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MOZLIWOSE WYKORZ-YSTANIA MAP KATASTRU AUSTRIACKIEGO
PRZY MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTdW I BUDTT.IKOW

A K bovricz H..2043

In ttofu one evcuted ,he compo.ison oJ ca.tl$trd map and nume c map eontents h range of bo erc of so

cled\okand"zarybki"inviltageJusz."4/no.co|,'paftonof|hesefi,ocaflognPhi.olelqbofa|iohs,as
performed by using alftne t.ansfort totion Resalts of a',arysis oJ bo le$ Poittls cootdinates and their

cutographicat seia!rc one execated ar use of the compuler progrum EWMAPA'

zaden kraj na 6\tiecie ze wzgled6w ekonomiczn)'ch, technicznych i czasolvch nie jest w stanie zakladad

sysiem6w kalastmlnych od poczatku, bazuj4c .a no*ych danych opartych na pomiaracl bezpoSrednich w rer€nie'

Utys*.an;e mapy numerycaej z zeskanowanego obmzu jest Ponad 20 r zy ta'isze niz z pomiar6w terenowvch' l0-

kr;h;e od me;ody folo$ametrycmej i 3-kminie tiz przez digitalizacja na digimc'rz€ [4] Skanowanie i digitalizacja

ishi€jEcych zasob6w kartograficaych jest metod4 szybkq i tania w stosunku do klasycznych metod geodeT'yjnych'

jak r6wniez metod fotogrametrycznych.

Bezposredni po.i* *",odq bi"guno*a pr4t u'ryciu tacbimetr6w elektronicznych zapewnia pelna gwamncje

wykonania dobrej mapy numeryc^ej Opracowanie rnap numerycznvch' ze wzgledu na rozne uwarunkowanra'

*y.ugu zusto"o*uniu ,Oaych sposob6w ujmowania granic wlasnoscj i budFk6w St4d tez metodvka i t€chnologia

oiru"o'ruuniu .up n*"tlcznych q'fro*]ch powinna tf,kor4stad oprocz metod bezposrednich' fotograrnetrycznych

r;\.uniez istnicjsce mapy ewidencj; grunt6w, a w qm i mapv bylego katastru austriackiego Celem pracv jes' ocena

mozliwosci wyiorasiania map katastru ausrriackiego do informatyzcji map dla cel6w inodcmizacji ewid€ncji

grLrnt6w ; bujlnkr5w. W szczeg6lnotui badania dotyc4'lv mozliwoici wvkorzystania przebiegu granic wlasnosci

pierwotnych uklad6\,v gru owych (16l' zar9bk6r9'

Zahes pmcy obejnuje ocen9 rnapy katastratn€j z 1844 r' \r'si Juszczlna poiozonej wpowieci€ a"wieckim o

powievctrni i:06 ha. Wybrana do badan wiesjest obiektem' na kt6Dtn tunkcjonuje ewidencia grunt6w zalozona na

zaktualizowanej mapie iatastralncl- Na obiekcie rym wystgpujE grunry ome o wymrnie zaznacanych gmnicach

(miedzach) omz uz,tki zielone i lesne, kt6rych granice sE slabo widoczne Ponadto $eS ta ma *vkonan4 mape

;"*"ry.;q * 2000r. metodE bezPoirednia Analiz4 objeto obsz, ponad 1000 h4 bedEcv wlasnosci4 os6b

fizycrnych. Na obszarze tym zachowal sie cztaelny podzi^l pienvotnych uktad6u €runto\tvch Por6$nano

po*ieri"ttn;e 16l, pdkolek i za&bk6w z mapy numervcznej z ich odpowiednikami zwekloryzowaqrrnr na

zeskanowan),ch i zkalibrowanych sekcjach mapy katastru aust'iackiego'

Zasady przygotowania mtp ka'astralnych do info natyzacji

Pomimoza|etmetodystolikowejtakichjaksrybkos6'wzgladnieduzadoktadnosdilanios6'posiadalaona
niestety takze i powame wady Do nich nalezy przede wszy$kim brak elcnent6w liczbowlcb' kt6re pozwalaty

,r"tor,'.tuo*uee*entuAniewprzyszlo{cistaryplan,cowrazzbrakiemutrwaleniapunkt6wPoniarowychigranic
wlasnosci wprowadza duzo tlu;noici tak pr7ry poslugiwaniu sie tyni maPani w Prakfyce pomiarowej' jak toz przy

uykorzystaniu ich do modemizacji erYidencji grunt6

Przy odcatywaniu element6w liniowvch z map bvlego katastru auslriackiego bardzo duzv \tpb'w na $elkoSci

odczyryryane maja bledy stale spowodowane deformacj4 matetialu mapoweSo Wvst9pujaca duza nieregulamosd w

*;"iioii a"fot *ji ." aanej sekcji nie daje sig uj46 w formv malematvcme a tlrrn samvm nie moznajednoaucanie

okre4li6 wielkosci bledu deformacji celcm *yeliminowania go z elementu odcz,tlvanego gmficznie Jak Wkazaly

badania I3l defonnacje lokalne nap katastru ausEiackiego r6zniE si9 od defornacji arkusza' dlateqo tez ptq

obliczaniu powicrzchni nzlezy wzr,ac4t deformacjQ lokalna w obrQbie I cala- kl6ra bardziei iesr zbli2ota do

defomacji rzeczywistej, gdvz inieresuje nas najbardziej zrieksztalcenie \r'mi€jscu wystepowanra mrcrmnego

obiektu. np. dzialki.
w piacy wykorzysrano nastQpujace materialy zJodlowe: mapa kalastralna z 1844 roku wvkonana przez J6zefa

r-ohameia w ukiadzie Lwowskirn w skali I :2880 oraz mapa pochodz4ca z poniaru bezpo5redniego przv uzvciu
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dalmierzy elektrooptycznych firmy SOKKIA z automaryczn4 rojestracj4 *ynik6w w rejestrato[e pSION z 2000
roku. MapQ katastru ausaiackiego zeskanowano na skanerze stolowym plaskim formatu AI szwedzkiej firmy FENIXvlsloN z rozdzielczosci4 400 dpi w Tru€ color i zapisano w fomacie TIFF Tag Image File Formar. BlEd
skanowania nie p.zekroczyi 0,i mm_ Caly analjzowany obszar byl umieszczo.y na lo-ciu arkuszach map
katastralnych, kazdy z arkusry skanowano i pr4/goto\lywano osobno.

wyznaczenie fornrul tradsformacji poniedzy uktadami wsp6rrzadnych Lwowskim ukradern katastrarnym oraz
uklad€m opracowania ewidencyjnej rnapy nurnerycznei ,,1965,, nast4pilo w oparciu o zachowane punkty osn6w
poziomych, posiadaj4cych wsp6hzQdne w obu uktadach [l]. Obticzenia wykonano w Systcmje GEONET
traDsfbmacja plaska konforemna 6-parametrowa. wyznaczone paramerry fansformacji posluzyb do przeliczenia
wspdtz€dnyci naroznik6w arkuszy map l:2880 do ukladu opracowania (strefa I ,,1965,,), a z kotei re punkty do
kalibracji rastr6w. Jest to elap umozriwiai4cv analize wslqpnie wzaj€mnie nalozonych obraz6w: napy ewidencyjnej
l:2880 oraz mapy nurneryczn€j.

EWMAPA obsiuguje msiy monochromatyczne oraz rarl ba*,ne tonnar EVR lub EWR. Konwersja moze
odbywai siQ z fonnatdw: BMp, pCX, TiF i RLC. Rasty po icb wpasowaniu kalibracji slanowia mai€rial o
kartomclrycznosci nie gorszej niz oryginai. Algo0amy wpasor|anja pop,.awiajE blady mapy uynikajqc€ np. z jej
skurczu. Istotna zaler4 programu jest mozliwola eksportu danych ewidencyjnych, ar6wno opiso$ych jak ,
geometrycznycl \r' spos6b na ryle cz,.telnyr aby mozliwe byto rrykorzystanie icb przez inne systemy, r6wniez danych
w rdznych standardach stosowanych w porsce i na swiecie DxF, AscI, MID i MIF (rnstrukcja EwMApA). Bior4c
powyzszc pod uwagQ \rlkorzystano ten program do obr6bki cyftowej zeskanowanych map wsi Juszczyna.

W celu dopaso*ania mapy numerycznej do mapy katasiralnej skorzysiano z opcji programu! ktora umozhwja
t'ansfomacia plaszczyzny obrazu rastra do ukladu wspdtrzrdnych ,,'65". poshtono siQ ruraj transformaci a afiniczo4
na I 8 punkt6ly wpasowan ia. Punktami tymi byly punkty:

' na obrazach map katastratnych punkty s,calowe ramki sekryjnej arkuszy,
t na mapie nuinerycznej punkty prryjAte dta potrzeb transfomacji, kr6rych wsp6hzedne odpowiadaj4 !r

terenie wspdlrzpd.l,rn co 5 catiramkisekcyjnej napy katasrralnej.
wvzej wymienione c4'".nosci svkonano dra wszvstkich dziesiaciu sekcji ; w skalibrowane podklady rasrroi{e

,,*.evr" oraz ptiki okreslai4ce transfomacie ,,*.rap" podaiace Sredni bhd polozenia punklu. W wyniku w)mienionyctr
czynnosci otrzlmano mapa katasiralnq w skali l:1, na kt6r4 nalozono obraz mapy numerycznej w celu dokonania
dalszych analiz. Podczas lrykonFvania traosfbmracji osi4gni€to doktadnosci ulasowania sekcji od 0,44 cm do 0,95

Analiza polozenia gmnic prawnych nieruchomosci
wadliwosa lub pra*idlowosa granicy lub stanu granic ocenianajest przez analize prawidlowosci cech obi€kt6$.

w]'znacz-onych przez te granice, punkty zalamania granic. wielkoic powierzchni jako najwazniejszy afiybu. dzialk;,
rcJostrowana w ewidencji grun16w, powinna byc okeilona z dosrarccznie duzq dokladnoicia ajej obticzenia naiezj-
dokonywad zc szczeg6lnE staratrnosci+

occnv dokladnosci porvierzchni 16r i zar€bk6w dokonano poprzez pordwnanie po erzchni w now),m stanie
wykazanvch na mapic cvftorv€j z powierzchniami obticzonlmi na mapie katasrratnej. przebieg granic r6t i zar9bk6w
zwizualjzowaDy w komputerze za pomoc4 punkt6w i jinii granicznyc} powslalych poprzez oDrysowanre
przvgotowanych s'czesniej podklad6w rastrowych (ryc.I). Dzigki wysokiej precyzji insrrunrent6w, ktdrymi dokonano
pomiaru ip6iniejszym opracowaniom komputerowym, mapA nurnerycznA przt€ro jako bezbladn4 Granice porstale
peez lpze'ie poszczeg6lnych odcink6w Iinii prosrych rysowanych doktadrie po liniach granic r6t zob,.azowanycb
na mapic kalastralnej. R6wnoczesnie prowadzono wyodr9bnianie g"ric 16r i zargbk6w na nrapie numerycznej
poprzez wvszukiwanie punktdw granicznv€h, ktdrych potoT-enie nie znienilo sia badz uleglo niewielkiemu
przesuniQciu w stosunku do tych samvch punkt6w granicznych na mapie katastratnej. w prz$adku, gdy nie moztiwe
bvio odnalezienie tozsamvcl punkr6w spowodowaDe byio io r6hymi czpniktuni dzialainosci ludzkiei ba<ll
przvrodv np.: diametralne zmianv s'4uacji prawnei, podzielenie obszaru na nowe dzialki, erozja uodna atuo zauregi
agrotechniczne przebi€g gmnic roli prz.yjnowano j ako linie ]Eczqcq dwa ;dentyfikowalne punkbr.

w programie Ewmapa obliczono powierzchnic rcr i zar€bk6w. wierko$c tych powie'chni zostaia zestawiona
w tabeli Na podstawi€ wielkosci powierzchni iyliczono r6znicQ, pomiQdzy nowym a siarym stanem dla: roli,
polroik6w i zareb6\ a nastepn;e dla potrzeb oc€ny dokladnosci wyticzono btqd wzgladny. Jak lrlnika z danych
tabeli bt:rd wzgledny analizowanej powierzclmi rvsi $.]nosi r/6165. obszar ten podzietony jcst na 12 pierwornych
uklad6w gruntowych, a obliczony bl4d wzglednv okregenia powierzchni w 1 r przlpadkach ksztakuje sip od t/l2l w
roli nr 6 do l/3286 w roli nr 9. Tvlko w roli nr r0 btad wzgladny por6lvn)wanych powietzcrrni wynosi i/80_
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Pd;niejsze podzialy 16l na p6lrolki i zarAbki odznaczaj4 siQ doSa znaczn)m r6znico\\,aniem wjelkosci bledu
wzglAdnego- ktdry kszakuje sie od l/51 ry p6lrolku nr 2 do 12394 w p6trolku nr I l. Wysrapuj4ce wietkosci b'gdu
wzglQdn€go !v analizowanych obiektach grrmtowych, jak ulnika ze szczes6lo\rej analizy przebiegu ich granic, s4
spowodowane znrianami wzdtuz dmg i ciek6w \vodn],ch.

Ryc.l. Przebieg fil i zalQbkb we irsi hsze.yna.

W praktyce katastralnej, pr2ry pracach zwiqzanych z aktualizacjtu mapy umawano za dobre, o ile \pasowanie
noulch granic $4asno(ci do mapy nie przekaczalo 0,3 mm N skali mapy. A Insrnrkcja Techniczna B-tX dotyczqca
pomiar6w uzupeloiaj4cych dopuszczala \ykorzyslanic istniejqcych podklad6lt maporych, \} kt6rych r6znice w
mial?clr graficznych i pornierzonych w tefenie nie przekmczaj4 i 0-7 mm - dL, gdzie dL oznacza dopuszczalna
r6zn;cQ du,ukfotnego pomiaru bok6rv i I'nii pomiarowych-

ReasunujEc u4skane $}.niki mozemy srwierdzia, ze $ okresie przejscio{ym anatizowane materiaty
kanograficzne moeq byd $ykorzystane w technologii sporza3zania map cl,liouych, a w drodze bezpo$edniego
pomiaru bQdq sukccsyt\.nie zastQporvane no\r-vmi danlmi, co ponv;erdzajqr6wniez badania [2].
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ne rdinice r porvierzchniach analizo$anrch oieruotnvch uklad6s srun

k.'asralnej thal ^P 
td'l Illqd wzgledny

I

367471 36t697 UC3

2 i51505 i605r2 1467 y51
720916 722269 1293 r/559

2

.113668 116172 2504 |166
381330 378149 -lr$l i/l r9
79.t99E 791321 -677 u1173

3

5 4248E4 422980 -1904 |222
6 41t637 420t06 731 y576

E{6521 843886 ,2635 1n2n
7 459573 4J5rl]6 -4r37 l/l l0
E 450806 451695 889 l/508

910179 907lJl -124E |/279

5

t 45t248 453.181 2233 11203
l0 422434 42t414 -1420 v2r7

a74ta2 87:1E95 E13 t^076
l1 426232 42605'+ -i 78 U2394
t2 403504 4 t0570 7066 t/58

829736 436624 6888 11121
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Nr polroll6w
karasimlnej [ha] numerycznej thal ^P 

[mz] Bl4d wzgledny

7

l3 410775 462798 -79',77 r/58
l4 495158 498208 t050 '| 63

965933 96r006 -4927 ur95

8

l5 505289 504?J7 -552 v914
508462 5 t 1907 1445 t/148
I0l375l 1nrc644 2493 l/351

t1 540636 5l?153 -t281 l^64
l8 494237 497835 359E t/ll8

r64873 t035r88 ll5 1t3286
l0 16a 2794a7 27603n -3457 1/80

tt

t9 686275 684052 -2223 l/308
20 665634 663715 -1919 t/346

l35r91)9 1347767 -4142 1t325

lz

(z€bek l) 2l 288040 2896"t7 t637 t/t77
lTebek 2) 22 26t524 264294 2766 t/96
(zlbck ll2l 296t93 296016 -t77 l/1672
(ztebek4) 24 276095 271523 4572 t/59
(zeb€k 5) 25 242411 247862 5451 I t45

t364267 1369372 5105 v26a
109869I2 1098sr33 -1779 u6115

P.zeprowadTlone badania nad r6znicami w o.Y,lllifl, on*"rr"n uktad6w srunrowych (rcre, zar€bki)
pomi9dzy rnap4 kaaastru austriackiego a map4 numerycznq w zakresie analizy po.lozenia granic praunych wykazaly
szereg jstotnych spostrzeZe 6 i *niosk6w, a miarowrcre:

I Pterwotne granice uklad6w $untowych i ich p6zniejsrv podzial na p6holki oraz zarebki od i844 r uregty
bardzo niewielkim zmianom spowodowanym prz€biegiern ciek6w wodnych i drdg potnych. w wiakszosci ganic€ t€
s4tozsame z obecni€ pomierzonymi granicami bezpo3rednio w terenie.

2. cranice 161, zrpbk6w sE bardzo srabilne na wiekszosci obszaru. Ten fakt duzej srabirnosci granic prawnych
shnowi \razny dow6d, Swiadcz4cy o ci€losc; granic pm*nych nieruchomosci. Jest to niezmiemie wazne
stwiedzenie' diatego ze granice te przeb;egai4 w wipkszosci przez uzyrki lesne i zietone, kt6re nie odtotografowuie
si€ na ortofotomapis. A zatem, mapa katastru austriackiego moze starowii dobre zr6dlo irfomacji przy tworzeniu
map cyf.owych dla cel6w ewidencji grunr6w, s ktorych moma w pelni Rlkorzystad prz€bieg granic pieMohych
uklad6w gruntowych na uzytkach lesnych i zielonych.

3. Anal;zowan€ mapy w skali l:2880 mo:zna przeskalowai o polowe w g6re i w ddr. por6wnanie prawnego
przebiegu granic nieruchomosci w zakresie zgodnosci moz€ odpowiadad skalorn l:5000 i t:2000. Uzyskane
dokladnosci wpasowania s4 rz4du 0,45'-0,95m i dowodzg Ze mapa katastralna moze by6 wykorzystana w metodyce
opracowania map cyllowych odnolnie przebiegu granic pierwoirych podzial6w gunrowych dla cel6w modemizacii
€ddencji grunt6w i hajowego systemu kontroli uzltk6w.
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