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KATASTER WIELOZADANIOWY. NOWOCZESNE PODEISCIE DO ZGADNIEN
POMIAROWYCH KRAIU

@Teodar J. B tachuL 2 00 3

Wielkopodzialkowc pomiary odnoszace sie do powierzchni zierni maja za eel ustalenie wzajemnego potozenia
rozmaio/ch jej punktow. Ocz)'lviscie wiemy, ze skorupa zienska ne jesr zupehie szr),\M1a, w wyDiku czego
rrystepuja male zmiany w polozeniu punktow. Sa onejednak zaniedb)walne w zakresie niniejszych rozwazan inie sa
one tutaj brane pod uwage. Na terenach gomiczych i w podobnych wlpadkach, .\, klorych ruchy skorupy ziemskej
noga przekmczac granice dopuszczalne, zagadnieniu temu nalezy poswiecic osobna uwage i kompetentnj
pomiarowcy wiedzajak w takich s)tuacjach nalezy postepowac.

Pojecie nowczesnego katastru wptowdzil Napoieon ktory postanowil, ze na obszarze jego impcrium granice
wszysihich nieruchomosci (posiadlosci ziemskich) naja bye dokJadnie pomierzone i skartowane celem ustalenia ich
granic i ich wartosci. Snvierdzil on bowiem, ze wszelkie polsrodki prc\aadza tyiko do straO/ czasu i pieniedzy. Wobec
povJzszego rczporzadzil aby posiadlosci gruntowe byly wystarczajaco doktadnie i szczegotowo pomierzone w
sposob ustalajacy jednoznacznie g.anicc posiadlosci. Co wiecej, KATASTER NAPOLEONA za podstawowa
iednostke obszaru zierni podlegaiaca ewidencii przvial nie posirdlasc natezaca do danego wlascicicta ate
skladowa czesc wlasnosci o specylicznyn char.kteEe i uzvtkovaniu,czyli parccle! Oczywiscje, jak w
jakichkolwiek opemcjach pomiarowych majacych za eel ustalenie planigmficznej zawarroscj rerenu, jednyD z
zasadniczych , koncowych produktow pomiarow katastralnych byla mapa katastraha w odpowiednio duzej
podziaico spozadzoDa w systemjc obowiazujacej projekcji kartogmficznej . Dekrei Napoleona wpfowadzajacy
Kataste., byl uzupelniony irstrukcja wykonawcza obejmujaca ponad 1400 punktowl Byl to wiec impon jacy
dokum€nt przemyslany we wszys&jch szczegolachl

Nalezy sobie zdawac sprawe z tego, ze glowna notywacja Napoleona przy wprowadzaniu Katastru byla
s)4uacja i towrzyszace pfoblemy spoleczno-ekonomiczne w samej Francji, a wiec kraju podowqas (180?r_) bardzo
zaawansowanego i o slosunkowo duzej gestosci zaiudnienia.

Innym , rozpowszechDionym (na nieszcz€scie!) systemem ewidencji grunrow jesr system ,,legat surveys,,
rozpowsTechniony rv kajacb anglosaskich i nalezacych do nich kolonii. Mimo, ze i w t),m systemic sa proby
unowoczesn'enia go i oparcia go na laiqych juz dzisiaj pomiarach (cPS!), systemy re wykazuja generycare probtemy
ulzadzajace uytkowniko'n wielkie szkody. S',tuacj€ te ilustruje najlepiej publikacja wydana w St.Zjcdnoczonych
przez National Science Foundalion pt: "Ne€d for a Multipurpose Cadastre". W opinii komperenbych autorow
publikacji, czesciowe straty rocme w USA powodowane brakiem nowoczesnego kalastru ida w dziesiatki biiionow
dolarow. Wedlug mego szacunku straty te sa dwu lub trzykrotnie wyzsze, wydaje sie bowiem, ze publikacja
amerykanska nie uwzglednia calosci operacji pomiarorlych kaju omz powazno straty "Wome,, wynikajace z
opoznien, falszywych decyzji spowodowanych brakiem popmwnycb infornacji o terenie irp. Uwage o ,'tegat serveys.
wl.acam nicjako mimochodem, zdaje sobi€ bowiem spmwe z tego, ze istnieja wpltwowe osrodki miedrynarcdowe.
niestety niektore z nich z dostepem do oficjalnych ;nst)4ucji miedzynarodowych z prawem decyzji w omawianych ru
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zagadnieniach, ktofe pmwdopodonie z brakLr kompetencji propaguja ju' dawno prz€stacale i szkodliwe rozwiazania.
Ws7-elkiego zas rodzaju "miedzynarodowi domokrazcy,, za pieniadze po{lcjnuia sie wszelkiego rodzaj prac . nie
wnikaiac w ich aktualna watosc icelowosc.

Produkry catastru Napoleona znalazly natychmiasl zastosowanie poza obszafem klasycznie kafasrralnym, a
wiec po,.a ich funkcja prawna ( ustaleniem pmwa do wtasnosci i warunkami ich wtadania) oraz rurkcja fiskalna (
rvmiarem podalko$r. Przede wszvstkim mapv karaslralne znalazry duzy i narurarny odbior we wszelkicgo rodzaju
operacjach adnnristmcyjnych iinTynieryjnych. Mialy one rowniez wazny i chyba niezamierzony wplyw na
sirukluryzacje wielkopodzialkowych nrap kraiu. w Dastepslwie wprowadzenia katasrru w wielu dziedzinach sz.€reg
map rvielkopodzialkowych, sporzadzanycb niezatcznie dia jakichkolwiek cetow, byio wyKonywanycn w
rdenrycznych podzialkach jak mapy kataslrarne w7-glednie w podziarkach pochodnycrr z nrap kalnsrrarnych.
Prcwadzilo to do bardzo pozadancgo ujednoliccnia nap kraju.

Mozejednyrn I najlepszych pEykladow udziatu kaiasiru narodowego w z.yciu i fozwoju kraju, byo opracowanie
jednolilej 'Mapy Ekonomicznei', calego kmju, w skali l: 25 000 w Szwajcarii, w opafciu o mapy Kausrarne. w
okresic micdz-lrvojcnnym. A byro to przecicz przed wprorvadzcniem elckhonicznych komputcrolv zdotnych do
nagrzynorvania' pEetrvarzanin i obrazowania rv przervidzianci for.nic nritionow irformncii! Mozc nie
dziwnego, zc z natury bardzo bicdny i lrudny do uzytkowania kraj, jaknn jesr Szwajcarir, stosuiac tego rodzaju
inteligenrne Ikonsekwcntne posrepowania stal sie najbogatsrrym krajcm swiaral (Dochod narodowy na glow€ okoro
USS 43 500, w bogatej zas Ukrainic $ I 200, wcdtug danych z 1999r.).

w nicdzyczasic jetlnakze z.aszry grebokic zmiany w tcchnikach ponriarcwych. Dzicki speklak[rirnenru
poslcpo\r!i lcchnik fotogranrctrycznych (rcchniki posrcdnic), conz to va.lzici wystepui€ polr7-cba pzeprowadTnnia
nawct wiclkopodzialkowych pomiarow szczegolowych bezposrednio na powicfzclrni ziemi. Techniki
tdtogranrctrycznc sa nie tyiko bcz porownania badziej spmwne i wydajnc niz lcchniki tertnowc, pozwalaja pooadto
po raz picrwsry podd.c prccyzyjnyn ponriafom ciala w rLrchu, z_jawiska takicjak powie|Zchnic woo, zorze potrocne
(aurora borcalis) c4 wszerkicgo rodzai rawnrv uiac dakladnymi pomiara*i, whczajac !v nie przedrynr niedoslcpne
tcrcny bagnisle lrb slromc zbocza spadzistvch gor, a nawet kr owanie ciat Dicbicskich ,iak to miato nliciscc z
ksiezyccm celem ulatwicnia na ninr ladowania. Nieslcty w $,iekszosci kfajow, spoleoznosc miemicz2 odpowicdzialna
za wykonywanic pomiarcw wiclkopodzialko\{ych odniosin sic nicuf ie do fotogra}relrii upatruiac '" nici ie
sprzyrnicrzcnca, lecz wr.ogicgo wspohelvodnikn. Wyrz0dzita w tcn sposob nicpowclowane szkody
spolc.zensrwom, ktorychjest czescia skladowa, alc gbwlic samyn sobie.

Miedz), innyrri bowicm dopicro fotogmmctria pozwrla sformIlowac no]vy typ katasrru, zrynny krtasrrem
$ielozada'ioNyn 

'ekonomiczny, 
prosty i bn zo sprawny, dostarcziiacy dane pon)iarorvc, zaspakriaiac

nicomal konpletnic potrzeby k tfu (nie tyiko w dzidzinie katastrahrei), nr krorvm winny byc oparte wszystkie
innc opcrncic pon'iarowc kazdcgo panstwa. r'o co w tei chwili stwicrdzilen oznacz-a. zc w raoionalnic
z?jz".dzany.,l., nowocT-esnym panstwie kataster winie0 staDowic ,asadnicz_y trzon opemcii pomirr,r$tch i N
konsekwcncii odpowicdzialnosc za carosc opcracii poniarowych panstla musi byc przenicsiona do Dyrekcii

Ocztwiscie oznacza 10 rownicz, ze porniafowcy odpowiodziainiza katasler, rnusza posiasc nowoczcsna wiedze
pomiarowa, lvmz 7 fologramet ia.

Za klopotliwy stan r/-eczry pod lytm rvzglcdem sa w wysokim stopniu odpowiedziatne Jrasze oDecne sysremy
nauczania, ktorc obmzuja foiogran€lric jako sztuke manipulowania obrazami lotograficznynli tercnu bez uczenia w
jaki sposob zdjccia lotnicze sa uzywane do wykonylvania dokladnych, szczegoloryych, numerycznych pomiarow
tcr€nu wraz z cala jego zawartoscia, a wicc i do sporzndzania wielkopodzialkowych nrap terenow, krore tworza
esencje kaiaslru, zwiaszcza kataslfu wielozadaniowego. Pl7€d rozlvinic€iem technik {btograncuycznycn w czeslym
uzyciu byly melody "stolikow pomiafowych" w ktorych wspokzedne szczeSolow terenu byly ustalane przez
graficznc oporacje "wciec nr stoliku mierniczym"- Byly to operacjc uciazliwe, jednakzc $,idocznic $ystarczaiaco
\ydajne, skoro byly one uzywane do wielkopodzialkowych katuwan. W porownaniu do technik zdjec stolikowych
fotogramelria ofiaryje ortofotografic! techniki pod kazdyn iv7_gtcden doskonalszej doktadnieisze, sprawniwisze
itansze, ktore pozlvallir na ustalenie iakiegokolrviek punkyu terenu z dokt.dnoscia rvyzrza niz 10.1 mm w
podziaicc opracowania.Nikt nic moze twierdzic, zejest ro dokladnosc niewysiarczajaca diajakichkotwiek kaftowan.

Oczywiscic zaiozenia karasrru wielozadaniowego przyjmuja jakiekolwjek techniki pomiarowe i karograficzne
pod zaiozeniem. ze pozwola one na spmwne spelnienie posiawionego zadania_ Nalezy j€dnakze zwrocic uwage na
okolicznosc, z€ ogfaniczenie technik lbrogramerrycznych nic lezy w ich ograniczonej doktadnosci, ktora jest
nadzwyczajna, lecz w niepelvnej definicji ustalanych punktow poniarowiec wi.ien wiec wjedzjc jak wlnikajace
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slad lrudnosci lozwiazylrac. Sa to probl€my raczej prosre, trzeba j€dnakze sie nauc4,c odpowiednich postepowan.
Dia przykladu qspomne, ze kiedys prowadzilem projekt wdrozeniowy na omawiany tu tenat w Kolumbii, w
Amerycc Poludniowej, w nadz\ryczaj trudnlrn lerenie , o wielkosci I 200 km/2. W przeciagu jednego tygodnia
przeszkolilen okolo 50 technikow odpowi€dzialnycl za "identyfikacje ortofoto w lerenie,, nie napotykajac w rym
zakresig na zadnc trudnosci,

Musze j€dnakze stwierdzic z cal)m naciskiem, ze lyiko teoretJ,czne rozwazania d;a wyciagniccia ostatecznej
konkiuzji sa zupelnie ni€dostaieczne. To zupelnie tak jak proba opanowania tyiko teorerycznego jazdy autem i chec
wyciagania z niej wnioskow odnosnie ruchu automobilowego.

Oczywisce produkcja ortofoto (i bardziei zaavansowanego i cieka*szego produktu iakim jest st€reo-
ortofoto) jest operacja par exc€llence fotogmmetryczna, i musi bye eykonana w centralnych laboraroriach
fotogramelrycznych. Jost to jednakze produkcja szybka i masowa, w w),sokim stopniu zautomalyzowana, lezaca
calkowic;e w schemacie nowoczcsnych roboc4ch operacji pomiaro$ych. Klasycz.i wiec pomiarowcy lrinni
ptzyjnowac z eniuzjazmem te now techniki I produkty kartograficznc, ktore pozwalaja im po raz pierwszy na
szybkie i nadwyraz sprawne, komplctne wykonanie ich zadania. To ryiko bowiem z powodow trudnosci
iechn;cznych wystepowal dotychczas w pracach pomjarc\.rych szruczny podziai miedzy',opracowaniamj
lopogaficznymi" I "planimetrycznymi". Pomia.y polowe, ktore sa technikami punktowyrni nie nadaja sie alo

opracowan topogmficznych, z tego tez powodu unikano o ile Dozrosci zmudnych, powolnych I drogich pomiarow
topgmficznych. 'lbchniki fotogrametrycme (dostarczaiace wyniki ronni€z w ksztalcie c.tych linii lub po[)
trudnosci te wyeliminowaly, nalezy w;ec je entuzjastycznie przyjec i nie obstawac przy przestarzatych koncepcjach
rozwiazujac wspolczesne zagadnienia pomiarowe. Zwiaszcza, ze wspolczesny katasXer wielozadaniowy, niezaleznie
od jakichkolwiek dalszych rczwazan, bez klt:nego Tadn€ panstwo nie moze sie obejsc w dzidzinach organizacyjno,
adlninistracyjnych, wymaga tego podejscia.

Cz),telnik rnniej obyty z zgadnieniami katastru, zwiaszcza zas uksztaltowany na szrrvnych poieciach
obowiazujacej ewidencji gruntorv, z pewnoscia bedzie mial pltania odnosnio ostatecznej zawartoscj katastru
wielozadanio$€go I sugerowanych dokladnosci.

Mys le, ze sa to rzeczy dose umowne. I aki nowoczesny katasrer musi jednakze zawierac okreslone dane, klore w
oparciu o cechy operacyjne uczlnia go katastrem prostym, wydajn)m i sprawny . Nalezy tutaj przede wszysrkim
podstawowa zasad4 ze jedynic kataster sankcionuie staii i warurki posiadania nieruchomosci. Jakakohviek wicc
tanz?kcja odnosnie warunkow iprawa do wlasnosci nieruchornosci musi bye sprawdzona izarejesrrowana w
katastrze aby miec moc obowiazujaca. Miarodainy przy tym jest zapis ostatni. P[episy te sa q,powe dia
wszystkich funkcjonalnych systemow katastralnych. N"atomiasr nowoscia systemu wietozadaniowego jest
$,),maganie, ze poza mapa granic wlasnosci sporzadzona w krajowyn systemie odwzorowania (ervenlualnie w
roznych podzialkach z3,ieznych od sftf kataslElnychl) mapy sysremu lvielozadaniowego winny obrazowac
zasadnicze dane planimetryczne i topograficzne (rvarstwice) terenu. Jest to jedyne wymaganiel ktore podnosi
klasycay kataster Napoleona do rangi katastru wielozadaniowego. Ten nieslychanie istotny warunck osiaga sie
iednakze nie prz€z dodatkowe operacie pomiaroivo-kartograficzne !l€ przez cclowy wybor technik J ktore
pozwalaia w spoinei, poied€nczei operacii osiagnac te wielozadaniorve cele_ Odnosze sie tu glownie do technik
otofolo - i stereo -orlofoto. Nalezy sie z nimi praktyczlie zapozna..

Jesli jednakz€ dia okreslonych obszarow inne techniki okazuja sie bardziej wydajne, to oczywiscie nalezy im
dac p;erwszenstwo. Mam tu glownie na mysli skomplikowane konglom€raty miejskie, ktofe wprawdzie mozna
badzo dokladnie pomier4,c i karlowac melodami f6togramet!ryczrymi (przeprowad2ilem kiedys bardzo szczegolowo
badania w tym zakesie w wielonilionowym Montrealu), podejscie fotogrametryczne jesr jednakze nad^ryczaj
pracochlonne, jest wiec drcgie i niecelowe, nalezy wiec w tych obszarach dac pie&szenstwo technikom polotlym_

w dyskusjach q/ch zagadnien badzo wazna role odgrywa pltanie odnosnie dokladnosci pomraru granic.
Sugeruie, ze j€st to pytanie stosudkowo proste, zaiezne icdynie od przyjetei definicii polozenia punktu
granicznego. JesU za definicje polozenia punktu granicznego przyjmujeny jego wspolrzedne geodezyine. to
dyskutolvana dokladnosc moze bye, bardzo \rysoka, ograniczona tyiko dokladnoscia iechnik pomiarowych i .uchami
skorupy zienskicj. Znowu, moze w drogich konglomeratach miejskich, tego rodzaju podejscie jest \,lyjatkowo do
przyjecia. Jedrakze ogolnie stosowana altematywa, osadzanie na punktach granicznych odpowiednich znakorv j

przyj€ci€ polozenia znaku granicznego iako ewidencii dokladnego przebiegu granicy jest znacznie
prakfycznieisze, prostsze i tansze. Oczywiscie iw tym }ypadku ewentualne pomiary granic sa konieczne z
oczywistych powodow, ale wymagana przv q,m dokladnosc jest o wiele mniejsza j iansza. Technikom
fotogrametrycznym, specjslnic prosbryn i sprawnym, nalezy dac tu pierwszenstwo.
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MaJac rvszystkje infomacje ilosciolve ijakosciowe odnosnie posjadlosci, mozna \t)rznaczyc wartosc posiadlosci
diacclorv podatko\rych, co zreszta lezy u podsiaw katastru Napolcona.

Reasumujac dorychczasowe wywody, mozna je strescic nrstepujaco:
Nie ma kraiu, ktory ftogl by sie obeisc b€g bez katastru! Z porvodu iego braku cierpia nadzwyczajnic

spoleczenstwa i €konomie tak poteznych kraiolv o przeciwstawnych systemach ustrojorvych jak USA i Chiny.
\o\!oczesne techniki pomiarowe pozlvalaia iednakze zaktadac sJstemy katastratne obeimujnce poiyicrzchnie
calego kraiu, ktorc sluzac w pierwszym Eedzie.etom katastratnym poz\yalaia rownoczesnie zaspokoic ni€omal
calkoryite nvmagania pomiarorvo-kartogmficzne zwirzane z ptanorvaniem, rozwoiern i administracja
terytoriutn narodowego. Poniewaz u podstaw takiego noryocz€snego systemu leza op€racie i lyymagrnis
hatasirahe, jest zccza logiczna, ze katister \yinien stac sie trzonem centralnym operacji pomiarorvych kraiu i
ze specialise, odporyiedziaini zr operacie katastmtne, winni przeiac odpolvicdzialnosc za catos operacji
pomiarowo-kartograficznych krair. Jedynym warunkjem tei historycznei zmiany odpowiedzialnosci w naszym
zaryodzie jest lrymaganie, ze przysli kierownicy tych opel?cii musza stac sie kompetcntni w uzvwaniu
\szystkich nowoczesnych t€chnik porniarowych, a wiec znrordno bezposr€dnich potowych) iak i posrednich
(fotogr!metrycznych). Inaczei nic beda $ stanie ryywiazac sie ze srvei odpowiedziatnosci.

Szznowni Koledzy ukrainscyl Ufam, zc jestescie w sranic wzbudzic w sobie nowalorckiego ducha i wizj€
:ieodzowne przy wstepowaDiu na tego rodzaiu nowatorskie drogj. Caly swiat bedzie obseMowal wasze wysiiki w
r"Cziei na powodzcnie i w nadzici na Wasza przyszia pomoc. Zram nicktorych z Waszych przewodcow I wiem. 7_e

'3 nie zabmbie ani wiedzy ani charakteru aby osiagnac rytknjete celel

Buiakorvski K.
Akademia66ruiczo Hutnicza

Wydzial ceodezjj C6rniczej i lnzynierii Srcdo$,iska
Zaklad Ceodezii i Karrocmfii' 

(po'iska)

KILK-A. UWAG O WOJEW6DZKIEJ BAZIE DANYCH EWIDENCYJNYCH

O Bujakowski K., 2rr3

W pfa(), pnedstaviono uvagi doqcz4ce tttotzenin jednolitego zhioru danych oruz ahroneniu wojewddztiej
j.ta ewidencljnej. Ist iejqut obecnie fiLnotudkoSc slstehdw stosoteanlch lo pro|,adzenia e|,idencji oruz
tt?roszenie bnz. slsnoviq htot q hariery w szeroki dostgie Io darych. Na lrzyklndzie Malopotski
tr.pdsta iono istniejqcq sltuucj( w zakrc:ie ptuw.tlzania ettidencjL Wskszano d istotuqrcte WING\K,t) Iltocesie
dhnittut intu fitutorodnofci dt t Jch. Zottoponotea o ib\.lotranie wojeterttkkiej baza evidenqi,Ej te ot orcia o

lr,eliaz]t nne w fomscie SWDE daht! powialowe, W prztszto'ci haza ta mogtdb! blt teJ,kotzlstatta ti,
r4ionalnfch sJstemuLh it{omucji p4estzenrcj na szczebla wojewAttuo,

l. Wprorvadzenie
Zgodnie z akiualnie obowiEzuj4c4 definiciq za$a{4 w ustawie [8] .,Prawo geodezyjne i kaftograficzne,, (pgik),

.;:dencja gnrnt6w i budynk6w (kataslc( nieruchomosci) to jgbqliry dla kraju, syslemarycznie aklualizowany zbi6r
:nnnacji o gruntach, budynkach i lokalach- ich wlascicielach oraz o irnych osobach fi4,cznych lub prarvnych

-;caj4cych tymi nieruchomosciami. Zawata w definicji cecha jcdnolitosci ewidencji w skati calcgo kmju nabie.a
,-:J'lego znaczenia w sylua.ji, gdy pojawiaja si€ insrylucje lub organizacje ainteresowane kov-ystaniem z danych
:;:dencyjnych z obs?-ar6w $ykraczaj4cych poza ter),torium jednej gminy czy jednego powiaru.

Pierwszym insf,lucjonalnym uz],tkownikiem zainteresowanym jednolitynrj danymi ewidencyjnym; z rerenu

-z:j Polski jest Agencja Rcsl'.'rkluryzacji i Modernizacji Rolnicrwa [9]. Nalez_y sie spodzicwai kotejnych
:t*ownik6!v donragajqcycb sig jednol'qch danych owidencyjnych z obszarolt wojew6dztry czy catego kjaju.
t';iazuj4 na to apisy art. 7e Iljk zobowi4zui4ce Sluzbe ceodezyjna- i Ka{oguficzn4 do wspo}pracy z Szefem
a-ajowego Centrum informacji Kryminalnych w zakresie niezbAdnym do fealizacjijeeo zadan lstawowt ch.

ilodatkowo do grona zainteresowanych jednolirrmi danymi, nalezy wt4cz.yi samorz4dy wojewodzkie,
;_:konuiqce analizy struktury agrarnej w woiewodzlwie.


