbardziej bogata w informacje jest kategoria interaktyw-
ność danych, a następnie kategoria przejrzystość danych. Najniżej
oceniona zastała grupa cech związana z zasobnością zbiorów da-
nych przestrzennych.

Słowa kluczowe: informacja geoprzestrzenna, geoportal interneto-
wy

EVALUATION OF DISTRICT INTERNET GEOPORTALS,
ON SELECTED EXAMPLES

The development of computer technologies allows since the be-
ginning of the 90-ties of the 20th century to present geo-information
resources on-line through the Internet. One of interesting source of
spatial data in Poland are district geoportals. The aim of the study was
to check the quality of the operation of Internet geoportals of districts
throughout the country and evaluation of the selected range of spatial
data made accessible. The study included 32 randomly selected di-
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stricts, for which information resources were evaluated in three cate-
gories: clarity, interactivity and accessibility of data. The carried inve-
stigations have revealed that on the case of district portals the most
rich information is related to interactivity, then to the data clarity ca-
tegory. The lowest score went to the group of features related to spa-
tial data resources itself.

Key words: geospatial information, geoportals
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ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH
NA DOKŁADNOŚĆ ORIENTACJI DANYCH

Z NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO

Naziemny skaning laserowy obecnie stanowi jedno z najważniej-
szych narzędzi, dostarczających wiarygodnych i pozyskanych w krót-
kim czasie danych, opisujących trójwymiarowy kształt i także niekiedy
barwę analizowanych obiektów. Niezawodność tego podejścia do po-
miarów zależy od właściwego zaplanowania całego zadania.

Występuje wiele problemów podczas pozyskania danych, które kom-
plikują cały przebieg procesu tej technologii pomiarowej. Źródłem tych
problemów są właściwości związane z odbiciem promieni świetlnych przez
badany obiekt, kąt pomiędzy promieniem lasera a normalną do powierzch-
ni. Zachowanie światła laserowego na krawędzi obiektu. Ograniczenia
środowiskowe takie jak zapylenie, mgła w powietrzu powodują problemy
z odpowiednim przebiegiem rejestracji trójwymiarowego kształtu.

Referat prezentuje wyniki eksperymentów, w których został zba-
dany wpływ wymienionych okoliczności na pozyskanie danych ze ska-
ningu. Główne zadania były podzielone na następujące tematy:
– zróżnicowana koncepcja zaplanowania osnowy fotogrametrycznej,
– analiza kata odbicia wiązki, intensywności,
– analiza dokładności orientacji skanów na podstawie sygnalizowa-

nych punktów osnowy (różnicowe badanie odstawania skanów),
– porównanie koncepcji wykonywania orientacji na podstawie sygna-

lizowanych punktów oraz jedynie przy wykorzystaniu wyznaczonych
fragmentów skanowania,

– porównanie możliwości orientacji skanów wykonywanych w dzień i w nocy.
Wyniki opisanych zadań powinny poprawić dokładność oraz

powtarzalność rejestracji powierzchni obiektów w drodze zastosowa-
nia skaningu laserowego bliskiego zasięgu.
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Słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, orientacja skanów,
punkty wiążące, dokładność, analiza czynników skanowania

THE ANALYSIS OF FACTORS WHICH AFFECT
ON THE TERRESTRIAL LASER SCANNING DATA

REGISTRATION ACCURACY

Terrestrial laser scanning this time became one of the most impor-
tant tool which delivering reliable and rapid data, describing 3D sha-
pe and sometimes color of the analyzed objects. Robustness of this
measurement approach depends on properly performed design stage
in this data acquiring technology.

There are many issues during data acquisition, which complicate
the process. Sources of these problems are usually: reflectiveness of
registered objects, angle between laser ray and a normal vector to the
surface and the behavior of the laser light on the edge of the object.
Environmental limitations such as dust and fog in the air makes also
difficulties with proper registrations of three-dimensional form.

This paper presents research results, in which has been tested the
impact of those mentioned factors on scan data acquisition. The main
tasks consisted of following subjects:
– differentiated conception of control points displacement,
– analysis of reflection angle, intensity and its influence on point re-

gistration,
– research into accuracy of scans orientation one another, on the

base of signalized control points (differential research into scans
placement deviation)

– comparison between conceptions of control points usage and ba-
sing on registered surface only for scans orientation execution

– comparison between registration during the day and the night.
Results of described tasks ought to improve accuracy and especial-

ly repeatability of acquired objects surface from laser scanning tech-
nology in close range.

Key words: terrestrial laser scanning, registration, control points,
accuracy, analysis of scanning factors
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GENEROWANIE ORTOOBRAZÓW OBIEKTÓW
ZABYTKOWYCH NA PODSTAWIE INTEGRACJI

DANYCH TLS I OBRAZÓW CYFROWYCH
– PROBLEMY I ŹRÓDŁA BŁĘDÓW

Dziedzictwo kultury jest świadectwem przeszłości, a obiekty zabyt-
kowe stanowią istotną część dorobku kulturowego. Inwentaryzacja
obiektów zabytkowych poza określeniem kształtu, wymiarów i położe-
nia obiektu w przestrzeni oraz innych cech obiektu możliwych do zi-
dentyfikowania poprzez analizę obrazu, wiąże się również z prowadze-
niem komputerowych systemów informacji o obiektach zabytkowych,
które mogą zawierać informacje znacznie wykraczające poza opis geo-
metryczny cech obiektów. Zadania metrycznej dokumentacji dziedzic-
twa kulturowego obejmują obiekty o dość zróżnicowanych wymiarach
poczynają cod skali mikro (np. monety), poprzez obiekty małe (np. rzeź-
by), średnie (np. wnętrza pomieszczeń)aż po obiekty o znacznych wy-
miarach (całe budowle czy nawet ich zespoły). Obiekty te charaktery-
zują się bogactwem kształtów, struktur i złożoności. Ta wyraźna różno-
rodność wiąże się ze zróżnicowanymi wymaganiami pomiarowymi. Tech-
nologia skanowania TLS jest z powodzeniem stosowana w wielu gałę-
ziach gospodarki, gdzie każda z nich ma swoje szczególne cechy i wy-
magania. Użycie jej w dziedzictwie kultury w celu inwentaryzacji zabyt-
ków jest szczególne ze względu na treść zagadnienia. Gęste chmury
punktów uzyskane w wyniku pomiaru metodą TLS mogą być traktowa-
ne jako optymalne rozwiązanie dla poprawnej i kompletnej reprezenta-
cji geometrycznej interesującego nas fragmentu obiektu. Stosując tech-
nologię TLS pojawiają się jednak pewne trudności, związane ze specy-
fiką pomiaru. Natomiast połączenie chmury punktów skanera lasero-
wego i cyfrowych obrazów wydaje się bardzo korzystne dla tworzenia
ortoobrazów. Jednak i to rozwiązanie nie pozostaje bez wad.
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Celem artykułu jest charakterystyka czynników ograniczających
wykorzystanie TLS i obrazów cyfrowych podczas opracowywania or-
toobrazów dla obiektów zabytkowych na przykładzie wybranych po-
mieszczeń i elewacji zewnętrznej Pałacu w Wilanowie. Przedstawiony
zostanie problem jakości i dokładności odwzorowania 3D pomierzo-
nych powierzchni z uwzględnieniem złożoności obiektu, odległości
i kąta skanowania. Omówione zostaną zalety i wady wykorzystania
transformacji DLT do kolorowania chmury punktów 3D.

Ponadto zostaną przeanalizowane wybrane warianty generowania
ortoobrazów z uwzględnieniem różnej gęstości chmury punktów, spe-
cyfiki struktury odtwarzanych powierzchni zabytkowych (złocenia, ta-
pety) oraz geometrii obrazów cyfrowych. Wszystkie badania zostały
przeprowadzone w programie LupoScan Pro.

Słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, skaning naziemny, or-
toobrazy, integracja i przetwarzanie danych

GENERATING ORTHOIMAGES OF MONUMENTAL OBJECTS
BASING ON INTEGRATION OF TLS DATA AND DIGITAL

IMAGES – RELATED ISSUES AND SOURCES OF ERRORS

Cultural heritage is the testimony of the past and monumental
objects are an important part of the cultural goods. Apart from deter-
mination of shapes, dimensions and locations in space, as well as other
features of an objects which are possible for identification using ima-
ge analysis, inventory of monumental objects is also connected with
maintenance of information systems of monumental objects; such sys-
tems may include information which exceeds the geometrical descrip-
tion of features of objects. Tasks related to metric documentation of
the cultural heritage cover objects of highly diversified dimensions,
starting from the micro scale (eg. coins), through small objects (such
as sculptures), medium objects (such as interiors of rooms) up to big
objects (such as constructions or groups of constructions). Such ob-
jects are characterised by various shapes, structures and the high com-
plexity. This visible diversification is also connected with diversified
requirements concerning measurements of objects. The TLS scan-
ning technology is successfully applied in many economic sectors, which
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have different features and requirements. Utilisation of this techno-
logy in the cultural heritage sector, in order to perform inventory of
monuments is particularly important due to its content. Dense clouds
of points obtained as a result of TLS measurements may be conside-
red as the optimum solution for the needs of correct and complete
geometric representation of interesting objects. Utilisation of the TLS
technology is connected, however, with certain difficulties, which are
related to specific features of measurements. Combination of the clo-
ud of points with digital images seems to be very useful for creation of
orthoimages. However, this solutions also has some disadvantages.

The objective of the presented paper is to characterise factors, which
influence and limit the utilisation of TLS and digital images during
processing of orthoimages of monumental objects, using the example
of selected rooms and facades of the Wilanów Palace. The issue of the
quality and accuracy of 3D projection of measured sites, with consi-
deration of complexity of the object, distances and scanning angles,
will be presented and discussed. Advantages and disadvantages of uti-
lisation of the DLT transformation for colouring the 3D cloud of po-
ints will be also presented.

Key words: inventory of monuments, terrestrial scanning, ortho-
images, data integration and processing
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ANALIZA ALGORYTMÓW AUTOMATYCZNEJ
ORIENTACJI PRZESTRZENNYCH CHMUR PUNKTÓW

POZYSKANYCH SKANEREM NAZIEMNYM

Tematem artykułu jest wstępna analiza algorytmów automatycznej
orientacji przestrzennych chmur punktów pozyskanych naziemnym ska-
nerem laserowym. Jest to pierwszy istotny etap przetwarzania danych,
który wpływa na dokładność generowanych produktów fotogrametrycz-
nych. Orientację zewnętrzną chmur punktów przeprowadza sie zazwy-
czaj w sposób dwuetapowy poprzez wykonanie orientacji wzajemnej
i bezwzględnej. Jako punkty homologiczne wykorzystywane są zazwyczaj
znaki sygnalizowane równomiernie rozmieszczane na obiekcie. Tego typu
podejście stosowane jest przy przetwarzaniu zdjęć w procesie aerotrian-
gulacji bądź łączeniu sieci naziemnych zdjęć.

W przeciągu ostatnich dwudziestu lat, wraz z rozwojem zdjęć cyfro-
wych, nastąpił szybki rozwój algorytmów pozwalających na wyszukiwanie
punktów homologicznych, wzorców na zdjęciach w sposób w pełni auto-
matyczny. Równocześnie wraz z rozwojem techniki fotogrametrycznego
przetwarzania zdjęć cyfrowych rozwijały się metody Computer Vision
(CV) różniące się jedynie terminologią używaną w odniesieniu do tych
samych zadań. Naturalnym jest porównanie ich obu ze względu na duże
podobieństwo, a różnią się jedynie opisem wykorzystywanych metod.

W niniejszym artykule przedstawiono analizę przetwarzania danych
z naziemnego skaningu laserowego. W zaproponowanej metodyce prze-
twarzania danych chmury punktów zostały potraktowane jako obrazy
rozwinięte na sferyczną płaszczyznę odniesienia, dodatkowo wzbogaco-
ne o mapę głębokości. Przedstawiono algorytmy w CV. Przeprowadzono
badania poprawności wyszukiwania punktów wiążących, czasu działania
oraz oceny trudności implementacji algorytmów. Jako dane źródłowe wy-
korzystano chmury punktów pozyskane z naziemnego skanera laserowe-
go Z+F 5006h. W analizie przedstawione zostały algorytmy łączące po-
dejście fotogrametryczne z podejściem stosowanym w CV.



43
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Computer Vision, fotogrametria, analiza algorytmów

THE ANALYSIS OF THE ALGORITHMS USED FOR
THE AUTOMATIC POINTS CLOUDS’ REGISTRATION

ACQUIRED FROM THE TERRESTRIAL LASER SCANNING

The aim of this paper is the analysis of the algorithms for the automa-
tic registration of the terrestrial laser scans from different viewpoints.
This is the first important step, which has a huge influence on the accura-
cy of the final generated photogrammetric products. The exterior orien-
tation is usually carried out in the two steps-relative and absolute orien-
tation. In this case mark targets, which are evenly arranged on the object,
are typically used as homologous points. This approach is used typically
in the aerial triangulation or in the terrestrial bundle adjustment.

During the last twenty years, along with the improvement of digital
images, the significant development of the algorithms for the automatic
recognition of homologues points, patterns and other important parts of
images, ensued. Simultaneously, together with the improvement of pho-
togrammetric processing techniques of digital photos, evolved Compu-
ter Vision (CV) methods. The difference between these two methods is
only in the terminology, which is used regarding to the same tasks.

This article presents research results on data processing algorithms
from terrestrial laser scanning. In the proposed methodology, points clo-
uds were treated as images which are mapped on the spherical reference
plane, enhanced with the depth map. In this paper CV algorithms were
presented. The investigation was based on the accuracy verification of
the tie points, computation time and the assessment of an algorithms’
implementation. The points clouds acquired from the terrestrial laser
scanner Z + F 5006 h were used as the source data. In an analysis were
presented algorithms, which combine the photogrammetric approach with
the approach used in a CV.

Key words: terrestrial laser scanning, image processing, Computer
Vision, photogrammetry algorithms analysis
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STANDARYZACJA PRZESTRZENNEJ INFORMACJI
SUIKZP DLA CELÓW ANALIZY PLANOWANEGO

ROZWOJU ZABUDOWY

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego opracowywane jest dla obszaru całej gminy. Studium służy przede
wszystkim ukazaniu kierunków rozwoju danej gminy. W zależności
od usytuowania gminy w kraju, zauważalne jest zróżnicowane podej-
ście do zagadnień związanych z przeznaczeniem terenu pod nową za-
budowę. W gminach znajdujących się w sąsiedztwie dużych ośrodków
miejskich tereny przeznaczone w SUiKZP (Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) dla rozwoju zabu-
dowy zajmują znaczne obszary, często wybiegające ponad rzeczywiste
zapotrzebowanie na te tereny. Skutkiem realizacji zbyt rozrzutnej
polityki przestrzennej jest cały szereg negatywnych zjawisk, m.in.: sub-
urbanizacja i wyłączanie terenów z produkcji rolnej. Ocena skali nasi-
lenia tego zjawiska często wymaga spojrzenia szerszego, wykraczają-
cego poza granicę jednej gminy. Jednak brak standaryzacji informacji
przestrzennej zawartej w SUiKZP utrudnia wykonywanie analiz obej-
mujących większy obszar. Standaryzacja danych przestrzennych nie-
zbędnych do analizy planowanego rozwoju zabudowy powinna obej-
mować opracowanie jednolitego modelu pojęciowego, modelu gra-
ficznego oraz postaci udostępniania danych. Istotna jest również oce-
na spójności zapisów SUIKZP sąsiadujących gmin.

W artykule przedstawiono najważniejsze założenia standaryzacji
danych przestrzennych SUiKZP niezbędnej do analizy rozwoju zabu-
dowy na obszarze wykraczającym poza granicę jednej gminy. Przed-
stawiono wyniki realizacji standaryzacji dla obszaru obejmującego
11 gmin (z dwóch powiatów: wołomińskiego i mińskiego). Pokazano
również potencjalne zastosowanie standardowych danych w ocenie pla-
nowanego rozwoju zabudowy z zastosowaniem GIS.
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Słowa kluczowe: planowany rozwój zabudowy, standaryzacja da-
nych planistycznych, standaryzacja SUiKZP, GIS, INSPIRE

STANDARDIZATION OF SPATIAL INFORMATION
IN SUIKZP FOR THE PURPOSE OF ANALYSIS PLANNED

LAND DEVELOPMENT

Study of conditions and directions of spatial management is deve-
loped for the whole area of community. Most of all, the study is used
to show directions how the specific community develops. Depending
on the community location in the country, it is noticeable a diversified
approach to the issues related to use the land for a new building deve-
lopment. In the communities situated around large urban centers, the
areas intended in SUiKZP for building development occupy signifi-
cant areas that often run out beyond a real demand for these areas.
The result of too improvident implementation of the spatial policy is
the number of negative phenomena such as: suburbanization and exc-
luding areas from the agricultural production. Rating scale of the in-
tensity of such phenomena, very often requires a widen view beyond
the border of a one community. However, the lack of standardization
of spatial information included in SUiKZP makes difficult to perform
analyzes that cover a larger area. The standardization of spatial data
which are essential for the analysis of planned building development
should include elaboration of a unitary conceptual model, a graphic
model and the form of data sharing. Rating coherence records of the
SUIKZP’s adjoining communities is also very important.

The article presents main assumptions of the SUiKZP spatial data
standardization which are necessary to analysis building development
in the area beyond the border of one community. There were also
presented results of the standardization for the area involving 11 com-
munities (from two counties: Wołomin and Mińsk).

The potential use of standard data in evaluation of planned buil-
ding development using GIS had also been shown.

Key words: planned building development, standardization of plan-
ning data, standardization of SUiKZP, GIS, INSPIRE
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GEODEZYJNA INWENTARYZACJA OSTAŃCÓW
JURAJSKICH NA PRZYKŁADZIE MACZUGI

HERKULESA W PIESKOWEJ SKALE

Artykuł omawia proces tworzenia trójwymiarowego modelu ostańca
jako metody inwentaryzacji pomników przyrody nieożywionej.

Przedmiotem badań był jeden z najbardziej znanych pomników
przyrody nieożywionej w Polsce, jakim jest Maczuga Herkulesa, znaj-
dująca się w Ojcowskim Parku Narodowym. Model 3D skałki powstał
na podstawie danych geometrycznych, które pozyskano przy wykorzy-
staniu naziemnego skaningu laserowego (TLS). Technologia ta jest
z powodzeniem stosowana między innymi do dokumentacji zabytków,
zarówno pochodzenia antropogenicznego (budowli, dzieł sztuki), jak
i pomników przyrody.

W celu stworzenia modelu Maczugi Herkulesa zaplanowano i prze-
prowadzono pomiar skanerem laserowym Leica ScanStation C10.
Dodatkowo podczas prac terenowych założono i pomierzono osnowę
geodezyjną przy wykorzystaniu metody tachimetrycznej i satelitarnej.
Miało to na celu dokładne zlokalizowanie obiektu w państwowym sys-
temie odniesień przestrzennych oraz późniejsze nadanie punktom
modelu współrzędnych w geodezyjnych układach odniesienia. Prace
kameralne obejmowały stworzenie modelu 3D ostańca na podstawie
pozyskanej chmury punktów reprezentującej cały obiekt. Wynikowa
chmura punktów i utworzony model 3D mogą w przyszłości służyć
jako dane pierwotne na temat ukształtowania badanego ostańca
w celu określenia okresowych zmian w jego geometrii. W artykule
wykazano, że zastosowana metodyka pozyskiwania danych przestrzen-
nych przy wykorzystaniu naziemnego skaningu laserowego pozwala
na zarówno szybkie jak i wierne odwzorowanie geometrii rzeczywiste-
go obiektu w postaci trójwymiarowego modelu numerycznego.
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THE SURVEYING INVENTORY OF KRAKOW-CZESTOCHOWA
UPLAND’S ROCKS ILLUSTRATED WITH THE EXAMPLE
OF THE MACZUGA HERKULESA (HERCULES’ CLUB)

ROCK IN PIESKOWA SKAŁA

This article discusses the process of creating a three-dimensional
model of a rock as an inventory method of inanimate nature monu-
ments.

The subject of the research was one of the best-known monuments
of inanimate nature in Poland, namely the Maczuga Herkulesa situ-
ated in the Ojcowski National Park. The 3D model of the rock was
created on the basis of geometric data which was acquired with the
usage of Terrestrial Laser Scanning. This technology is successfully
applied, among others, to document monuments, both of anthropo-
genic (buildings, works of arts) and natural origin.

In order to create a model of the Maczuga Herkulesa rock, the
measurements by means of Leica ScanStation C10 laser scanner was
planned and conducted. Additionally, a control network was created
and measured during the field works by means of tacheometric and
satellite methods. It was aimed at precise localisation of the object in
the national spatial reference system as well as at marking the points
of the model with coordinates in current reference systems. The ana-
lysis included the creation of a 3D model of the rock on the basis of
the obtained points cloud representing the whole object. In the futu-
re, the obtained points cloud and the created 3D model can serve
as initial data on the subject of the shape of the studied rock in order
to define periodic changes in its geometry. It was proved in the article
that the applied methodology of acquiring spatial data by means of
terrestrial laser scanning enables both fast and accurate transfer of
the real object’s geometry to a three-dimensional numeric model.
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ROZGRANICZENIE JAKO PROCES WSPOMAGAJĄCY
PROCEDURY GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

ORAZ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Gospodarka nieruchomościami to zespół, określonych we właści-
wym akcie normatywnym działań, które podejmowane są przez orga-
ny administracji publicznej w celu uzyskania optymalnego stanu wszyst-
kich rodzajów nieruchomości. Wszystkie główne procesy gospodaro-
wania nieruchomościami wynikają z ustawy o gospodarce nierucho-
mościami a uszczegółowione są w stosownych aktach wykonawczych.
Określają one metody i warunki zarządzania przestrzenią i jej obiek-
tami, tworząc w pewnym sensie szereg procedur wcielających w życie
ustalenia dokumentów planowania przestrzennego.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi podstawę prawną dla
trzech zasadniczych procesów geodezyjno-prawnych. Są to podziały, scale-
nia i podziały oraz wywłaszczenia. Zasadniczo wykonuje się je, kiedy objęte
nimi nieruchomości położone są na obszarze, dla którego uchwalony zo-
stał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wydana decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Procesów tych niejed-
nokrotnie nie można zrealizować bez wcześniejszego oznaczenia nierucho-
mości, na których mają zostać przeprowadzone. Wykonane wtedy musza
zostać prace mające na celu określenie położenia, granic i pola powierzch-
ni nieruchomości. Najczęściej są to rozgraniczenie oraz wznowienie zna-
ków granicznych – opisane w prawie geodezyjnym i kartograficznym, lub
ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów określone w roz-
porządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Autorzy postawili sobie za cel sprawdzić jak często rozgraniczenie
nieruchomości poprzedza wykonanie procesów podstawowych gospo-
darki nieruchomościami oraz zweryfikować czy istnienie dokumen-
tów planistycznych wpływa na wykonywanie prac związanych z okre-
śleniem zasięgu prawa do nieruchomości.
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Słowa kluczowe: gospodarka nieruchomościami, podział nierucho-
mości, planowanie przestrzenne, rozgraniczenie nieruchomości

DELIMITATION AS THE PROCESS TO SUPPORT
THE PROCEDURES OF REAL ESTATE MANAGEMENT

AND SPATIAL PLANNING

Real estate management is a series of actions specified in a rele-
vant normative act, which are taken by public authorities in order to
obtain the optimal status of all types of real estate. All major real
estate management processes are derived from the Real Estate Ma-
nagement Act, and they are particularized in the relevant secondary
legislation. They define the methods and conditions for the manage-
ment of space and its objects, creating, in a sense, a set of procedures
for enforcing the provisions of spatial planning documents.

The Real Estate Management Act provides the legal basis for the
three fundamental surveying and legal processes. These include subdi-
vision, merger and subdivision, as well as expropriation. Basically, they
are performed for real estate located within the area for which a zoning
plan has been adopted or a decision on conditions of site development
has been issued. It happens repeatedly that these processes can not be
implemented without prior designation of the real estate on which they
are to be carried out. Then, works to determine the location of the
boundaries and the area of the real estate must be performed. Most
frequently, these are delimitation and the restoration of boundary po-
ints – described in the geodetic and cartographic law, or determination
of boundaries, pursuant to the modernization of land registry, specified
in the Regulation on the register of land and buildings.

The authors set themselves a goal to check how often delimitation
of real estate precedes the implementation of basic real estate mana-
gement processes, and to verify if the existence of planning documents
affects the performance of the works associated with determining the
range of real estate property rights.

Key words: real estate management, real estate subdivision, spa-
tial planning, real estate delimitation
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OKRESOWY MONITORING OBSZARÓW
ZAGROŻONYCH OSUWISKAMI NA PRZYKŁADZIE

OSUWISKA W MIEJSCOWOŚCI KŁODNE

Ruchy masowe są to zjawiska bardzo niebezpieczne, przede wszyst-
kim z powodu ich nieprzewidywalności. Ponadto ich burzliwy i szybki
charakter jest przyczyną podjęcia prób przewidywania miejsc wystą-
pienia takich zjawisk oraz oceny ewentualnego zagrożenia. Niestety
nie jest możliwe objęcie monitoringiem wszystkich terenów potencjal-
nie niestabilnych, natomiast wymagany prawem jest okresowy moni-
toring obszarów osuwiskowych już uaktywnionych.

Monitoring terenu podlegającego ruchom masowym jest procesem
niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących
zagrożony teren i ich mienia. W artykule przedstawiono przykład roz-
wiązania pomiarowego, które zastosowano do okresowego monito-
ringu terenu osuwiska oraz obszaru do niego przyległego.

Obiektem badań było osuwisko powstałe na terenie Karpat fliszowych,
w miejscowości Kłodne. Jego uruchomienie, katastrofalne w skutkach,
miało miejsce 2010 r., co było wynikiem intensywnych opadów deszczu.

Pierwszym omówionym etapem prac badawczych był projekt i stabili-
zacja osnowy pomiarowej. Realizacja tego zadania zakończyła się stabili-
zacją 68 punktów, budujących sieć obserwacyjną. Kolejny, opisany w ar-
tykule, etap prac obejmował wykonanie dwóch serii obserwacyjnych
z wykorzystaniem satelitarnych i klasycznych technik pomiarowych.
W dalszej części artykułu omówiono wyniki, jakie uzyskano podczas prac
terenowych. Prace kameralne rozpoczęto od obliczenia współrzędnych
wszystkich zastabilizowanych na badanych obszarze punktów w nawiąza-
niu do państwowego układu odniesień przestrzennych, dla każdej serii
pomiarowej osobno. Po przeprowadzeniu czynności mających na celu
wykrycie punktów stałych w założonej sieci geodezyjnej stwierdzono nie-
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znaczne przemieszczenia poziome kilkunastu punktów znajdujących się
na osuwisku. Wyznaczone przemieszczenia bardzo nieznacznie przekra-
czają wartości błędów pomiarowych. W celu weryfikacji otrzymanych
wyników konieczne jest wykonanie kolejnych serii pomiarowych.

TEMPORARY MONITORING OF AREAS PRONE TO LANDSLIDES
ILLUSTRATED WITH THE EXAMPLE OF THE KŁODNE VILLAGE

Mass wasting processes are very dangerous phenomena, mainly due
to their unpredictability. Moreover, their tumultuous and rapid cha-
racter has led to attempts of predicting the places of occurrence of
such phenomena and to assess the possible threat. Unfortunately, it is
not possible to monitor all potentially unstable areas, however, tem-
porary monitoring of such areas, that are already activated, is legally
required. Monitoring the area prone to mass movements is essential
to assure the safety of its inhabitants and their possessions. The artic-
le presents the example of a surveying solution which was applied to
monitor the landslide areas as well as their surroundings.

The subject of the research was the landslide that occurred within
the area of the flysch Carpatians in the village of Kłodne. Its activa-
tion, disastrous in its effects, occurred in 2010 and was caused by an
intense rainfall.

The first described stage of the research was the design and stabi-
lisation of a control network. This resulted in the stabilisation of
68 points creating an observational network. The next stage, descri-
bed in the article, was conducting two observational series using both
satellite and classic measurement techniques. In the following part of
the article, the results of the field measurements were discussed. The
analysis of the results started with the calculation of coordinates of all
points stabilised on the researched area in reference to the national
spatial reference system. The calculations were made for each measu-
rement series separately. After the conduction of works aimed at de-
tecting fixed points in the created surveying network, a slight horizon-
tal displacement of several points located in the landslide area has
been noticed. The determined displacements slightly exceed the valu-
es of measurement errors. In order to verify the obtained results, it is
necessary to conduct more measurement series.
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ADMINISTRACYJNA AKTUALIZACJA OPERATU
GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ściśle wiąże się z prowadze-
niem ewidencji gruntów i budynków przez starostów, zgodnie z za-
pisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Rejestr w postaci
operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów powstał, był prowadzo-
ny i aktualizowany w oparciu o rozporządzenie z 1956 roku w spra-
wie gleboznawczej klasyfikacji gruntów aż do 2012 roku. Nowe roz-
porządzenie zastąpiło wiekowy akt wprowadzając zamiany w do-
tychczas utrwalonym porządku. Spowodowało to wiele komplika-
cji dla organów administracyjnych oraz osobom wykonującym czyn-
ności techniczne.

W artykule poruszone zostały kwestie związane z funkcjonowaniem
operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, jego prowadzeniem i ak-
tualizacją w oparciu o uchylony już akt od strony administracyjno-
prawnej jak i w oparciu o rozporządzenie z 12 września 2012 r.

Słowa kluczowe: gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ewidencja
gruntów i budynków, ustawodawstwo

ADMINISTRATIVE UPDATE OF SOIL CLASSIFICATION

Soil classification is closely linked to conducting of land admini-
stration by leading authority, with respect to land surveying act. Regi-
ster in form of soil classification sampling frame was conducted and
updated on the base of regulation from 1956 to 2012. New executive
act has replaced old one and entering changes with the previously
established order. This caused a lot of complications for the admini-
strative authorities and persons performing technical activities.
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In this article the problems related to the functioning of the sam-
pling soil classification were discussed, its running and updating ba-
sed on the already repealed act from the administrative and legal side
and moreover in accordance with the executive act from 12th Sep-
tember 2012.

Key words: soil classification, land administration, legislation
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Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

UKRAIŃSKIE PROBLEMY PLANOWANIA ROZWOJU
ROLNEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW WEDŁUG
PODSTAW PRZESTRZENNYCH I TREŚCIOWYCH

W OKOLICZNOŚCIACH NOWYCH
STOSUNKÓW ROLNYCH

Zostały badane problemy ukraińskie planowania rozwoju rolnego
użytkowania gruntów według podstaw przestrzennych i treściowych
w okolicznościach nowych stosunków rolnych, zwłaszcza co do praw
na grunty oraz infrastruktury, układu użytkowania gruntów należnych
przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych i jego udoskonalenia.

Słowa kluczowe: rolne użytkowanie gruntów, działka ewidencyjna
(działka gruntu), prawa do gruntu, polepszenia gruntowe, podstawy
przestrzenne i treściowe

UKRAINIAN PROBLEMS OF SPATIAL AND CONTENT BASIS
FOR PLANNING OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LAND

USE IN TERMS OF NEW LAND RELATIONS

Studied Ukrainian problem of spatial and content basis of plan-
ning of agricultural land use in terms of new land relations, in terms
of land rights and infrastructure arrangement of the lands of agricul-
tural enterprises, farms and its improvements.

Key words: agricultural land use, land plots, rights to land plots,
land improvements, content and spatial basis
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PRAWNE ASPEKTY POWOJENNYCH FORM
ORGANIZACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU

USPRAWNIENIE PRODUKCJI ROLNEJ

Proces kolektywizacji rolnictwa został narzucony przez władze ko-
munistyczne po zakończeniu drugiej wojny światowej. Ówczesne wła-
dze podjęły próbę przymusowej zmiany struktury agrarnej obszarów
rolniczych, poprzez łączenie gruntów rolnych w formy zbiorowe. For-
my te powstały w oparciu o archaiczne już przepisy prawne, jednak
pod zmienioną postacią funkcjonują po dzień dzisiejszy w gospodarce
wolnorynkowej.

W artykule poruszone zostały kwestie związane z powstaniem oraz
funkcjonowaniem w okresie Polski Ludowej gospodarstw rolnych.
Przede wszystkim przeanalizowano polskie kołchozy – rolnicze spół-
dzielnie produkcyjne, oraz polskie sowchozy – państwowe gospodar-
stwo rolne, zwracając szczególną uwagę na regulacje geodezyjno-praw-
ne z nimi związane. Przejście z komunistycznego systemu społeczno-
ekonomicznego na ustrój demokratyczny spowodowało potrzebę wpro-
wadzenia nowych instytucji, zwrócenia bezprawnie przejętych grun-
tów czy też utworzenia odpowiednich pojęć prawnych dostosowanych
do wprowadzonych zmian ustrojowych. W związku z powyższym za-
istniała potrzeba dostosowania, bądź utworzenia aktów prawnych, któ-
re uregulowałyby ten problem. Autorzy niniejszej pracy podjęli próbę
analizy i oceny zagadnienia.

Słowa kluczowe: kolektywizacja rolnictwa, reforma rolna, ustawo-
dawstwo
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LEGAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL FORMS POSTWAR
AIMED AT IMPROVING AGRICULTURAL PRODUCTION

The process of collectivization of agriculture was imposed by the
communist authorities after the end of the second world war. Con-
temporary authorities made an attempt to the compulsory change of
the agricultural areas agrarian structure, through the agricultural lands
integration into collective forms. These forms arose on the basis of
already archaic provisions of law, however under the modified form,
are functioning to this day in the free market economy.

Issues considered in the article pertain to agricultural farms co-
ming into existence and functioning in the period of the People’s Re-
public of Poland. First of all, the agricultural cooperatives and state-
owned collective farms were analysed, paying special attention to le-
gal and geodetic regulations describing them. Transition from the so-
cioeconomic communist system to the democracy caused the need for
the new institutions introduction, returning unlawfully seized lands
and also creating right legal notions adapted for implemented politi-
cal changes. With reference to the above, there was a need for either
adaptation or creation of legal documents which would settle this pro-
blem. Authors of this work made an attempt to analyse and assess on
the issue.

Key words: collectivization of agriculture, agricultural reform, le-
gislation
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REGULARNA SIATKA KOREKT UKŁADU 1965

Regularna Siatka Korekt (RSK) jest powszechnie wykorzystywana
na świecie do transformacji pomiędzy układami odniesień przestrzen-
nych. W Polsce tego typu rozwiązania dotychczas nie były stosowane
na szerszą skalę. Koncepcja RSK zakłada przedstawienie deformacji
układu odniesienia w formie odpowiednio przygotowanych zestawów
siatek interpolacyjnych (grid). W poniższej publikacji omawiane są
możliwe sposoby tworzenia takich siatek. Przeprowadzono szereg te-
stów mających na celu wybór optymalnych metod pozwalających na
utworzenie siatki. W oparciu o punkty osnowy I i II klasy dla terenu
całej Polski oraz punkty osnów niższych klas z terenu kilkudziesięciu
powiatów opracowano siatkę zapewniającą transformację z układu
1965 do 2000 dla terenu całego kraju. Zaletą przedstawionego roz-
wiązania jest wysoka dokładność, porównywalna ze stosowanymi czę-
sto w poszczególnych powiatach algorytmami (program TransPKT)
a jednocześnie ciągłość (niezależnie od stref obu układów) i możli-
wość zapisu parametrów transformacji w szeroko akceptowanych przez
programy GIS formatach plików.

REGULAR GRID OF CORRECTIONS FOR 1965 SYSTEM

Regular Grid of Corrections (RGC) is widely used in many coun-
tries as a method of transformation between spatial reference sys-
tems. In Poland, this type of solution hasn’t been applied on a wider
scale. The concept of RGC assumed to present the deformation of
the reference system in the form of suitably prepared sets of grids. In
this paper possible ways of creating such grids are discussed. A series
of tests were performed to select the optimal methods to create
a grid. Grid which provides transformation from 1965 to 2000 for whole
Poland was prepared. It is based on the control points of I and II
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classes. Additionally control points of lower classes were used in few
dozen of districts. The advantage of this solution is the high accuracy,
comparable with those used frequently in various local algorithms
(TransPKT software), continuity (regardless of the zone of both sys-
tems) and the ability to save the transformation parameters in file
formats widely accepted by the GIS software.
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PROBLEMATYKA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO

WŁASNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA KRAKOWA

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym pośrednim pomię-
dzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Przed-
miotem użytkowania wieczystego mogą być grunty stanowiące wła-
sność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Sama
instytucja użytkowania wieczystego wzbudza ostatnio wiele kontro-
wersji. Przedmiotem zainteresowania jest zarówno samo prawo, jak
i możliwość jego przekształcenia w prawo własności, a nawet poja-
wiają się głosy postulujące likwidację tego prawa.

Kwestie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności reguluje obecnie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho-
mości (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 83). Pierwotna treść tej ustawy, mimo
iż ujęta zaledwie w dziesięciu artykułach została sformułowana nie-
precyzyjnie, dając początek bogatemu orzecznictwu w tym zakresie.
W artykule przeanalizowano kolejne nowelizacje powołanej ustawy
wskazując na znaczące zmiany dotyczące podmiotów i przedmiotów
postępowania przekształceniowego, organów prowadzących postępo-
wanie i organów odwoławczych oraz sposobów i zasad ustalania opłat
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności. Ostatnia znacząca nowelizacja ustawy o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zosta-
ła dokonana ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187,
poz. 1110). Nowelizacja ta była wynikiem dostosowania systemu pra-
wa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r.
(sygn. akt 9/08). W szczególności wprowadzono fakultatywność udzie-
lania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia.
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W artykule przedstawiono również strukturę gruntów na terenie
Krakowa pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz przeanalizo-
wano zakres przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości na terenie Miasta Krakowa ze szczególnym
uwzględnieniem ilości wydanych decyzji oraz wpływów z tego tytułu
do budżetu Miasta.

Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, grunty publiczne, gospo-
darowanie nieruchomościami

THE ISSUE OF TRANSFORMATION OF PERPETUAL
USUFRUCT INTO OWNERSHIP TITLE ON THE EXAMPLE

OF THE CITY OF KRAKOW

Perpetual usufruct is a right in rem, which is intermediate between
the ownership right and limited property rights. Land owned by the
State Treasury or local government units may be subject to perpetual
usufruct. The very institution of perpetual usufruct has been arousing
much controversy lately. The focus is both on the right itself, as well
as on the possibility of it being converted into ownership title, and
even there are voices postulating the elimination of this right.

The issues of transformation of the right of perpetual usufruct into
ownership title is currently governed by the regulation of 29 July 2005
on the transformation of the perpetual usufruct right into the owner-
ship title to real estate (Journal of Laws of 2012, item 83). The origi-
nal content of this act, although covered in just ten articles, was for-
mulated imprecisely, giving rise to extensive case law in this respect.
The article examines the successive amendments to the aforementio-
ned Act, pointing to significant changes regarding the subjects and
objects of the restructuring proceedings, the authorities conducting
the proceedings, as well as appeal bodies and the ways and rules for
determining fees for the transformation of the perpetual usufruct into
the ownership title. The last significant amendment to the Act on the
transformation of the perpetual usufruct right into the ownership ti-
tle to real estate was made by the Act of 28 July 2011 amending the
Real Estate Management Act and certain other acts (Journal of Laws
No. 187, item 1110). This amendment was a result of adapting the
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regulations to the Constitutional Court’s judgment of 26 January 2010
(Ref. No. 9/08). In particular, a provision of optionality as to disco-
unts on fees for the transformation was introduced.

The paper also presents the structure of land in Krakow which re-
main in perpetual usufruct, and the extent of the transformation of
the perpetual usufruct right into the ownership title to real estate in
the City of Krakow was examined, with particular emphasis on the
number of the issued decisions, and the proceeds to the budget of the
City therefrom.

Key words: perpetual usufruct, public land, public property mana-
gement
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UDOSTĘPNIANIE KRAJOBRAZU POPRZEZ ZABIEGI
SCALENIOWO-WYMIENNE

W artykule poddano analizie pojawiające się w obecnym dyskursie
naukowym i politycznym rozumienie krajobrazu w kategorii dobra pu-
blicznego. W tym kontekście przedstawione zostało pojęcie „dostęp-
ności krajobrazu”. Stwierdzono, że dostępność krajobrazu w proce-
sach przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich trzeba
rozpatrywać dwutorowo: z punktu widzenia krajobrazu zewnętrznego
oraz z punktu widzenia krajobrazu wewnętrznego. Jako krajobraz ze-
wnętrzny potraktowano to co obserwator widzi (np. panoramy, wido-
ki), krajobrazem wewnętrznym nazwano miejsca, z których obserwa-
tor ogląda krajobraz zewnętrzny. Brak dostępu do miejsc widokowych
powoduje, że krajobraz zewnętrzny, będący dobrem publicznym staje
się niedostępny dla użytkowników. Krajobraz wiejski potraktowano
jako element rzeczywistości humanistycznej, który posiada wiele zna-
czeń dla poszczególnych jednostek i dla całych grup społecznych.

Udostępnianie krajobrazu obejmuje działania planistyczne i for-
malnoprawne zapewniające publiczny dostęp do krajobrazu. Omó-
wiono zakres działań, które powinny zostać podjęte w celu udostęp-
niania krajobrazu poprzez zabiegi scaleniowo-wymienne. Zauważo-
no, że udostępnianie krajobrazu będzie szczególnie istotne na tych
obszarach, na których obok funkcji rolniczej będzie się rozwijać funk-
cja turystyczna.

Słowa kluczowe: scalenia gruntów, krajobraz, udostępnianie kra-
jobrazu
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PUBLIC ACCESS TO LANDSCAPE IN LAND CONSOLIDATION
PROCESSES

The paper presents studies of contemporary approaches to land-
scape understood as a public good. In this context public access to
landscape has been presented. Public access to landscape should be
considered in spatial management processes of rural areas. The pro-
position presented in the paper relates to two landscape categories:
„inner landscape” and „outer landscape”. An outer landscape is un-
derstood as a landscape seen by the observer (e.g panoramas, views)
while an inner landscape are places where the observer can observe
the landscape. Lack of the public access to view spots, view roads and
view platforms disturbs landscape accessibility for landscape users.
Rural landscape possesses high value for contemporary man. It con-
stitutes a social reality that is very rich,

Public access to landscape includes spatial planning and law regu-
lations providing the right of way to landscape components. Surveys
results have indicated the need for activities that should be perfor-
med during land consolidation procedure. Landscape accessibility is-
sues are especially important in areas with recreational potential.

Key words: land consolidation, landscape, public access to land-
scape
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WYKORZYSTANIE WIELOCZASOWYCH ZDJĘĆ
LOTNICZYCH W BADANIU ZMIAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Współcześnie racjonalne planowanie przestrzenne jest wspomaga-
ne poprzez rozpoznanie kierunków i dynamiki zmian użytkowania
i pokrycia terenu. Przedmiotem artykułu jest modelowanie zmian prze-
strzennych wybranych elementów zagospodarowania w oparciu o prze-
tworzone wieloźródłowe dane pochodzące z różnych okresów. W tym
celu wykorzystano archiwalne i aktualne zdjęcia lotnicze z wybranych
lat w okresie między 1997 a 2013 rokiem. Na podstawie materiałów
fotogrametrycznych wykonano Numeryczny Model Terenu (NMT)
oraz wygenerowano ortofotomapy dla wszystkich badanych okresów.
Dodatkowym źródłem informacji o terenie były wybrane wektorowe
dane tematyczne z BDOT.

W środowisku ArcGIS wykonano integrację wieloczasowych da-
nych obrazowych wraz z warstwami tematycznych dla wybranego ob-
szaru. Dzięki zapisaniu ich w postaci bazy danych możliwe było prze-
prowadzenie kompleksowej analizy zmian czasowo-przestrzennych
zachodzących na obszarze. Zbadano zmiany zagospodarowania ob-
szaru, sieci dróg, roślinności oraz stanu otoczenia.

Jako obszar badawczy wybrano rejon składowiska odpadów pale-
niskowych „Myśliborska” Elektrociepłowni Żerań, położonej w dziel-
nicy Białołęka w Warszawie. Wykonano analizę zmian zagospodaro-
wania, będących konsekwencją prac rekultywacyjnych prowadzonych
na tym obszarze.

Słowa kluczowe: dane wieloczasowe, zdjęcia lotnicze, GIS, ortofo-
tomapa, zagospodarowanie przestrzenne



65

THE APPLICATION OF MULTITEMPORAL AERIAL IMAGES
IN RESEARCH ON CHANGES IN SPATIAL MANAGEMENT

Sustainable spatial planning is currently supported by the identifi-
cation of trends and dynamics of changes in land use and land cover.
The objective of this paper was to describe the methodology employ-
ed in the spatial modelling of changes in selected elements of urban
space. The process is based on multi-source data from various pe-
riods. The archival (from selected years between 1997 and 2013) and
up-to-date images were processed to Digital Terrain Models (DTM)
and orthophotomaps. An additional source of data on the area was
also used, namely thematic vector data from BDOT.

Multitemporal image data with thematic layers for the selected area
were integrated in the ArcGIS software. Their storage in a database
permitted a comprehensive analysis of spatial and temporal changes
occurring in the area. Changes in land use, road network, vegetation,
and the state of environment were analysed.

The study area covered the surroundings of the „Myśliborska”
ash yard belonging to the Żerań power plant located in the Białołę-
ka district of Warsaw. The authors performed the analysis of chan-
ges in land use resulting from the reclamation measures implemen-
ted in the area.

Key words: multitemporal data, aerial photography, GIS, ortho-
photo, photogrammetric data, spatial development
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GRUNTY MARGINALNE, PROPOZYCJE SPOSOBÓW
ICH ZAGOSPODAROWANIA W PRACACH

SCALENIOWYCH W POWIECIE BRZOZOWSKIM

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka gruntów mar-
ginalnych oraz ukazanie możliwości ich alternatywnego zagospo-
darowania. Ze względu na rzeźbę terenu badany obszar podzielo-
no na cztery grupy tzn. na tereny: górskie, podgórskie, pagórkowa-
te i równinne, w których to przeprowadzono szczegółową analizę
gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej. Wsie powiatu Brzozów cha-
rakteryzują się dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem za-
sobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Dla-
tego też, podczas kompleksowego programowania prac scalenia
gruntów istotnym aspektem jest racjonalne zagospodarowanie grun-
tów nieprzydatnych rolniczo.

Słowa kluczowe: grunty marginalne, zagospodarowanie gruntów,
prace scalenia i wymiany gruntów

MARGINAL LAND, OFFERS WAYS OF DEVELOPMENT
IN THE WORK CONSOLIDATING THE DISTRICT

LAND BRZOZOW

The purpose of this article is characteristic of marginal land and
showing the possibilities of alternative development. Due to the ter-
rain test area was divided into four groups ie areas: mountain, fo-
othill, hilly and plains, in which it was carried out a detailed analysis
of the low-grade land valuation. Villages county Brzozow is highly
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fragmented agrarian excess labor force and low marketable agricul-
tural production. Therefore, the comprehensive land consolidation
program of work is an important aspect of rational land use unsuita-
ble for agriculture.

Key words: marginal land, land development, the work of consoli-
dation and exchange land
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SKANING LASEROWY JAKO INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIE PRZY WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

Celem niniejszego artykułu jest ocena przydatności naziemnego ska-
nera laserowego jako innowacyjnego rozwiązania przy wycenie nieru-
chomości. Rzeczoznawca majątkowy, który może zostać powołany
w skład komisji doradczej przy scaleniu i wymianie gruntów dokonuje
szacunku gruntów uczestników scalenia i wymiany. Szacunek gruntów
przy scaleniu czy wymianie jest tym bardziej skomplikowany, iż w prze-
ciwieństwie do wyceny indywidualnej nieruchomości, dotyczy w więk-
szości kilkudziesięciu nieruchomości, a czasami nawet kilkuset lub kil-
ku tysięcy. Przy tak dużej ilości wycenianych nieruchomości, bardzo czę-
sto niedostępnych, liczy się czas pracy. W takich przypadkach, szczegól-
nie pomocny może okazać się naziemny skaner laserowy, którym ska-
nujemy nieruchomości poddane wycenie wraz ze wszystkimi szczegóła-
mi zagospodarowania terenu. Po opracowaniu chmury punktów otrzy-
mujemy model 3D. Model wpasowany w układ odniesienia i zapisany
w odpowiednim formacie danych przekazujemy rzeczoznawcy mająt-
kowemu, który bez wychodzenia z biura może dokonać szacunku grun-
tów na podstawie danych z naziemnego skanera laserowego.

Słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, wycena nieruchomo-
ści, scalenia i wymiany gruntów

LASER SCANNING AS AN INNOVATIVE SOLUTION FOR
THE VALUATION OF REAL ESTATE

The purpose of this article is to evaluate the usefulness of terre-
strial laser scanner as an innovative solution for the valuation of real
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property. Real estate appraiser, who can be appointed to the advisory
committee for the merge and exchange of land, estimates land of
owners participating in consolidation and exchange. Appraising the
land while merging or exchanging it is much more complicated, espe-
cially that, in contrast to the valuation of individual properties, it con-
cerns several dozens or even a few hundred or a few thousand of real
properties. With so many real estates that are being valued but are
often inaccessible, the working time is essential. In such cases, it may
be particularly helpful to use terrestrial laser scanner which scans the
real estate subjected to valuation together with all the details of the
land. After the development of a point cloud we obtain a 3D model.
The model compatible with the reference system and saved in an ap-
propriate data format can be provided to land appraisers who can
make land valuation without leaving the office basing on the data from
terrestrial laser scanner.

Key words: terrestrial laser scanning, property valuation, land con-
solidation and exchange
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WYNIKI EKSPERYMENTÓW POZYCJONOWANIA
W TRYBIE KINEMATYCZNYM Z WYKORZYSTANIEM

SYSTEMU WSPOMAGANIA SATELITARNEGO EGNOS

Europejski System Wspomagania Satelitarnego (The European Geo-
stationary Navigation Overlay Service) w skrócie nazywany EGNOS, jest
pewnego rodzaju nakładką wspomagającą pracę konstelacji podstawo-
wej amerykańskiego systemu pozycjonowania GPS (w przyszłości rów-
nież Galileo), która podnosi dokładność pozycjonowania i zwiększa wia-
rygodność. Od października 2009 roku, kiedy ogłoszono wejście EGNOS
w fazę operacyjną i udostępniono otwarty serwis (Open Service) na ob-
szarze Europy nastąpiło istotne zwiększenie zainteresowania potencjal-
nych jego użytkowników, co z kolei zaowocowało dalszym jego rozwo-
jem. Między innymi w marcu 2011roku uruchomiona została usługa „bez-
pieczeństwa życia” (Safety of Life – SoL), która dodatkowo zwiększyła
dokładność pozycjonowania odbiornika satelitarnego i po raz pierwszy
w pełni otwartym serwisie rozpoczęła dostarczanie danych o wiarygodno-
ści systemu GPS. Dzięki temu sygnały nawigacyjne systemu GPS stały się
użyteczne w lotnictwie cywilnym do realizacji zadań krytycznych dla bez-
pieczeństwa statków powietrznych w trakcie podejścia do lądowania.

W artykule przedstawiono wyniki pozycjonowania z wykorzystaniem
serwisu otwartego świadczonego przez system EGNOS.

Eksperymenty prowadzono odbiornikami Garmin serii
GPSMap62st w warunkach rzeczywistych na terenie miasta Krakowa
na punktach stacjonarnych o precyzyjnie wyznaczonych współrzędnych
techniką satelitarną, metodą statyczną.

Podstawowe spostrzeżenie wynikające z przeprowadzonego ekspe-
rymentu sprowadza się do tezy, iż uzyskiwana dokładność pozycjono-
wania w trybie statycznym za pomocą odbiornika GPSMap62st zasad-
niczo nie przekracza trzech metrów, jednak dostępność serwisu ciągle
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jeszcze nie jest zadowalająca, ponieważ nie wszystkie satelity otrzymują
korekcje EGNOS.

Słowa kluczowe: system EGNOS, stacje monitorujące, dokładność
wyznaczania pozycji

THE RESULTS OF THE POSITIONING EXPERIMENTS
IN THE KINEMATIC MODE WITH THE USE OF EGNOS

AS A SATELLITE SUPPORT SYSTEM

The European Geostationary Navigation Overlay Service, abbrevia-
ted as EGNOS, is a kind of an overlay that supports the operations of the
basic constellation of the American positioning system GPS (in the futu-
re, also Galileo). It improves the precision of positioning and its credibi-
lity. Since October 2009 when the entrance of EGNOS into the opera-
tion phase was announced and the Open Service was made available in
the territory of Europe, interest of its potential users has considerably
increased, which, in turn, resulted in its further development. In March
2011, the Safety of Life – SoL service was launched and it improved the
accuracy of satellite receiver positioning and started delivering data on
the GPS system credibility in a fully open service for the first time. Thanks
to this, the navigation signals of the GPS system became usable in civil
aviation for the execution of tasks critical to the safety of commercial
airplanes during the approaching to land procedure.

In the article, the results of positioning with the use of opened service
provided by the EGNOS system were presented.

The experiments were conducted with Garmin receivers of
GPSMap62st series in real conditions in the territory of Kraków on sta-
tionary points of coordinates determined precisely with satellite techni-
que and static method.

The basic observation resulting from the experiment is the thesis that
the obtained accuracy of positioning in the static mode with the GPSMap62st
receiver does not exceed three meters; however, the accessibility of the
service is not sufficient as not all satellites receive the EGNOS corrections.

Key words: EGNOS system, monitoring stations, accurate positio-
ning
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INNOWACYJNY SPOSÓB ELIMINACJI POZIOMEJ
REFRAKCJI TUNELOWEJ

Geometria promienia celowej, a zwłaszcza jego jednostronne zała-
manie, ma fundamentalne znaczenie przy wyznaczaniu azymutu
w geodezji tunelowej. Duże różnice temperatur ośrodków: przestrze-
ni tunelowej oraz górotworu dochodzące do 25 K, powodują kształto-
wanie się niejednorodnego i zmiennego w czasie i przestrzeni pola
temperatur w efekcie zjawiska horyzontalnej refrakcji tunelowej.
O jej występowaniu świadczą wyniki badań wielu geodetów. W ostat-
nim dwudziestoleciu badania teoretyczne i doświadczalne realizowali:
Beluch, Bryś Chrzanowski, Hennes, Heister, Ingensant, Korritke,
Schwarz, Wilhelm, Witte i inni. Korritke (1992-EUROTUNEL) dono-
si o stwierdzonej pomiarami różnicy sumy kątów załamania wyznaczo-
nych teodolitem i giroteodolitem wynoszącej 47,0 mgon/2800 m, co
odpowiada odchyleniu azymutu o +1,11 m. Podczas kampanii pomia-
ro- wej w marcu 1989, w poligonie wężykowatym stwierdza wystąpienie
odchyłki poziomej +1,052 m/6,487 km. Pomiary wykonane ściśle w środ-
ku drążonego tunelu wykazały odchyłkę liniową +0,521 m/13,85 km.
Minimalizację efektu refrakcji poziomej na pomiar kątów poziomych
oraz wyznaczania kąta kierunkowego/azymutu w wydłużonych sieciach
tune-lowych uzyskać można aktualnie następującymi sposobami:
– Zastosowanie odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji symetrycz-

nej sieci realizacyjnej oraz ścisłe wyrównanie programem ReTu-
Netz w MATHCAD 13 (metoda optymalna, niezawodna);

– Wprowadzanie poprawki fizykalnej do pomierzonych kierunków
(Praktycznie możliwe jest wyłącznie podczas badań eksperymen-
talnych);
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– Pomiary kontrolne azymutów astronomicznych najnowszej gene-
racji giroteodolitem GYROMAT 3000 z odchyleniem standardo-
wym 1,6 mgon oraz wprowadzanie korekcji do wyników pomiarów
kierunków (Strategia pomiarowa często stosowana przy tyczeniu
tuneli – skuteczna na odcinkach sieci podziemnej od około 2,0 km);

– Pomiary katów sieci DYSPERSOMETRAMI, tj. tachimetrami
elektronicznymi wyposażonymi w dwu- lub trzykolorowe fale no-
śne (Prototypy, w dalszym ciągu na etapie badań eksperymental-
nych;

– Równoczesne stosowanie kilku sposobów minimalizacji efektów
refrakcji tunelowej (stosowana najczęściej w praktyce geodezyjnej
tyczenia długich tuneli).
W referacie autorzy prezentują innowacyjną metodę eliminacji re-

frakcji horyzontalnej na podstawie ścisłego wyrównania sieci kątowo-
liniowej z dodatkowymi poprzeczkami programem autorskim ReTu-
Netz. W powyższej metodzie wyrównawczej nie wymagana jest znajo-
mość wartości niesymetrycznie występujących cząstkowych kątów re-
frakcji horyzontalnej.

Słowa kluczowe: tyczenie tunelu, refrakcja pozioma, wyrównanie
sieci kątowo-liniowej, minimalizacja refrakcji

THE INNOVATIVE METHOD OF ELIMINATING HORIZONTAL
TUNNEL REFRACTION

The geometry of projection line radius, and especially its one-si-
ded refraction, is of fundamental significance when determining the
azimuth in tunnel geodesy. Large differences of sector temperatures,
tunnel space and orogen, reaching 25 K cause the development of
heterogeneous temperature fields variable in time and space as a re-
sult of the phenomenon of horizontal tunnel refraction. The research
results of many geodesists confirm its occurrence. The theoretical and
experimental tests were performed in the last two decades by the fol-
lowing researchers: Beluch, Bryś Chrzanowski, Hennes, Heister, In-
gensant, Korritke, Schwarz, Wilhelm, Witte and others. Korritke (1992-
EUROTUNNEL) informs that measurements detected differences
in the sum of refractions angles determined with the use of theodolite
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and gyrotheodolite, amounting to 47.0 mgon/2800 m, which corre-
sponds to the azimuth deflection of +1.11 m. During the measure-
ment campaign in March 1989, the occurrence of horizontal devia-
tion of +1.052 m/6,487 km was stated in sinuous traverse. The measu-
rements performed precisely in the centre of the drilled tunnel sho-
wed the linear deviation of +0.521 m/13.85 km. The minimization of
the effect of horizontal refraction on the measurement of horizontal
angles and the determination of the direction angle/azimuth in exten-
ded tunnel networks can be obtained with the following methods:
– Application of a properly designed symmetrical structure of the

realization network and precise levelling with the ReTuNetz pro-
gramme in MATHCAD 13 (optimal and reliable method);

– Implementation of the physical correction of the measured direc-
tions (in practice, the exclusion during experimental tests is possi-
ble);

– Control measurements of astronomical azimuths with the latest-
generation gyrotheodolite GYROMAT 3000 with a standard devia-
tion of 1.6 mgon and the implementation of corrections to the re-
sults of direction measurements (Measurement strategy often used
while setting out tunnels – effective at the sections of underground
network from about 2.0 km);

– Measurements of the angles of the network with DISPERSOME-
TRES, i.e. electronic theodolite stations equipped with two- or
three-coloured carrier waves (Prototypes are still at the phase of
experimental tests);

– Simultaneous application of several methods of minimizing tunnel
refraction effects (most often used in geodetic practice of deline-
ating long tunnels).
In the paper, the authors present an innovative method of elimina-

ting horizontal refraction based on precise levelling of linear-angular
network with extra crosspieces with the proprietary programme Re-
TuNetz. In the above levelling method, the knowledge of values that
occur not symmetrically in partial angles of horizontal refraction is
not required.

Key words: Setting out of a tunnel, horizontal refraction, levelling
of linear-angular network, minimization of refraction
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CHARAKTERYSTYKA SZACHOWNICY GRUNTÓW
O UKŁADZIE WSTĘGOWYM NA PRZYKŁADZIE

MIEJSCOWOŚCI BRZEZINY GMINA PUCHACZÓW

W pracy dokonano oceny i analizy szachownicy gruntów o ukła-
dzie wstęgowym w miejscowości Brzeziny w gminie Puchaczów. Wy-
konano badania terenowe oraz zastosowano metodę kartograficzno-
opisową. Badania obejmują działkę ewidencyjną określoną poprzez:
powierzchnię, wydłużenie, kształt, dojazd do niej od zabudowy. Po-
znanie stanu badanej struktury przestrzennej gruntów pozwoliło na
losowo-warstwowy wybór działek do szczegółowych analiz, tak aby
proporcjonalnie do liczby działek w grupie obszarowej przypadło co
najmniej 10% jej liczebności. Ogółem do badań szczegółowych przy-
jęto 226 ogólnej liczby działek. Największą wadliwością szczegółowo
badanych działek jest ich nadmierne wydłużenie zwłaszcza w rejonie
południowo-wschodnim miejscowości. Przeprowadzone badania do-
wodzą istnienia licznych wadliwości w strukturze przestrzennej grun-
tów badanych działek. Jest to następstwo przede wszystkim obrotu
ziemią i sprawiedliwego dziedziczenia. Analiza struktury władania
i użytkowania gruntów pozwoliła zauważyć, że w badanej miejscowo-
ści aż 96,7% gruntów należy do właścicieli indywidualnych natomiast
77% jej powierzchni to grunty orne. Około 25% badanych działek nie
posiada dostępu do drogi publicznej. Dużym problemem badanej miej-
scowości jest wydłużenie działek, co wpływa negatywnie na opłacal-
ność uprawy. Jedynym racjonalnym przedsięwzięciem, które mogłoby
przebudować istniejący układ gruntów i zlikwidować ich nadmierne
rozproszenie jest kompleksowe scalenie gruntów. Istotną przesłanką,
która pozwala wytypować wieś Brzeziny do kompleksowego scalenia
jest nadmierne rozdrobnienie i wydłużenie działek.

Słowa kluczowe: szachownica gruntów, struktura przestrzenna grun-
tów, scalenie i wymiana gruntów
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CHARAKTERISTIC OF PLOTS PATCHWORK IN STRIP TYPE
ON THE EXAMPLE OF BRZEZINY VILLAGE,

PUCHACZÓW COMMUNE

In the paper were analysis and evaluation of plots patchwork in
strip type in Brzeziny village, Puchaczów commune. Research was
performed and was used to descriptive-research method. Studies inc-
lude the registered parcel of land defined by: surface, elongation, sha-
pe, access to it from the building. Getting to know the atatus of the
test spatial structure of land allowed for random-stratified selection
of plots for detailed analysis so that in proportion to the number of
parcels in the area group accounted for at least 10% of its numbers.
In total, the research detailed adopted 226 the total number of plots.
The greatest defect of the plots studied in detail is their excessive elon-
gation particular region of south-east of the village. The studies prove
the existence of many defects in the spatial structure of land in stu-
died plots. This is primarily a consequence of land trading and fair
inheritance. Analysis of the structure and ownership of land let to
note that in the study of the villageup96.7% of the land belongs topri-
vateownerswhile77% of its surface is arable land. Approximately 25%
of the plots do not have access to a public road. The big problem is the
extension of the village test plots, which adversely affects the profita-
bility of the crop. The only rational way that could rebuild the existing
layout of the land and eliminate their excessive disperse is a compre-
hensive consolidation of land. An important premise that let you to
choose the Brzeziny village for a comprehensive consolidation is exces-
sive fragmentation and elongation plots.

Key words: plot patchwork, spatial structure of land, consolidation
and exchange of land
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PRAWNE ORAZ EKONOMICZNE ASPEKTY
OKREŚLANIA RYNKOWEJ I WYWŁASZCZENIOWEJ

WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
WYZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
CELU PUBLICZNEGO – ANALIZA PRZYPADKU

Artykuł analizuje przebieg wywłaszczenia części nieruchomości
rolnej we wsi sąsiadującej z dużym miastem, zrealizowanego w 2009
roku na podstawie decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji auto-
strady płatnej z 2003 roku. W szerszym kontekście przedstawia tło
prawne, decyzje i działania organów administracji publicznej oraz
konsekwencje dokonanych przesądzeń przestrzennych celem reali-
zacji zadania publicznego. Wskazuje też na możliwości postępo-
wania wywłaszczanego w świetle art. 64 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Tłem jest faktyczna wartość przedmiotu wywłaszczenia i szczegól-
ny przypadek sposobu funkcjonowania prawa w Polsce, zwłaszcza
w aspekcie poprawności administracyjnej, okresu wydawania decyzji,
wyceny nieruchomości oraz pozbawienia wywłaszczanego źródeł utrzy-
mania.

Słowa kluczowe: miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, decyzje o ustaleniu lokalizacji, wywłaszczenie, teren, wartość nie-
ruchomości
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LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF DETERMINING
THE MARKET AND EXPROPRIATION VALUE

OF AGRICULTURAL LAND ALOCATED FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC PURPOSE – CASE STUDY

The article analyzes the course of the expropriation of agricultural
land in the village next to the big city, realized in 2009 upon a Gover-
nor’s decision of placing a toll motorway from year 2003.

In the broader context it presents a legal framework, decisions and
actions of public administrations and their implications for spatial
anticipations made to carry out a public task. It points at the possibi-
lities of expropriation proceeding under article No 64 of Polish Con-
stitution. As it’s background it has the actual value of the particular
case of expropriation and the particular way of in which the law is
functioning in Poland, especially in the context of administrative cor-
rectness, timing of a decision, valuation of property and deprivation
of the income source of the expropriated person.

Key words: local spatial development plans, the decisions about
localization, expropriation, land, property values
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OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW
KOŁNIERZY RUR STALOWYCH W ZADANIACH

KONTROLI WYMIARÓW

W niniejszej publikacji przez kontrolę wymiarów (angielski termin
Dimensional Control) należy rozumieć zadania wykonywane przez
geodetów związanych z przemysłem naftowym, prowadzące do precy-
zyjnego określenia położenia i wymiarów instalacji przemysłowych.
Termin ten narodził się pod koniec ubiegłego wieku w Wielkiej Bryta-
nii i jest powszechnie używany przez ludzi realizujących podobne pra-
ce na platformach wiertniczych.

Jednym z zadań wykonywanych w ramach Dimensional Control
jest precyzyjne określenie położenia i deformacji kołnierzy. Mimo, że
tego typu pomiary wykonywane są od co najmniej dwudziestu lat to
algorytmy i metody stosowane przez poszczególnych wykonawców nie
były szerzej publikowane. W poniższym artykule opisano możliwy spo-
sób pomiaru i zaproponowano algorytm pozwalający obliczyć para-
metry kołnierza niezbędne zarówno dla projektantów jak i wykonaw-
ców instalacji. Wyznaczone zostaje zarówno położenie kołnierza (Tie
Point), wszystkie odchyłki, oraz położenie i skręcenie śrub. Dzięki
zrzutowaniu pomierzonych punktów na płaszczyznę część problemów
zostało sprowadzonych do zadań w przestrzeni dwuwymiarowej. Me-
toda została zaimplementowana i przetestowana w oprogramowaniu
GEONET DC.

PROCESSING OF FLANGE’S MEASUREMENTS
IN DIMENSIONAL CONTROL TASKS

In this paper term „Dimensional Control” means set of tasks reali-
zed by surveyors working for Oil and Gas industry. It provides precise
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position and dimensions measurements of various installation. This
term comes from the end of previous century and is widely used by
people who perform such duties on oil platforms.

One of the tasks in Dimensional Control is precise determination
of flange’s size and deflections. Despite such measurements were made
for at least twenty years algorithms and methods used by surveyors
were not widely published. In this paper the method of measurements
and algorithm which allows to calculate all necessary flange’s para-
meters is described. Position of flange (Tie Point), all deflections,
position and bearing of bolt holes is determined. Method is imple-
mented and tested in GEONET DC software.

Key words: dimensional control, horizontal bearing, vertical be-
aring, flange fit, flange deflection, flange measurement, bolt holes dia-
meter, flange face
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FORMY DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
NA CELE BUDOWY SIECI INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

Inwestycje dotyczące realizacji urządzeń przesyłowych przebiegają
liniowo przez szereg nieruchomości gruntowych, zajmując przy tym
część obszaru nieruchomości – w wielu przypadkach pod ziemią albo
nad nią. Ich lokalizacja jest zdeterminowana potrzebami gospodar-
czymi i społecznymi.

Jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę tych urzą-
dzeń jest posiadanie przez przedsiębiorcę przesyłowego prawa do te-
renu przewidzianego pod projektowane sieci.

W opracowaniu przedstawiono analizę form i sposobów uzyskiwa-
nia tytułu do dysponowania nieruchomością na cele realizacji inwe-
stycji w zakresie urządzeń przesyłowych.

Analizie poddano także problem legalizacji „zaszłości” tj. przypad-
ków gdy urządzenia zostały już wybudowane przez przedsiębiorstwa
przesyłowe bez zgody właścicieli lub użytkowników wieczystych nie-
ruchomości.

Materiał źródłowy stanowiły przepisy prawa, literatura przedmio-
tu oraz wyniki badań dotyczące ustanawiania na gruntach będących
własnością Gminy Miejskiej Kraków tytułów prawnych na rzecz Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w celu:
– budowy nowych sieci wodociągowych,
– regulacji stanu prawnego gruntów zajętych przez sieci wodociągo-

we wybudowane w przeszłości.
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MODES OF REAL PROPERTY DISPOSAL FOR
THE CONSTRUCTION OF TRANSMISSION FACILITIES

Investments regarding the implementation of transmission facili-
ties run linearly through a series of parcels of land, occupying a part
of these properties – in many cases, they run underground or above it.
Their location is determined by economic and social needs.

One of the conditions for obtaining a permit for the construction
of these facilities by the entrepreneur is holding a transmission right
to the land which was provided for the designed network.

The paper presents an analysis of the forms and methods of obta-
ining a title to the property for the purpose of the implementation of
an investment in the scope of transmission facilities.

The problem of legalization of the „legacy item”, i.e. the cases where
the facilities have already been built by transmission companies wi-
thout the consent of the property owners or the perpetual users has
been analyzed as well.

The source material included legal regulations, subject literature
and the results of a research concerning the establishment of legal
titles for the benefit of the Municipal Water and Sewerage Company
on land owned by the Municipality of Krakow in order to:
– construct new water supply networks,
– regulate the legal status of the land occupied by the water supply

networks, built in the past.
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PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA NARZĘDZI GIS
W PROCESIE SCALANIA I WYMIANY GRUNTÓW

Proces scalania i wymiany gruntów jest bardzo skomplikowany,
czasochłonny i pracochłonny, między innymi z powodu wielkości tere-
nu jakim jest ono obejmowane. Z reguły jest to kilkuset hektarowy
obszar, jednej bądź kilku wsi. Efektywne organizowanie nowej struk-
tury obszarowej na tak dużej powierzchni musi być wspomagane przez
specjalistyczne narzędzia informatyczne. Dlatego w artykule przed-
stawiono przykłady wykorzystania narzędzi GIS (Systemów Informa-
cji Geograficznej) w procesie scalania i wymiany gruntów. Narzędzia
te mogą być pomocne przy opracowywaniu ogólnego projektu scale-
nia, szczególnie przy tworzeniu map tematycznych. Następnie przy
przygotowywaniu szacunku porównawczego gruntów, gdzie wykorzy-
stać można analizy GIS w postaci nakładania warstw. Z kolei narzę-
dzie agregacji danych umożliwi takie połączenie działek danej jed-
nostki rejestrowej, aby ułatwić okazywanie projektu uczestnikom sca-
lenia. Oprogramowanie GIS pozwala także na trójwymiarową wizu-
alizację danych, którą można wykorzystać również przy okazywaniu
projektu scalenia.

Słowa kluczowe: oprogramowanie GIS, scalanie gruntów, narzę-
dzia wspomagania

THE USE OF GIS TOOLS IN THE LAND CONSOLIDATION
AND EXCHANGE PROCESS – EXAMPLES

The process of land consolidation is very complicated, time-consu-
ming and labor-intensive partially due to the size of the area covered
by this process. This is usually covered by a few hundred hectare area,
one or several villages included. Effective organization of a new struc-
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ture for such a large area must be supported by specialized tools. The-
refore, the article presents examples of the use of GIS (Geographical
Information Systems) tools in the land consolidation and exchange
process. These tools can be helpful in designing an overall consolida-
tion plan, especially for the creation of thematic maps. Also in the
preparation of a comparative estimate of land, where GIS analysis
(the overlay tools) can be used as well. What is more, the data aggre-
gation tools allow to merge plots of the registry unit. This can be help-
ful in showing the consolidation design to participants. GIS software
enables also three-dimensional visualization of data, which can be used
in presentation the consolidation design as well.

Key words: GIS software, land consolidation, supporting tools
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ANALIZA EFEKTÓW SCALENIA GRUNTÓW
W OCENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Duża część polskiego rolnictwa wymaga głębokich zmian struk-
turalnych, o czym świadczy: rozdrobnienie gospodarstw, zły stan lub
brak infrastruktury technicznej i instytucjonalnej, duże bezrobocie,
migracja ludności wiejskiej do miast, starzenie się lokalnej społecz-
ności. Aby zaradzić takiej niepokojącej sytuacji na terenach wiej-
skich, niezbędne są programy rozwoju obszarów wiejskich przy wy-
korzystaniu efektywnych narzędzi jakimi są scalenia gruntów. Po-
przez odpowiednio przeprowadzane postępowania scaleniowe
w Polsce, sytuacja polskiego rolnictwa z roku na rok ulega poprawie.
Jednakże aby proces ten przebiegał pomyślnie, niezbędna jest ini-
cjatywa i przychylność właścicieli gruntów.

W artykule dokonano analizy efektów scalenia gruntów w jednej
ze wsi województwa podkarpackiego w ocenie zamieszkującej jej spo-
łeczności. W celu poznania opinii, potrzeb, dążeń, nastrojów, inte-
resów uczestników scalenia przeprowadzono wywiad grupowy. Roz-
mowa grupowa wykazała zarówno satysfakcję jak i rozczarowanie
mieszkańców, czy brak zaufania i nie zrozumienia idei postępowa-
nia scaleniowego, przyczyny czego doszukiwać się można m.in. w mało
efektywnie prowadzonych działaniach informacyjnych i edukacyjnych
propagujących możliwości rozwoju wsi, gospodarstw rolnych oraz ko-
rzyści dla każdego z właścicieli gruntów, płynących ze scalenia grun-
tów. Na podstawie badań własnych stwierdzono, że samo scalenie
gruntów rozumiane jako zabieg geodezyjny, nie spełnia potrzeb rol-
ników, którzy oczekują dodatkowo realizacji prac w zakresie utwar-
dzania dróg, melioracji wodnych i innych przedsięwzięć służących
dla ogółu mieszkańców.

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, scalenia gruntów, uczestnicy sca-
lenia, wywiad grupowy
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ANALYSIS OF THE EFFECTS OF LAND CONSOLIDATION
AS PERCEIVED BY THE LOCAL COMMUNITY

A large part of polish agriculture requires deep structural changes.
This is evidenced by the disintegration of farms, bad condition or lack
of technical and institutional infrastructure, high unemployment, mi-
gration of the rural population to cities, and aging of local communi-
ties. In order to counteract this disturbing situation in rural areas,
programmes of development of rural areas are necessary, involving
the application of effective tools, namely land consolidation. Due to
accurately performed land consolidation procedures in Poland, the
situation of Polish agriculture improves every year. For the process to
be successful, however, the initiative and positive attitude of land
owners is necessary.

The article presents an analysis of the effects of land consolidation
in one of the villages of the Podkarpackie Province as perceived by
the local community. The identification of the opinions, needs, aspi-
rations, attitudes, and interests of the consolidation participants invo-
lved the application of a group interview. The group interview reve-
aled both the satisfaction and disappointment of the inhabitants, as
well as lack of trust and understanding of the idea of the consolida-
tion procedure. This may result from among others ineffective infor-
mational and educational activities propagating the possibilities of
development of the village, agricultural farms, and land consolidation
benefits for each of the land owners. The own study suggests that land
consolidation known as geodesic procedure does not meet the needs
of farmers. They additionally expect the execution of works in the
scope of paving roads, melioration, and other investments beneficial
for the inhabitants in general.

Key words: rural areas, land consolidation, consolidation partici-
pants, collective survey
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WPŁYW GĘSTOŚCI MULTISENSORALNYCH DANYCH
LIDAROWYCH NA DOKŁADNOŚĆ GENEROWANIA

NUMERYCZNEGO MODELU TERENU

Numeryczne Modele Terenu (NMT) są produktami bardzo często
wykorzystywanymi do różnego rodzaju analiz przestrzennych. Dokład-
ność otrzymywanych modeli zależy od dokładności zarejestrowanych
danych pomiarowych, ale także od parametrów generowania NMT.
Podczas generowania oprócz wielkości oczka siatki NMT istotna jest
również liczba punktów pomiarowych użytych do obliczenia modelu.
W niniejszej pracy przeprowadzono analizy mające na celu ocenę do-
kładności generowania NMT w zależności od gęstości wykorzystywa-
nych danych. Badania przeprowadzono wykorzystując osobno dane
z naziemnego, mobilnego i lotniczego skaningu laserowego oraz ze
zintegrowanej chmury punktów.

INFLUENCE OF MULTISENSORAL LIDAR DATA DENSITY
FOR ACCURACY OF GENERATION DIGITAL TERRAIN MODEL

Digital Terrain Models (DTM) are often used for various types
of spatial analysis. The accuracy of the models obtained depends on
the accuracy of the recorded data, but also on the parameters used
to generation DTM’s. Besides of grid spacing also number of me-
asurement points used to calculate model is important. In this stu-
dy, point clouds with different density was used to assess the accura-
cy of generated DTM. Analysis was conducted separately for data
from terrestrial, mobile, airborne laser scanning and for an integra-
ted point cloud.
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WYSOKOŚĆ OPŁATY ADIACENCKIEJ
A PARAMETR CZASU W ŚWIETLE

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami bu-
dowa urządzeń infrastruktury technicznej przeprowadzona z udziałem
środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, środ-
ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej czy też innych źródeł
nie podlegających zwrotowi, skutkuje koniecznością naliczenia opłat
adiecenckich. Opłata ta może zostać naliczona w terminie trzech lat
od daty wybudowania danego urządzenia. Natomiast jej wysokość za-
leżna jest od wzrostu wartości nieruchomości, na skutek możliwości
podłączenia nieruchomości do wybudowanego urządzenia technicz-
nego. Należy ponadto zwrócić uwagę, że wartość nieruchomości po-
winna zostać oszacowana według poziomu cen na datę wydania decy-
zji. W tej sytuacji zagwarantowany ustawą trzyletni okres naliczania
opłat, daje możliwość rozłożenia ich w czasie. Fakt ten przekłada się
jednak na wartość nieruchomości, bowiem czas jest istotnym parame-
trem ceny, a co za tym idzie i wartości nieruchomości.

W pracy przeprowadzono badania wykazujące istotny związek po-
między wysokością naliczonych opłat adiacenckich, a zmianą poziomu
cen, na przestrzeni trzech lat. Wzrost cen, pociągający za sobą wzrost
wartości nieruchomości przekłada się na wysokość opłaty adiacenckiej
ponoszonej przez właściciela nieruchomości. Ten sposób naliczania
opłat powoduje, że wysokość opłaty w większym stopniu zależy od daty
jej naliczenia aniżeli od faktycznego wzrostu wartości nieruchomości.

Słowa kluczowe: opłata adiacencka, wartość, nieruchomość, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej
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THE BETTERMENT LEVY AND THE TIME PARAMETER IN THE
LIGHT OF APPLICABLE LEGAL REGULATIONS

Pursuant to the provisions of the Real Estate Management Act,
any construction of utility infrastructure co-funded by the State Tre-
asury, local government units, the European Union or from other non-
refundable sources shall require charging the betterment levy. The
levy may be charged within three years following the date of construc-
tion. The amount charged depends on how much the value of the real
estate increased as a result of its possible connection to the utility in-
frastructure equipment constructed. Furthermore, it should be noted
that the real estate value should be estimated considering the price
level at the time the decision was issued. Therefore, the statutory levy-
charging period of three years allows for spreading the levies over time.
This fact affects, however, the property value as time is an essential
parameter of the price and, consequently, of the real estate value.

As part of the paper, research was conducted which proved a mate-
rial relationship between the amount of betterment levies charged and
the change of the price level over three years. The increase of the price
level and, consequently, of the real estate value affects the amount of
the betterment levy imposed on the real estate owner. As a result of
this method of charging, the amount of the levy depends to a larger
extent on the date of charging than on the actual increase of the real
estate value.

 Key words: betterment levy, value, real estate, utility infrastructure
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DETECTING ELEMENTS 

 OF RAILWAY INFRASTRUCTURE  

OBTAINED BY MEANS OF LASER SCANNING  

AND PHOTOGRAMMETRY METHODS 
 
 

In recent years, the Department of Geoinformation, Photogram- 
metry and Remote Sensing participated in several research projects 
devoted to railway clearance gauge measurements. Data for those pro- 
jects were gathered by means of various mobile measurement systems, 
travelling on a railway flatcar. The test section covered 30 km of a 
fragment of railway route from Krakow to Warsaw. Data that were 
obtained included both point clouds, and images of known External  
and Internal Orientation Elements. 

Due to the large number of data originating from mobile measure- 
ment systems, manual processing of them is a highly time-consuming 
procedure. For that reason, research works were initiated, aimed both  
at performing the analysis of existing software in the context of auto- 
mating the detection of railway infrastructure elements on images and  
in point clouds, and at creating own algorithms. Research works were 
conducted separately in relation to image data, and to point clouds. 

Images were examined in terms of possibility of an automatic iden-
tification and classification of railway signs. To that purpose, Matrox 
Imaging Library was tested, which is a commercial software that 
enables detecting various types of patterns on images. Next, it was deci- 
ded to create an own, original algorithm enabling to detect and classi- 
fy W11p1 and W11p2 signs. The algorithm employed segmentation 
with the use of neural networks, an automatic selection of binarization 
threshold level and, finally, classification based on pattern match- 
ing. The obtained results were on the levels of 90% (detection) and  
98% (classification), respectively. 

In automating the detection of railway infrastructure objects in a 
point cloud, the specific, regular structure (design) of railway clearance 
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gauge was utilized. In the first stage of research, one managed to create 
an algorithm that would make it possible to determine the location of 
traction pole supports. The algorithm makes use of the analysis of 
density of a cloud of points that are present at the railway traction level. 

The subject of automating the processing of data coming from mobile 
measurement systems is a topical issue. Further research works have 
been scheduled to cover the creation of algorithms of an automatic 
detection of other railway signs, and to extend the algorithm of traction 
pole detection by classification. 
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