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Wprowadzenie 
 

Rozwój technologiczny jaki nastąpił w wielu dziedzinach nauki w ciągu ostatnich lat 

pozwala na coraz szybsze i dokładniejsze poznanie otaczającego środowiska. Próby 

usystematyzowania zgromadzonych danych zaowocowały powstaniem wielu różnych 

systemów informacyjnych. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez te systemy 

jest gromadzenie i przetwarzanie różnego typu danych, w tym geoprzestrzennych. Dane 

geoprzestrzenne to  dane o obiektach przestrzennych świata rzeczywistego powiązanego z 

powierzchnią Ziemi. Pojęcie obiektu przestrzennego obejmuje trwałe obiekty naturalne i 

sztuczne jak i zjawiska  przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne.  

Dane geoprzestrzenne dotyczą  (http://www.ptip.org.pl): 

1) właściwości geometrycznych obiektu przestrzennego, a zwłaszcza jego położenia 

względem przyjętego 2- lub 3-wymiarowego układu współrzędnych/odniesienia; 

2) charakterystyki obiektu pod względem czasu (np. daty jego utworzenia); 

3) związków przestrzennych (topologicznych) danego obiektu z innymi obiektami 

przestrzennymi; 

4) wyróżnionych atrybutów opisowych obiektu przestrzennego, służących do jego 

identyfikacji oraz określających jego podstawowe właściwości. 

  

Zgromadzenie danych geoprzestrzennych jako danych wejściowych jest istotą prac 

przygotowawczych mających miejsce podczas realizacji różnego typu zadań (np. przy 

opracowaniu projektów dróg, osiedli, masowej wycenie i in.). Cechy tych danych, 

pozyskanych z systemów informacji przestrzennej, materiałów i systemów kartograficznych, 

bądź innych źródeł, w dużym stopniu determinują jakość i  wiarygodność wyników 

końcowych (np. przebieg drogi, układ osiedla, ceny nieruchomości).  

Jedną z  ważniejszych cech danych wejściowych jest ich aktualność. Jest to cecha, 

która wskazuje na zgodność treści danych wejściowych ze stanem faktycznym. Przed 

wykorzystaniem zebranych danych uzasadnione jest więc sprawdzenie ich aktualności. 

Jednym z wielu zadań, gdzie dane geoprzestrzenne są danymi wejściowymi, jest 

powszechna taksacja nieruchomości (PTN). Mimo wielu prac pilotażowych związanych z 

powszechną taksacją obawy związane ze skutkiem jej przeprowadzenia, a mianowicie 

wprowadzeniem podatku od wartości nieruchomości, a w szczególności z ewentualnym 

zwiększeniem obciążeń podatkowych, zahamowały działania w tej dziedzinie. Mimo tak 

pesymistycznych prognoz, zainteresowanie podatkiem katastralnym, katastrem nieruchomości 
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i  powszechną taksacją nie słabnie. Nadal poszukuje się metod, które pozwoliłyby w  szybki 

sposób i stosunkowo tanio określić wartości nieruchomości oraz aby sposób ustalania 

wartości był jednoznaczny dla wszystkich zainteresowanych i nie budził wątpliwości. Jednym 

z rozwiązań jest uwzględnienie w procesie taksacji etapu sprawdzania aktualności danych na 

podstawie których zostaje ustalona wartość nieruchomości oraz udostępnienie tych danych w 

przyjaznej formie właścicielom/władającym nieruchomości. 

 

Powszechna taksacja nieruchomości to długotrwały i pracochłonny proces, na który 

składa się wiele etapów. Jednym z najważniejszych jest zbieranie danych  

o  nieruchomościach. Powinny to być dane – atrybuty, które mają największy wpływ na jej 

wartość i najlepiej opisują nieruchomość (Kuryj, 2001). Powinny także charakteryzować się 

aktualnością, gdyż ta cecha, jako jedna z wielu, warunkuje uzyskanie wiarygodnych wyników 

– wartości nieruchomości. Zapewnienie jej wysokiego stopnia wiarygodności oraz 

udostępnienie danych na podstawie, których została ustalona, może wpłynąć pozytywnie na 

nastawienie do powszechnej taksacji i  jej ewentualnych skutków w postaci zmian w polskim 

systemie podatkowym dotyczącym nieruchomości.   

 

Celem tej pracy jest przedstawienie metod oceny aktualności danych 

geoprzestrzennych pozyskiwanych na potrzeby powszechnej taksacji nieruchomości oraz ich 

opracowanie i przedstawienie w formie bardziej przyjaznej dla użytkownika poprzez 

zastosowanie e-symboli na mapach rastrowych.   

Postawione problemy badawcze dotyczące proponowanych metod badania aktualności 

danych geoprzestrzennych wykorzystywanych do PTN oraz ich wizualizacji zaproponowano 

rozwiązać realizując następujące zadania szczegółowe: 

1) Zdefiniowanie powszechnej taksacji nieruchomości.  

2) Przedstawienie metod aktualizacji map i danych w systemach informacyjnych. 

3) Przedstawienie założeń i technologii uproszczonej metody oceny aktualności 

materiałów źródłowych. 

4) Przedstawienie założeń dotyczących generowania e-symboli i  możliwości 

zapisywania i wizualizacji danych opisowych potrzebnych do prowadzenia 

powszechnej taksacji nieruchomości z zastosowaniem map rastrowych.  

 

Obiektem badań jest obszar miasta Olsztyna, stolica województwa warmińsko-

mazurskiego. Za obszary badawcze przyjęto dzielnice: Jaroty, Kortowo oraz Słoneczny Stok. 
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Uproszczoną metodę badania aktualności przeprowadzono w odniesieniu do materiałów 

obejmujących fragment Jarot. W pracach eksperymentalnych korzystano  

z następujących oprogramowań: Ewmapa, VSD oraz z aplikacji ZA_An_Akt umożliwiającej 

badanie aktualności map w trybie interaktywnym. Do wizualizacji danych wykorzystano 

programy autorstwa dr inż. hab. Aleksandra Zarnowskiego, prof. UWM: 

1) program generujący symbole E-alfabetu  GZA_Gen_Symboli, 

2) edytor do wpasowania wygenerowanych e-symboli na mapę rastrową 

EZA_Edytor_MR, 

3) przeglądarkę map rastrowych z zapisanymi e-symbolami 

EZA_Browser_Map_PTN, 

4) edytor do wpasowania wygenerowanych symboli na ortofotomapę 

EZA_Edytor_OrtoMC 

5) przeglądarkę ortofotomap z zapisanymi e-symbolami EZA_Browser_Map_Orto. 

 

 

Powszechna taksacja nieruchomości 
 

Z obecnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących powszechnej taksacji 

nieruchomości, ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. 

2005 r., Nr 240, poz. 2027), ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997r. 

(Dz.U. 2007 r., Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

powszechnej taksacji nieruchomości z dnia 29 czerwca 2005r. (Dz. U. 2005 r., Nr 131, poz. 

1092), wynika, że jest to wycena nieruchomości mająca na celu ustalenie wartości 

katastralnej, zbliżonej maksymalnie do wartości rynkowej. Wartość katastralną 

nieruchomości gruntowej stanowi wartość katastralna gruntu i wartość katastralna części 

składowych gruntu: 

WKN = Pg*Wjg + Pcsg*Wjcsg                                          (1) 

                                                         

                                                           (mapy taksacyjne)       (tabele taksacyjne) 

gdzie: 

WKN – wartość katastralna nieruchomości, 

Pg/Pcsg – powierzchnia gruntu/części składowych gruntu, 

 Wjg/Wjcsg – wartość jednostkowa gruntu/części składowych gruntu. 
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Na wartości jednostkowe gruntu i części składowych gruntu przedstawionych na 

mapie taksacyjnej i w tabelach taksacyjnych wpływają cechy charakterystyczne wskazanych 

przez ustawodawcę. Cechy te, dla poszczególnych rodzajów nieruchomości wyodrębnionych 

dla celów taksacji przez ustawodawcę, przedstawiono w tabeli 1.  

 

Tabela 1. 

Cechy charakterystyczne wpływające na wartość katastralną                            
Grunty zabudowane lub przeznaczone na 

zabudowę, grunty przeznaczone na inne cele, niż 

rolne i leśne 

Grunty rolne i leśne 

 Położenie, 

 Przeznaczenie ustalone w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, 

(w przypadku braku tego planu, sposób 

użytkowania), 

 Stan wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury technicznej, 

 Stan zagospodarowania, 

 Klasa gleboznawcza gruntu (jeśli 

określona w katastrze nieruchomości). 

 Położenie, 

 Rodzaj użytku gruntowego, 

 Stan wyposażenia w urządzenia 

infrastruktrury technicznej służące 

produkcji rolnej lub leśnej, 

 Klasa gleboznawcza gruntu. 

Budynek Lokal 

 Położenie, 

 Rodzaj budynku, 

 Sposób użytkowania, 

 Wyposażenie w instalacje wewnętrzne, 

 Dane techniczne (w rozumieniu o katastrze 

nieruchomości), 

 Stopień zużycia. 

 Położenie w budynku, 

 Rodzaj lokalu, 

 Sposób użytkowania, 

 Wyposażenie w instalacje wewnętrzne, 

 Stopień zużycia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powszechnej 

taksacji z dnia 29 czerwca 2005r. (Dz. U. 2005 r., Nr 131, poz. 1092). 

 

Do wymienionych cech charakterystycznych gruntów, budynków i lokali można także 

zaliczać inne cechy, jeżeli są one charakterystyczne dla danego obszaru. 

 

Obok pozyskania informacji związanych z cechami charakterystycznymi 

nieruchomości, przeprowadzenie taksacji wymaga również: 

- określenia właściciela lub użytkownika wieczystego lub innej osoby, 

na której ciąży obowiązek podatkowy, uczestniczących w 

procedurach związanych z przeprowadzeniem taksacji, 

- oznaczenia nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru 

nieruchomości, 

- ustalenia rodzaju części składowych gruntu. 
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Obok wspomnianego już katastru nieruchomości, dane o nieruchomościach objętych 

powszechną taksacją, pozyskiwane są także z innych źródeł o których wspomina 

ustawodawca. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji 

nieruchomości z dnia 29 czerwca 2005 r. wymienia podstawowe i dodatkowe źródła danych 

o  nieruchomościach (Tabela 2). 

Tabela 2. 

Źródła danych o nieruchomościach                                                                  
Podstawowe źródła danych Dodatkowe źródła danych 

 kataster nieruchomości, 

 księgi wieczyste, 

 miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, 

 dane o cenach transakcyjnych, czynszach i 

dochodach z nieruchomości, 

 mapa zasadnicza, 

 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia 

terenu, 

 dokumenty i informacje udostępnione 

przez właścicieli, użytkowników 

wieczystych bądź innych osób których 

dotyczy obciążenia podatkowe, 

 informacje uzyskane od organów 

podatkowych lub innych organów i 

jednostek organizacyjnych, 

 ustalenia dokonane podczas oględzin w 

terenie 

 wyniki inwentaryzacji, 

 oświadczenia składane przez właścicieli, 

użytkowników wieczystych lub innych 

osób władających nieruchomościami, 

 rejestry pozwoleń na budowę i 

dokumentacji budowlanych, 

 dane statystyczne Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

 inne źródła. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji z 

dnia 29 czerwca 2005r. (Dz. U. 2005 r., Nr 131, poz. 1092). 

 

 

Jakość i rzetelność uzyskanych wyników PTN, czyli wartości katastralnych 

nieruchomości zależy od danych pozyskanych z wyżej wymienionych źródeł, a w 

szczególności od ich jakości, aktualności, wiarygodności i kompletności. 

 

 

Proces aktualizacji map i aktualność danych w systemach informacyjnych 
 

Tempo zachodzących zmian oraz ich charakter warunkuje częstotliwość  

i sposób aktualizacji. Aktualizacja to proces, który obejmuje zespół prac i czynności 

organizacyjno-technicznych mających na celu doprowadzenie treści mapy do zgodności ze 

stanem w terenie oraz uaktualnienie związanych z treścią charakterystyk opisowych. W tym 

celu korzysta się z najbardziej aktualnych materiałów geodezyjnych, fotogrametrycznych i 

kartograficznych, danych statystycznych i innych oraz wyników wywiadu terenowego i 

pomiaru uzupełniającego. Ilość zmian warunkuje wprowadzenie tych zmian na istniejące 
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mapy lub opracowanie nowego czystorysu mapy. Wg instrukcji technicznej K-2 wartością 

graniczną ilości zmian jest 40%. Przekroczenie tej wartości obliguje do odnowienia 

czystorysu mapy. 

 

Instrukcja techniczna K-2 podaje następujące etapy produkcyjne aktualizacji: 

1) Przegląd i analiza map podstawowych i innych materiałów wyjściowych oraz 

przygotowanie materiałów podkładowych do aktualizacji. 

2) Aktualizacja kameralna treści mapy obejmująca: 

- aktualizację osnowy geodezyjnej, 

- aktualizację obiektów i szczegółów sytuacyjnych na podstawie pojedynczych 

zdjęć lotniczych, fotomapy lub metodą autogrametryczną. 

3) Aktualizacja terenowa treści mapy obejmująca: 

- sprawdzenie polowe poprawności aktualizacji kameralnej, 

- polowe uzupełnienie, bądź poprawienie sytuacji, rzeźby terenu  

i nazewnictwa.  

4) Aktualizacja kartograficzna polegająca na nowym opracowaniu, bądź aktualizacji 

czystorysu lub oryginału wydawniczego mapy. 

5) Wydanie zaktualizowanej mapy.  

 

Przeprowadzenie poszczególnych etapów aktualizacji zdeterminowane jest przez liczbę i 

rodzaj zmian. Jeśli przewidywana ilość zmian jest niewielka (np. do 5%) wówczas 

uzasadnione jest przeprowadzenie wywiadu terenowego. Jeżeli liczba zmian jest większa, to 

koszt prac terenowych, a tym samym aktualizacji także byłby większy. 

W przypadku systemów informatycznych  mamy do czynienia z czasem aktualizacji, 

który składa się z : 

- czasu reakcji na zmianę upływającego do momentu Tz zaobserwowania 

(pomiaru) zmiany, 

- czasu rejestracji zmiany, upływającego do momentu TA wprowadzenia zmiany 

do systemu. 

 

Z tak rozumianego pojęcia aktualizacji wynika, że aktualność to cecha związana z odstępem 

czasu pomiędzy momentem T0 zmiany wartości atrybutu, jaka nastąpiła ostatnio w 

rzeczywistości, a momentem TP pobrania danej z systemu (Gaździcki, 1997). 

Dana pobrana w momencie TP jest aktualna, gdy: 
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TA<TP<T0
”
                                                               (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Aktualność danej w systemie informatycznym. 

Źródło: Gaździcki, 1997. 

 

Aktualność danej w systemie zależy zatem od zmienności odpowiedniego atrybutu oraz 

procesów aktualizacji, które mogą być dokonywane: 

- po każdorazowym zaistnieniu zmiany (aktualizacja bieżąca); 

- po zaistnieniu większej liczby zmian (aktualizacja okresowa). 

 

 

Propozycja metody oceny aktualności na potrzeby powszechnej taksacji 

nieruchomości 
 

Czas jaki upływa między zaistnieniem zmiany w terenie a jej wprowadzeniem na 

mapę lub do systemu informacji przestrzennej sprawia, że nie ma możliwości posiadania 

materiałów, które z prawdopodobieństwem 100% można uznać za aktualne. Wszelkie 

dostępne materiały kartograficzne, zdjęcia lotnicze i inne „starzeją się”. Mimo to, badanie 

aktualności materiałów kartograficznych przed ich wykorzystaniem do określonych zadań jest 

uzasadnione i celowe. Brak takiego badania sprawia, że wykonawca musi liczyć się z 

poniesieniem kosztów wynikających z uzyskania błędnych wyników jako skutku korzystania 

z nieaktualnych materiałów. Rozwiązaniem tego problemu jest przeprowadzenie wywiadu 

terenowego. Jednakże jest to najbardziej pracochłonna i kosztowa metoda, szczególnie jeśli 

kontrola musiałaby objąć obszar o dużej powierzchni. Można jednak założyć, że podobny 

rezultat, ale przy mniejszych kosztach, osiągnie się w przypadku, gdy zamiast wywiadu 
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terenowego wykonawca danego zadania wykorzysta zdjęcie, lotnicze bądź satelitarne o 

wysokiej rozdzielczości, wybranego obszaru i porówna jego treść z posiadaną mapą. 

 

Uproszczona metoda oceny aktualności dokumentów i opracowań kartograficznych 

wykorzystywanych w powszechnej taksacji nieruchomości może być podzielona na 

następujące etapy: 

I. prace przygotowawcze, 

II. ocena zgodności treści materiałów źródłowych i porównawczych, 

III. wnioskowanie. 

 

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących zadań:  

1. zgromadzenie i wstępna ocena materiałów wykorzystywanych do realizacji 

danego zadania, 

2. wybór materiałów porównawczych, na podstawie których będzie badana 

aktualność materiałów źródłowych, 

3. wskazanie na materiałach źródłowych i porównawczych granic obszaru 

objętego opracowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2. Schemat metody badania aktualności materiałów kartograficznych. 
Źródło: opracowanie własne 

Wnioskowanie 

 

Ocena zgodności treści badanego materiału źródłowego z materiałem porównawczym  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Wzrost nakładów pracy, czasu; zwiększanie prawdopodobieństwa uzyskania bardziej wiarygodnych 

wyników 

Obserwacja całego 

obszaru badawczego 

na zgromadzonych 
materiałach. 

Poszukiwanie dużych 

zmian (obiektów 
sytuacyjnych). 

 

Obserwacja w obrębie 

obszarów testowych. 

Poszukiwanie zmian w 
trybie półautomatycznym – 

położenie środka obszaru 

testowego – generowane 
losowo, obserwator – 

użytkownik ocenia sytuację. 

 

Wykonanie 

pomiarów 

kartometrycznych z 
wykorzystaniem 

ortofotomapy bądź 

przeprowadzenie 
pomiarów w 

terenie. 

 

Prace przygotowawcze 
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Ilość i rodzaj materiałów/źródeł danych, których aktualność będzie badana jest 

zdeterminowana przez zadanie jakie ma być zrealizowane. W przypadku zastosowania 

uproszczonej metody w powszechnej taksacji źródła danych o nieruchomościach określa 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji z dnia 29 czerwca 2005r. 

(Dz. U. 2005 r., Nr 131, poz. 1092). Kryterium wyboru materiałów porównawczych może 

stanowić ich czytelność, pełność treści, data wydania itp. 

 

Proces oceny mapy i uznanie jej za aktualną bądź nieaktualną bazuje na 

podobieństwie psychologicznego modelu postępowania fotointerpretacyjnego z modelem 

spostrzegania zmian (Strelau J., 2002, Ciołkosz i in., 1999). Podobnie jak w przypadku 

fotointerpretacji, (wytyczne techniczne G – 4.2) tak i w procesie spostrzegania zmian ma 

miejsce: 

- postrzeganie wstępne, 

- przyjęcie hipotez na podstawie ogólnego zaznajomienia się z obrazem obejmującym 

obszar badań, 

- obserwacja szczegółowa, która pozwala na wykrycie obiektów (lub zmian), 

- dalsze szczegółowe rozpoznanie i interpretacja obiektów (zmian) oraz 

- ostateczna ocena i interpretacja. 

Zgodnie z powyższym pierwszy krok oceny zgodności treści obejmuje szybkie, 

pobieżne porównanie materiałów źródłowych i porównawczych. Jeśli na badanym obszarze 

zaszły znaczące zmiany to szybka i nawet bardzo pobieżna wizualna ocena może być 

wystarczająca do przyjęcia stwierdzenia, że badany materiał kartograficzny jest nieaktualny. 

Brak widocznych „na pierwszy rzut oka” zmian nie wyklucza jednak istnienia innych, takich 

jak np. przebudowa istniejących budynków, wybudowanie nowych w obrębie już istniejącego 

osiedla mieszkaniowego, zmiana przebiegu drogi itp. A zatem konieczny jest drugi krok 

badania aktualności, którego celem jest dokładniejsza obserwacja. Ze względu na czas oraz 

koszta związane z bardziej szczegółową obserwacją, porównanie dotyczy już nie całego 

obszaru badawczego, ale odbywa się w obrębie wybranych małych obszarów zwanych 

obszarami testowymi. Przyjęto, że łączna powierzchnia obszarów testowych będzie stanowić 

nie mniej niż 20% obszaru objętego badaniem. Podstawą powyższego założenia są wytyczne 

techniczne K-1.2. Rozmiar obszarów testowych uzależniony jest od charakteru obszaru 

badań, a więc ukształtowania terenu, charakteru zabudowy itp. To wszystko wpływa na ilość 

widocznych szczegółów a tym samym i na ilość prawdopodobnych zmian na wskazanym 

obszarze. Ze względu na fakt, że człowiek jest w stanie zauważyć i zapamiętać nie więcej niż 
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5 -  7 szczegółów (Strelau, 2002) to większa ich ilość jest wskazówką, że rozmiar okna 

powinien zostać zmniejszony. Ten etap badania aktualności przeprowadzany jest w trybie 

interaktywnym. Schemat aplikacji przedstawiono na rysunku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3. Schemat pracy oprogramowania do badania aktualności. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Opracowany program generuje losowo środki obszarów testowych.  Użytkownik – 

obserwator ocenia czy w obrębie wylosowanego obszaru badawczego nastąpiły zmiany. 

Użytkownik odpowiadając na pytanie „Czy widoczny stan jest aktualny?” ma możliwość 

udzielenia następujących odpowiedzi: 1) tak, nie widzę zmian, 2) nie, zmiany występują, 3) 

nie wiem, sytuacja nie jest jednoznaczna. Ilość poszczególnych typów odpowiedzi jest 

wskaźnikiem mówiącym o  aktualności/nieaktualności badanego materiału. 

Jeśli występują odpowiedzi trzeciego rodzaju i stanowią z punktu widzenia 

wykorzystania geoinformacji obrazowej zagrożenie dla uzyskania odpowiednich wyników, 

wówczas może być podjęta decyzja o kolejnym etapie badania aktualności, gdzie będą miały 

miejsce pomiary kartometryczne,  fotogrametryczne lub badania terenowe (w terenie bądź z  

Wczytanie mapy (materiału źródłowego) i 

wprowadzenie współrzędnych narożników 

obszaru badawczego 

Wczytanie zdjęcia (materiału porównawczego) 

i wprowadzenie parametrów zdjęcia 

 

Obliczenie liczby obszarów testowych 

Generowanie środków obszarów testowych 

 

Obliczenie powierzchni badanego obszaru  

Ocena stanu sytuacji widocznej na mapie i 

zdjęciu; 

Odpowiadanie na pytania 

 

Wyświetlenie obszaru testowego 

Wyświetlenie statystyki udzielanych 

odpowiedzi 

Podjęcie decyzji ( zakończenie lub 

kontynuowanie badania) 
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wykorzystaniem ortofotomapy). Podjęcie takiej decyzji wiąże się jednak z dalszymi 

nakładami pracy i czasu. 

Jeśli i na tym etapie nie zostaną znalezione zmiany to można przyjąć, że badany 

materiał kartograficzny jest aktualny, a prawdopodobieństwo uzyskania w oparciu o nie 

wiarygodnych wyników końcowych w czasie realizacji określonego zadania, jest wysoce 

prawdopodobne. W zasadzie decyzję o zakończeniu badania aktualności można podjąć na 

każdym etapie. Wszystko zależy od wstępnych ustaleń dotyczących pożądanego poziomu 

wiarygodności wyciąganych wniosków na temat aktualności badanego materiału oraz czasu i 

kosztów, które można poświecić na badanie aktualności. 

 

 

Wizualizacja geoinformacji 
 

Wizualizacja geoinformacji obrazowej odnosi się do wizualnego przeglądu, analizy, 

syntezy oraz prezentacji danych geograficznych (Hernandez i in., 2004). Jest ściśle związana 

z typem danych (graficzne, opisowe) oraz z system informatycznym w którym jest 

przechowywana. 

Dane gromadzone w nowoczesnych systemach informatycznych są porządkowane wg 

ustalonych zasad, które wynikają z modelu stosowanego w technologii geoinformacyjnej. 

Składa się on z trzech elementów (Sikorski, Zarnowski. 1997; Longley i in., 2006).: 

1) danych opisowych obiektu, 

2) danych przestrzennych określających lokalizację obiektu, 

3) systemu kodowania obiektów w celu określenia relacji między dokumentem 

obiektowo-graficznym i danymi opisowymi  

 

Podczas realizacji zapytania użytkownika wykorzystywany jest cały zasób informacji 

zgromadzonej w systemie. Jednakże sam wynik zapytania prezentowany użytkownikowi w 

formie hard copy może mieć postać dokumentu obiektowo-graficznego (np. mapa, 

ortofotomapa i inne) i dokumentu tekstowego. Podobnie jak mapa w technologii WMS 

(Norma Europejska ISO 19128: Geographic information: Web map server interface), 

wydrukowany dokument obiektowo-graficzny będzie zawierał wyłącznie przestrzenne 

położenie obiektów na rysunku. Brak danych opisowych ogranicza jego wykorzystanie w 

porównaniu z możliwościami jakie daje GIS. Uzyskanie dodatkowej informacji o obiektach w 
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technologii WMS wymaga dodatkowej instrukcji GetFeatureInfo lub stylizowanego 

deskryptora warstwy (SLD).  

Dostęp do baz danych opisowych oraz ich opracowanie przez oprogramowanie GIS 

dla użytkowników – ekspertów (geodetów, projektantów i in.) jest niezbędne. Dla 

użytkownika masowego (małe firmy, rzeczoznawcy, właściciele nieruchomości i in.) zakup 

pełnego oprogramowania GIS wraz z odpowiednim zapleczem technicznym jest zazwyczaj 

mało opłacalne. Mimo to tacy użytkownicy stanowią znaczący rynek zbytu produktów GIS.  

Rozwiązaniem jest udostępnienie takim użytkownikom opracowanej  

z wykorzystaniem GIS mapy rastrowej z zapisanymi na niej wybranymi danymi opisowymi 

obiektów, które są potrzebne użytkownikowi. W przypadku powszechnej taksacji może to być 

mapa ewidencji gruntów z zapisanymi na niej danymi o nieruchomościach i transakcjach 

jakie miały miejsce, którą od tego momentu można określać mianem mapy semantycznej. Do 

zapisywania danych opisowych można wykorzystać e-symbole (Zarnowski, 2004). W takim 

przypadku do wykonania zapytania do danych opisowych, wystarczy zwykły PC, zapisana w 

pliku mapa semantyczna i oprogramowanie do odczytania danych opisowych. Takie podejście 

będzie ekonomiczne i technicznie dostępne dla wielu użytkowników, co rozszerzy obszary 

zastosowania GIS i krąg jego użytkowników. Dokładne ustalenie zakresu potrzebnych danych 

umieszczonych na mapie rastrowej pozwoli także na szybszą i bardziej efektywną realizację 

zadania, dla którego mapa została opracowana (tu: powszechna taksacja). 

 

W tej pracy wizualizacja przedstawiana jest w jako sposób prezentacji danych 

opisowych. Do prezentacji danych wykorzystywane są e-symbole opracowane w ramach 

rozprawy habilitacyjnej „Model tekstowy danych graficznych, alfabet elektroniczny oraz ich 

zastosowanie w geoinformacji obrazowej i SIP” (Zarnowski, 2004). 

 

E-symbol to zapewniający każdemu słowu w języku naturalnym jednoznaczny symbol 

graficzny, którego wygenerowanie podlega ściśle określonym matematycznym zasadom. 

Generowanie e-symboli wymaga uprzednio określenia alfabetu podstawowego V: 

(V) ={ s s  {s1, s2, s3, …, sk}}                                           (3) 

gdzie: 

k – wymiar alfabetu, 

s – symbol graficzny. 

Z symboli graficznych odpowiadających literom – znakom graficznym głosek języka, 

powstają słowa S. Słowo S odzwierciedla linia łącząca piksele („litery”) o danym poziomie 
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jasności i danym położeniu w obrębie rastra. Wymiar rastra zależy od wymiaru przyjętego 

alfabetu – wzdłuż jednej osi, oraz długości słowa – wzdłuż drugiej osi. Proces formowania e-

symboli polega na obliczeniu współrzędnych pikseli i przyporządkowaniu im określonego 

poziomu jasności spektralnej ci,j. Jedna ze współrzędnych odpowiada bieżącemu numerowi 

litery w alfabecie, druga – bieżącemu numerowi litery w słowie. 

Alfabet podstawowy wykorzystywany do generowania e-symboli może zawierać 

wszystkie litery występujące w danym języku bądź tylko podstawowe. Może być także 

rozszerzony o cyfry i inne znaki, jeśli symbole mają odzwierciedlać nie tylko słowa, ale całe 

zdania.   

Umieszczenie na mapach lub innych dokumentach w postaci rastrowej przy pomocy  

e-symboli informacji niezbędnych do realizacji danego zadania (np. parametrów dotyczących 

PTN) pozwala użytkownikowi na bardziej efektywną pracę przy obniżeniu kosztów. 

 

Schemat generowania słowa „taksacja” oraz wygląd e-symbolu mu odpowiadającego 

przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Do generowania e-symboli przyjęto alfabet V: 

(V) = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z}              (4) 

 

S t  C20,1 = 0 

   a  C1,2 = 0 

    k  C11,3 = 0 

     s  C19,4 = 0 

      a  C1,5 = 0 

       c  C3,6 = 0 

        j  C10,7 = 0 

         a  C1,8 = 0 
 

Rys. 4. Schemat generowania słowa taksacja. (S – generowane słowo, Ci,j – piksel  

o współrzędnych i i j,  i - bieżący numer litery w alfabecie V, j – bieżący numer litery  

w słowie). 
Źródło : opracowanie własne). 
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a         

b         
c         

d         

e         
f         

g         
h         

i         
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n         
o         

p         

q         
r         

s         
t         

u         
v         

w         

x         
y         

z         

 

Rys. 5. Symbol E-alfabetu słowa „taksacja”. 
 Źródło: opracowanie własne 

 

Alfabet podstawowy wykorzystywany do generowania e-symboli może zawierać 

wszystkie litery występujące w danym języku bądź tylko podstawowe. Może być także 

rozszerzony o cyfry i inne znaki, jeśli symbole mają odzwierciedlać nie tylko słowa, ale całe 

zdania.   

Umieszczenie na mapach lub innych dokumentach w postaci rastrowej przy pomocy  

e-symboli informacji niezbędnych do realizacji danego zadania (np. parametrów dotyczących 

PTN) pozwala użytkownikowi na bardziej efektywną pracę przy obniżeniu kosztów. 

 

 

Obszar badawczy – charakterystyka, zasięg wykorzystywanych w 

doświadczeniach opracowań 
 

Za obiekt badań przyjęto Jaroty, Słoneczny Stok oraz Kortowo - dzielnice miasta 

Olsztyna (województwo warmińsko-mazurskie). Jaroty wybrano do doświadczenia 

związanego z badaniem aktualności opracowań obejmujących ten obszar. Wszystkie trzy 

dzielnice miasta wykorzystano w doświadczeniach dotyczących wizualizacji danych o 

nieruchomościach. 
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Jaroty to południowa dzielnica miasta. Obecnie charakteryzuje się największym 

tempem rozwoju, ponieważ miasto „rozrasta się” w tym kierunku. Jest to obszar działania 

firm deweloperskich. W  ciągu kilku lat rozwinęło się tam budownictwo wielomieszkaniowe. 

Obszar Jarot objęty badaniem ma powierzchnię około 94ha. Kortowo, podobnie jak Jaroty, 

jest miejscem, gdzie w ostatnich latach zachodziły zmiany wynikające z inwestycji 

realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Rozwój na terenie miasteczka 

uniwersyteckiego wpłynął także na rozwój sąsiadującego Słonecznego Stoku, co wywarło 

wpływ także na rynek nieruchomości w tej lokalizacji. Łączna powierzchnia obu dzielnic 

wynosi około 230ha. Poglądowo analizowany obszar przedstawiono na rysunku 6. 

 

         W pracach eksperymentalnych wykorzystano: 

- mapę zasadniczą w postaci numerycznej w skali 1:5000; 

- wyplotowaną mapę zawierającą treść ewidencyjną w skali 1:1000 oraz jej cyfrową 

postać powstałą przez zeskanowanie przy rozdzielczości 300 dpi;  

- zdjęcia lotnicze w skali 1:8000;  

- ortofotomapę miasta Olsztyna w skali 1:2000; 

- zdjęcie satelitarne wysokorozdzielcze miasta Olsztyna i okolic wykonane przez 

satelitę IKONOS-2.  

 

Mapę zasadniczą w skali 1:5000 pozyskano w grudniu 2006, mapy w skali 1:1000 

obejmujące ten sam obszar badawczy pozyskano w styczniu 2008r. Wykorzystane zdjęcia 

lotnicze o nr 2950, 2951, 2952 (szereg 7), 2973, 2972 (szereg 8) obejmują swoim zasięgiem 

obszar Jarot (Rys. 7). Zdjęcia wykonano październiku 2005r. Ortofotomapa została 

opracowana w 2006r. na podstawie zdjęć z 2005r. Wysokorozdzielcze zdjęcie satelitarne 

miasta Olsztyna i okolic zostało zarejestrowane w sierpniu 2007r. Rozdzielczość przestrzenna 

zdjęcia wynosi 0.80m. 

Wszystkie mapy oraz ortofotomapę pozyskano z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej w Olsztynie. Zdjęcia satelitarne stanowiły materiały 

dydaktyczne Zakładu Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej UWM w Olsztynie. Scenę IKONOS-2 pozyskano z Satelitarnego Centrum 

Operacji Regionalych (SCOR) S.A. 
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Rys. 6. Lokalizacja obszarów objętych doświadczeniem. 
(plan Olsztyna z http://www.plan.olsztyna.pl/plan_new_x.php  12 marca 2007r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Pokrycie obszaru Jarot zdjęciami lotniczymi. 
Źródło: opracowanie własne 

Obszar Jarot 
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http://www.plan.olsztyna.pl/plan_new_x.php
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Zastosowanie metody oceny aktualności na wybranym obszarze 
 

Zgodnie z założeniami technologii badania aktualności posiadanych materiałów 

źródłowych (tu: map) w pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze 

obejmujące wstępną ocenę zgromadzonych materiałów map, zdjęć lotniczych i zdjęcia 

satelitarnego obejmujących obszar Jarot, z punktu widzenia ich wykorzystania w powszechnej 

taksacji. Za materiał źródłowy przyjęto mapę zasadniczą jako podstawowe źródło informacji  

o nieruchomościach. Za materiał porównawczy przyjęto zdjęcia lotnicze oraz zdjęcie 

satelitarne.  

Pobieżna i szybka ocena treści map i zdjęć pozwoliła na przyjęcie tezy o braku 

znaczących różnic, tym samym podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego etapu metody 

badania aktualności, polegającego na poszukiwaniu ewentualnych zmian poprzez skupienie 

uwagi na mniejszych fragmentach obszaru badawczego – obszarach testowych. Aby ocena 

aktualności dostępnych materiałów na tym etapie przebiegała szybko i sprawnie opracowany 

został program ZA_An_Akt. Jest to 32-bitowa aplikacja OS Windows, która realizuje wybór 

fragmentów mapy i odpowiednich fragmentów obrazu cyfrowego – (tu: zdjęcia lotniczego lub 

satelitarnego) dla szybkiej wizualnej oceny ich identyczności. Wygląd okna głównego 

programu przedstawia rysunek 8. 

Zastosowanie aplikacji wymaga przygotowania plików tekstowych zawierających 

parametry mapy i zdjęcia (Tabela 3).  

Tabela 3. 

Treść plików testowych (wejściowych ) aplikacji dotyczących mapy  i zdjęcia lotniczego                                                                                                         

Mapa Zdjęcie lotnicze 

 Współrzędna x lewego dolnego narożnika 

mapy (w metrach) 

 Współrzędna y lewego dolnego narożnika 

mapy (w metrach) 

 Współrzędna x prawego górnego narożnika 

mapy (w metrach) 

 Współrzędna y prawego górnego narożnika 

mapy (w metrach) 

 Mianownik skali mapy 

 

 Współrzędna x punktu głównego zdjęcia  

w układzie mapy (w metrach) 

 Współrzędna y punktu głównego zdjęcia  

w układzie mapy (w metrach) 

 Mianownik skali głównej zdjęcia lotniczego 

 Rozmiar piksela zdjęcia w mm 

 

Uwaga: Orientacja zdjęcia musi być zgodna  

z orientacją mapy. 

Źródło: opracowanie własne 

Dokładność wyznaczenia współrzędnych punktu głównego nie powinna być większa niż 

rozmiar piksela terenowego mapy. 
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Rys. 8. Okno główne programu ZA_An_Akt  Badanie wykonane w oparciu o zdjęcie lotnicze. 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Po uruchomieniu programu użytkownik ma dostęp do menu głównego programu  

z opcjami: „Mapa”, „Zdjęcie”, ”Korekta obszaru”, „Analiza” „Zakończ”. W pierwszej 

kolejności należy wczytać jest mapę (funkcja Mapa/Czytaj). W oknie programu pojawia się 

wpasowana mapa (rys. 8). Następnie należy wczytać plik zawierający dane o mapie (funkcja 

Mapa/Narożniki mapy). Kolejnym krokiem jest wczytanie zdjęcia i pliku tekstowego 

zawierającego parametry o nim (funkcje Zdjęcie/Czytaj i Zdjęcie/Parametry). 

Wczytanie mapy, zdjęcia oraz plików tekstowych ich dotyczących uaktywnia funkcję 

„Korekta obszaru” w menu głównym. Pod pojęciem korekty obszaru w programie przyjęto 

pozyskiwanie wspólnego (pod względem współrzędnych) obszaru. Po wykonaniu korekty 

aktywna jest kolejna funkcja „Analiza/Automatyczne” w menu głównym. Wybór tej funkcji 

powoduje, że obliczane są: 

- powierzchnia badanego obszaru, 

- liczba potrzebnych do badania prób, 

 

Mapa 

Linijka procesu  

Stan realizacji 

badania 

Menu graficzne 

Przyciski stanu 

aktualności fragmentu 

Obszar testowy 

Badany fragment obrazu 

cyfrowego 

Obszar testowy 

Badany fragment mapy 

Menu główne Obraz cyfrowy 
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- następuje losowy wybór położenia obszarów testowych. 

Położenie wybranego obszaru testowego widoczne jest na mapie i na obrazie cyfrowym. 

Obszar na mapie i obrazie cyfrowym do sprawdzania aktualności mapy pokazywany jest w 

specjalnych oknach w jednej skali z powiększeniem w stosunku do skali mapy. 

Aby uniknąć problemów wynikających z: 

- zniekształceń liniowych spowodowanymi nachyleniem zdjęcia, 

- zniekształceń liniowych spowodowanymi rzeźbą terenu, 

- niedokładności wyznaczenia współrzędnych głównego punktu zdjęcia, 

- zniekształceń mapy i niedokładności wyznaczenia narożników mapy, 

- niedokładności wyznaczenia skali zdjęcia, 

wprowadzona została funkcja „Kadruj” umożliwiająca przesuwanie zdjęcia w granicach 

obszaru testowego w celu uzyskania obszarów homologicznych na zdjęciu i na mapie. Przy 

ustawianiu kursora w oknie obszaru testowego zdjęcia i przytrzymaniu lewego przycisku 

myszy wykonuje się kadrowanie obrazu zdjęcia.  

 

Po ustawieniu obszarów homologicznych w obu oknach obszarów testowych użytkownik 

ocenia aktualność widocznego fragmentu zdjęcia i mapy wybierając odpowiedni przycisk w 

menu graficznym, gdzie:  

”Tak” – oznacza, że widoczny fragment jest aktualny, 

„Nie” –  widoczny fragment jest nieaktualny, 

„Nie wiem” – sytuacja nie jest jednoznaczna. 

Procent wykonania badań w stosunku do zaplanowanych prób pokazuje linijka procesu. 

Po zakończeniu badania (linijka procesu wskazuje 100%) użytkownik może obejrzeć 

zestawienie wyników badania poprzez zastosowanie funkcji „Analiza/Statystyka”  

z menu głównego. 

Dane statystyczne o wykonanych badaniach aktualności pokazane w oknie po kliknięciu 

przycisku „Statystyka”. 
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Rys. 9. Wyniki  badań aktualności. 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zakończenie pracy programu umożliwia przycisk „Zakończ”. 

 

W trakcie badania aktualności mapy w trybie interaktywnym kluczowe jest udzielanie 

odpowiedzi o stanie aktualności. Użytkownik może mieć trudności z oceną gdyż wygląd 

elementów mapy oraz zdjęcia znacząco się różnią. Wyraźny przebieg granic działki, użytków, 

drogi i innych elementów liniowych występujących na mapie nie zawsze jest tak 

jednoznaczny na zdjęciu. Obecność drzew, cieni i innych elementów (np. samochodów) 

widocznych na zdjęciu także utrudniają ocenę zgodności treści mapy i zdjęcia. Wpływ 

odgrywa tu także rozdzielczość zdjęcia, która determinuje wierność  

i dokładność odwzorowania kształtu obiektu np. budynku, drogi itp. (rys. 10).   

 

zdjęcie lotnicze mapa zdjęcie satelitarne 

rozdzielczość przestrzenna 0.17m  rozdzielczość przestrzenna 0.80m 

   
Rys. 10. Treść fragmentu zdjęcia lotniczego, mapy oraz zdjęcia satelitarnego. 

Źródło: opracowanie własne 
 

Dodatkowo, z samej technologii metody oceny zgodności treści mapy i zdjęcia w 

trybie interaktywnym wynika utrudnienie związane z losowym generowaniem lokalizacji 

obszarów testowych. Może się zdarzyć, że obszary testowe będą się częściowo pokrywać. Im 

większy stopień pokrycia tym większy problem podczas oceny zgodności treści. Różne 

stopnie pokrywania się obszarów testowych przedstawia rysunek 11.  
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stopień pokrycia się obszarów testowych poniżej 

10% - nie wpływa na ocenę zgodności 

 

stopień pokrycia się obszarów testowych 

powyżej 50% -  dokonanie oceny zgodności jest 

niemożliwe 

Rys. 11. Pokrywanie się obszarów testowych. 
Źródło: opracowanie własne 

Uwzględniając powyższe trudności jakie napotyka użytkownik podczas oceny 

zgodności treści mapy i zdjęcia w trybie interaktywnym udzielenie odpowiedzi odnośnie 

aktualności/nieaktulności w obrębie obszaru testowego zależy od ustalenia warunków dla 

poszczególnych typów odpowiedzi. Odpowiedź „Tak”, oznacza że stan na mapie jest aktualny 

w stosunku do odpowiadającego mu na zdjęciu. Innymi słowy  

w granicach danego obszaru testowego nie widać zmian. Odpowiedź „Nie” oznacza 

występowanie zmian. W przeprowadzanym badaniu przyjęto, że zmiana ma miejsce gdy: 

- pojawia się nowy obiekt (np. budynek, droga), 

- istniejący obiekt zmienił kształt lub właściwości (rozbudowa budynku, zmiana 

przebiegu drogi, zmiana sposobu użytkownia), 

- stwierdzono brak istniejącego wcześniej obiektu. 

 

Przykładowy wygląd obszarów badawczych dla odpowiedzi „Tak” i „Nie” przedstawia 

rysunek 12. Odpowiedzi „Nie wiem” udzielane są w sytuacjach niejednoznacznych tzn. gdy 

ze względu na zadrzewienie, zacienienie bądź zbyt duży stopień pokrycia z wcześniej 

wygenerowanym obszarem testowym ocena zgodności treści nie jest możliwa (rys. 11). Ten 

typ odpowiedzi jest udzielany także wtedy, gdy w granicach obszaru testowego mapy nie 

występują żadne opisy (rys. 12). 
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Tak – stan aktualny, identyczny układ dróg 

 i budynków 

 

Nie – stan nieaktualny, układ drogi – 

identyczny, ale pojawił się nowy budynek 

 

Nie – stan nieaktualny, na 

niezagospodarowanym wcześniej terenie 

powstaje nowy układ dróg i nowe budynki 

 

Nie – stan nieaktualny, niezgodność użytków, 

na mapie: RIV, na zdjęciu – obszar 

zadrzewiony 

 

Nie wiem – brak jakiegokolwiek opisu na 

mapie, nie można dokonać oceny 

Rys. 12. Przykłady obszarów testowych i odpowiadające im typy odpowiedzi. 
Źródło: opracowanie własne 

Badania w trybie interaktywnym przeprowadzono dla wszystkich dostępnych zdjęć 

lotniczych. Wyniki zestawiono w tabeli 4. Badania wykonano także wykorzystując jako 

materiał porównawczy zdjęcie satelitarne. Ze względu na fakt, że aplikacja została 

opracowana w taki sposób, że uwzględniała jako materiał porównawczy zdjęcie lotnicze, 
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przyjęto rozwiązanie polegające na wczytywaniu fragmentu zdjęcia satelitarnego 

odpowiadającego zasięgiem właściwemu zdjęciu lotniczemu. Wyniki zestawiono w tabeli 5. 

 

Przykłady rozmieszczenia obszarów testowych podczas badania aktualności mapy w 

oparciu o fragmenty zdjęcia IKONOS’a przedstawiają rysunki 13 – 17. 

 

 

Rys. 13. Rozmieszczenie obszarów testowych – porównanie mapy Jarot z fragmentem zdjęcia 

satelitarnego odpowiadającego zdjęciu lotniczemu 2950. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rys. 14. Rozmieszczenie obszarów testowych – porównanie mapy Jarot z fragmentem zdjęcia 

satelitarnego odpowiadającego zdjęciu lotniczemu 2951. 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 15. Rozmieszczenie obszarów testowych – porównanie mapy Jarot z fragmentem zdjęcia 

satelitarnego odpowiadającego zdjęciu lotniczemu 2952. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rys. 16. Rozmieszczenie obszarów testowych – porównanie mapy Jarot z fragmentem zdjęcia 

satelitarnego odpowiadającego zdjęciu lotniczemu 2972. 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 17. Rozmieszczenie obszarów testowych – porównanie mapy Jarot z fragmentem zdjęcia 

satelitarnego odpowiadającego zdjęciu lotniczemu 2973. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 4. 

Zestawienie wyników badania aktualności mapy Jarot w oparciu o zdjęcia lotnicze 

 Porównanie 

mapy ze 

zdjęciem nr 

2950 

Porównanie 

mapy ze 

zdjęciem nr 

2951 

Porównanie 

mapy ze 

zdjęciem nr 

2952 

Porównanie 

mapy ze 

zdjęciem nr 

2972 

Porównanie 

mapy ze 

zdjęciem nr 

2973 

Sprawdzona 

powierzchnia 

(w m
2
) 

17 729 24 925 11 288 22 700 17 150 

Liczba prób 13 18 8 16 12 

Liczba prób 

pozytywnych 

5 (38%) 10 (56%) 5 (62%) 13 (81%) 10 (83%) 

Liczba prób 

negatywnych 

5 (38%) 5 (28%) 2 (25%) 1 (6%) 0 (0%) 

Liczba prób 

niewyjaśnionych  

3 (23%) 3 (17%) 1 (12%) 2 (12%) 2 (17%) 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 5. 

Zestawienie wyników badania aktualności mapy Jarot w oparciu o zdjęcie satelitarne 

 Porównanie 

mapy z 

„zdjęciem” nr 

2950 

Porównanie 

mapy ze 

„zdjęciem” nr 

2951 

Porównanie 

mapy ze 

„zdjęciem” nr 

2952 

Porównanie 

mapy ze 

„zdjęciem” nr 

2972 

Porównanie 

mapy ze 

„zdjęciem” nr 

2973 

Sprawdzona 

powierzchnia 

(w m
2
) 

21 241 27 422 11 691 22 700 17 661 

Liczba prób 15 19 8 16 12 

Liczba prób 

pozytywnych 

7 (46%) 7 (37%) 3 (38%) 11 (69%) 8 (67%) 

Liczba prób 

negatywnych 

4 (27%) 7 (37%) 1 (12%) 1 (6%) 1 (8%) 

Liczba prób 

niewyjaśnionych  

4 (27%) 5 (26%) 4 (50%) 4 (25%) 3 (25%) 

 Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie wyników badania w których wykorzystano zdjęcia satelitarne można 

stwierdzić, że treść mapy różni się w miejscu, które znajduje się zarówno na „odpowiedniku 

2950” jak i na „odpowiedniku 2951”. Liczba prób niewyjaśnionych nie jest tu uwzględniania, 

gdyż wynika z faktu pokrywania się obszarów testowych. Taka  ilość zmian pozwala przyjąć 

stwierdzenie, że badana mapa nie jest aktualna. Innymi słowy między dniem rejestracji 

zdjęcia satelitarnego (sierpień 2007r) a datą pozyskania mapy z ośrodka dokumentacji, a tym 

samym uaktualnioną na ten dzień (styczeń 2008r) na badanym obszarze zaszły znaczące 

zmiany. 

W przypadku badania aktualności mapy w oparciu o zdjęcia lotnicze, które wykonano w 

czasie nalotu w październiku 2005r, można było z góry przewidzieć wynik badania  

i zarazem sprawdzić poprawność działania aplikacji. Wygenerowana przez aplikację 

statystyka potwierdziła przypuszczenia (Tabela 4). 

 

 

Wizualizacja danych dotyczących nieruchomości przy pomocy e-symboli 
 

Wybór atrybutów opisujących nieruchomości, szczególnie ważny w masowej 

wycenie, był przedmiotem wielu badań i publikacji. W swojej rozprawie doktorskiej Kuryj 

(2001) zaproponował, na podstawie wyników przeprowadzonych badań sondażowych i 
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przeglądu literatury, zestaw atrybutów wykorzystywanych w modelach taksacyjnych przez 

różnych badaczy. 

Tabela 6. 

Propozycja zestawu atrybutów opisujących części składowe nieruchomości i transakcje na 

potrzeby powszechnej taksacji. 

Części składowe nieruchomości 

grunt budynek lokal 

forma władania, 

obciążenia i ograniczenia w 

rozporządzaniu, 

przeznaczenie nieruchomości, 

lokalizacja ogólna, 

atrakcyjność lokalizacyjna, 

moda, 

lokalizacja szczegółowa, 

dojazd, dostęp, 

sąsiedztwo, 

powierzchnia, 

kształt działki, 

uwarunkowania przyrodniczo-

rekreacyjne i geotechniczne, 

infrastruktura UTT, 

cena transakcji, 

forma transakcji. 

forma władania, 

lokalizacja szczegółowa, 

funkcja budynku, 

typ budynku, 

rok przebudowy, wiek, 

powierzchnia zabudowy, 

użytkowa, 

kubatura, 

liczba kondygnacji, 

liczba i typ lokali w budynku 

(lub pokoi), 

instalacja w budynku, 

standard wykończenia, 

zużycie budynku, 

cena transakcji, 

forma transakcji, 

opłaty, czynsze, dochody. 

 

forma władania, 

ograniczenia w 

rozporządzaniu 

lokalizacja ogólna, 

funkcja lokalu, 

położenie lokalu w budynku i 

na kondygnacji, 

wiek budynku, 

powierzchnia użytkowa 

lokalu, 

powierzchnia pomieszczeń 

przynależnych, 

instalacja w lokalu, 

standard wykończenia, 

stan techniczny, 

cena transakcji, 

forma transakcji, 

opłaty, czynsze, dochody. 

 

Źródło: na podstawie (Kuryj, 2001) 

 

Przedstawiony w tabeli powyżej zestaw „powinien stanowić podstawę do ustalenia tych 

atrybutów, które w znaczącym stopniu wpływają na kreowanie wartości katastralnej  

i powinny one być użyte jako zmienne do budowy modeli taksacyjnych. Weryfikowanie 

standardu danych wejściowych powinno odbywać się na każdym rynku lokalnym  

i umożliwiać jego rozszerzenie o inne atrybuty, jeżeli na monitorowanym rynku  

w znaczącym stopniu będą one wpływały na poziom cen transakcyjnych” (Kuryj, 2001). 

 

Na podstawie powyższych ustaleń oraz zgromadzonych danych o transakcjach jakie 

miały miejsce na obszarze miasta Olsztyna w latach 2003-2007 dla nieruchomości 

gruntowych przyjęto następujący zakres informacji: 

- lokalizacja, 

- atrakcyjność lokalizacyjna, 

- funkcja dominująca nieruchomości,,  

- współczynnik infrastruktury, 
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- intensywność zabudowy, 

- powierzchnia ewidencyjna działki, 

- wartość 1m
2
 nieruchomości, 

- liczba miesięcy, jaka upłynęła między data transakcji a daną datą. 

Informacje te umieszczono na mapach wykorzystując e-symbole. Do generowania   e-symboli 

wykorzystano zoptymalizowany alfabet: 

 

(V) = {#14a$2eryn.0s598,p367 jfMi/kWNcztęDKIowś}                         (5) 

 

Zoptymalizowany alfabet został wygenerowany przez program GZA_Analizator (Zarnowski i 

in., 2008). Przyjęte litery i znaki oraz ich kolejność w alfabecie jest skutkiem 

przeprowadzonej przez program analizy tekstu z danymi opisowymi,  

a dokładniej częstotliwości wystąpienia w danym tekście poszczególnych znaków. 

 

Podczas generowania e-symboli opis funkcji dominującej nieruchomości zastąpiono skrótem 

literowym stosowanym podczas opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego 

(brak danych – BD, tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego – MN, tereny 

budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego – MW, itd.). Jako datę stanowiącą punkt 

odniesienia przy określaniu ilości miesięcy jaka upłynęła od dnia transakcji przyjęto dzień 31 

grudnia 2007r.  

Dane o nieruchomościach z obszaru Jarot oraz Kortowa i Słonecznego Stoku pozyskano z 

bazy danych, która jest prowadzona w celach badawczych przez Katedrę Gospodarki 

Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. 

 

Program generujący e-symbole to 32-bitowa aplikacja Windows XP. W menu 

głównym użytkownik ma dostęp do opcji: Alfabet, Zdanie, Tekst, e-Symbol, Zamknij, Help.  

 

 

Rys. 18. Wygląd menu głównego aplikacji GZA_Gen_Symboli. 
Źródło: opracowanie własne 
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Poprawność działania aplikacji wymaga odpowiedniej struktury katalogów 

niezbędnych w pracy z programem. W katalogu głównym aplikacji (tu: katalog „dane”) 

znajdują się podkatalogi „Alfabet_zrodlowy”, „E-symbole”, „Mapy”, „Teksty”. W 

podkatalogu „Alfabet_zrodlowy” znajduje się plik tekstowy – ciąg liter i znaków, 

wykorzystywanych do generowania e-symboli. Podkatalog „Teksty” zawiera plik tekstowy z 

danymi opisowymi. Przechowywane są tu także  wygenerowane biblioteki e-symboli w 

postaci obrazów cyfrowych lub znaków kartograficznych, które są wklejane w mapę rastrową. 

W podkatalogu „E-symbole” znajdują się e-symbole zapisane jako pliki w formacie .bmp. W 

podkatalogu „Mapy” przechowywane są pliki graficzne w formacie .bmp. Pliki te są 

wykorzystywane podczas wpasowywania wygenerowanych e-symboli w mapę rastrową. 

 

Wygenerowanie e-symboli przedstawiających dane o nieruchomościach może 

przebiegać w następujących etapach: 

1) wczytanie alfabetu źródłowego: z menu głównego wybierana jest opcja Alfabet / 

Czytaj;   

2) wczytanie pliku tekstowego, znajdującego się w podkatalogu „Teksty” zawierającego 

dane o nieruchomościach, które zostaną przedstawione przy pomocy e-symboli: 

użytkownik korzysta z opcji Tekst/Czytaj  a następnie Tekst/Utwórz katalog biblioteki. 

Ta druga opcja umożliwia stworzenie katalogu - bibliotekę e-symboli. 

3) wygenerowanie e-symboli odwzorowujących informacje o atrybutach nieruchomości:  

wykorzystuje się opcję e-Symbol/ Generuj bibliotekę znaków kartograficznych lub e-

Symbol/Generuj bibliotekę obrazów cyfrowych. 

Biblioteka e-symboli w postaci znaków kartograficznych lub obrazów cyforwych 

tworzona jest w katalogu „Teksty”. 

Wygląd biblioteki znaków kartograficznych przedstawiono na rysunku 19. 
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Rys. 19. Przykład biblioteki znaków kartograficznych zapisanych do biblioteki 

„Biblioteka e-symboli do PTN”. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wygenerowane e-symbole mogą być wpasowane w mapę rastrową bądź 

ortofotomapę. Do wpasowania e-symboli (w postaci znaków kartograficznych) w mapę 

rastrową wykorzystywana jest 32-bitowa aplikacja Windows XP EZA_Edytor_MR, zaś 

do wpasowania e-symboli (w postaci obrazów cyfrowych) na ortofotomapę aplikacja 

EZA_Edytor_OrtoMC. Struktura katalogów niezbędnych do pracy z programami jest taka 

sama jak w przypadku aplikacji do generowania e-symboli. 

 

Zadania jakie należy wykonać przed wpasowaniem e-symboli w mapę rastrową 

przedstawia rysunek 19. 

- pozyskanie mapy rastrowej lub skanowanie mapy analogowej na obszar obiektu. 

Charakterystyki mapy: 

 rozdzielczość  - 300 dpi 

 format .bmp bez kompresji 

 monochromatyczna lub barwna (8-bitowa lub 24-bitowa). 

Mapa zapisywana jest w katalogu „Mapy”. 

 

- pozyskiwanie danych opisowych, które zostaną zapisane na mapie rastrowej, 

przygotowanie danych tekstowych oraz pliku tekstowego dotyczących tych informacji 

(tu: dane o nieruchomościach) 

- wygenerowanie źródłowego i optymalnego alfabetu do wygenerowania  

e-symboli, 

- wygenerowanie symboli e-alfabetu, 
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- analiza wygenerowanych e-symboli jako elementu treści mapy z punktu widzenia 

czytelności mapy, 

- opracowanie projektu wpasowania danych opisowych. 

    

Projekt wpasowania danych opisowych wykonuje się na kopii mapy. Kółkami czerwonego 

koloru wskazywane są obiekty, do których będą dodawane dane opisowe. Wykorzystywane 

są tu wydrukowane e-symbole dla oceny ich rozmieszczenia na obszarze obiektu. W 

niektórych przypadkach konieczne jest korygowanie tekstów  

i e-symboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 20. Schemat technologii prac przygotowawczych. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wpasowanie e-symboli w mapę rastrową przy pomocy aplikacji EZA_Edytor_MR 

rozpoczyna się od wczytania pliku graficznego - mapy z katalogu „Mapy”. Po kliknięciu 

przycisku „Otwórz” w oknie pojawia się wpasowany kartogram mapy. 

Pozyskanie mapy rastrowej lub 

skanowanie mapy analogowej 

Prace przygotowawcze 

Pozyskanie danych opisowych, 

przygotowanie pliku tekstowego 

Wygenerowanie źródłowego  

i optymalnego alfabetu 

Analiza wygenerowanych  

e-symboli 

Opracowanie projektu wpasowania 

danych opisowych. 
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Rys. 21. Kartogram mapy „Jaroty”. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Po wizualizacji kartogramu w menu głównym dostępna jest funkcja „Hider” 

(metadane pliku .bmp). Po kliknięciu na pozycję „Hider” pojawia się okno z metadanymi 

dotyczącymi pliku rastrowego. 

Zamknięcie okna z metadanymi wykonuje się przez ustawienie kursora w dowolnym miejscu 

okna i jednorazowe naciśnięcia lewego przycisku myszy. Automatycznie uaktywnia się 

kolejna funkcja z menu głównego „Biblioteka”. Opcja „Biblioteka” umożliwia wybór 

biblioteki zawierającej wygenerowane wcześniej e-symbole. (tu: z katalogu „Teksty”). Po 

kliknięciu na przycisk „Otwórz” w oknie dialogowym pojawia się lista plików – e-symboli 

znajdujących się w wybranej bibliotece. Po ustawieniu kursora na dowolnym pliku i 

ponownym kliknięciu przycisku „Otwórz” tworzona będzie lista e-symboli. 
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Rys. 22. Lista e-symboli biblioteki „Biblioteka_e-symboli dla PTN”. 
Źródło: opracowanie własne 

Po wczytaniu biblioteki e-symboli dostępna jest funkcja „Fragment”. Po wybraniu opcji 

„Fragment” i jej podopcji „”Wybierz fragment mapy” pojawia się kartogram wybranej 

wcześniej mapy wraz z informacją o konieczności wyboru punktu na mapie. Po kliknięciu 

kursorem w danym miejscu mapy w oknie edycji aplikacji pojawia się powiększony fragment 

mapy. Manewrowanie nim, w celu znalezienia najlepszego położenia w oknie edycji obiektu, 

do którego będą dodawane dane opisowe, umożliwia przycisk  „centruj”. Wskazany punkt 

jest przesuwany w centrum okna edycji. Po ustawieniu w oknie edycji w najlepszej pozycji 

wybranego obiektu można wpasowywać e-symbol. Przycisk „e-Symbol” z menu graficznego 

umożliwia dostęp do biblioteki zawierającej e-symbole i wybór odpowiedniego e-symbolu. 

Informacja o wybranym e-symbolu pojawia się w oknie aplikacji (rys. 24). Wpasowanie e-

symbolu na mapę wymaga ponownego kliknięcia na przycisk  

„e-Symbol” a następnie w wybranym punkcie mapy. W przypadku potrzeby zmiany 

położenia e-symbolu może być on usunięty bezpośrednio po jego wpasowaniu przyciskiem 

„Cofnij”z menu graficznego.   

 

Edytowanie mapy wykonuje się w obszarze edytowania, który z punktu widzenia 

bezpieczeństwa wykonania edytowania nie jest bezpośrednio związany  

z mapą. Z tego powodu po wpasowaniu e-symboli fragment mapy w widoczny w oknie 
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edytowania należy zapisać na mapę. W tym celu korzysta się z przycisku „Zapisz”  

z menu graficznego. 

 

Rys. 23. Menu graficzne. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wpasowanie jednego i więcej e-symboli w obszarze edytowania bez zapisywania obszaru 

edytowania powoduje usunięcie e-symboli, jeśli zastosowany zostanie przycisk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 24. Struktura okna. 
Źródło: opracowanie własne 

 Wszystkie operacje redagowania mapy wykonywane są w pamięci operacyjnej. Przy 

zapisywaniu mapy z danymi opisowymi menu główne modyfikuje się. 

Po kliknięciu pozycji „Zapisz mapę” z menu pojawia się okno dialogowe „Zapisz mapę  

z wpasowanymi danymi opisowymi”. Po wpisaniu w pole „Nazwa pliku” nazwy mapy z 

danymi opisowymi i kliknięciu przycisku „Zapisz” mapa zostaje zapisana w pamięci stałej w 

katalogu „Mapy”. 

Zapisywany na mapę rastrową e-symbol może zostać umieszczony: 

Okno edycji Kartogram 

Menu 

glówne 
Menu graficzne 

Lista e-symboli  

Pole informacji dla użytkownika Pole e-symbolu 
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a) wewnątrz działki, której dotyczy – gdy działka jest wystarczająco duża, 

b) e-symbol jest umieszczany poza działką: 1) gdy powierzchnia zajmowana przez  e-

symbol jest większa od powierzchni działki, 2) gdy umieszczenie e-symbolu 

zasłoniłoby istotne elementy treści mapy znajdujące się w obrębie działki.  

Przykłady umieszczania e-symboli przedstawia rysunek 25 i 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 25. e-symbole umieszczone wewnątrz działki. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 26. e-symbole umieszczone poza obrębem działki. 
Źródło: opracowanie własne 
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Odczytanie informacji zapisanych na mapie rastrowej przy pomocy e-

symboli 
 

Wygenerowane e-symbole, odpowiadające pewnemu zakresowi informacji (tu: 

atrybutom nieruchomości) na mapie rastrowej stanowią znaki kartograficzne, których 

zawartość informacyjna pozostaje ukryta. Odczytanie tych informacji wymaga zastosowania 

odpowiedniej aplikacji umożliwiającej przejście od nieczytelnego  

i niezrozumiałego dla użytkownika znaku graficznego do konkretnej informacji, którą e-

symbol reprezentuje. 

Po uruchomieniu aplikacji, wczytaniu alfabetu, który był wykorzystany do 

generowania e-symboli zapisanych na mapie  i kliknięciu na e-symbol pojawia się okno, w 

którym wyświetlane są informacje o nieruchomości.  Okno aplikacji ma postać tabeli. 

Kolumna pierwsza zawiera informacje  o wybranych atrybutach, zaś w drugiej kolumnie 

znajdują się wartości, jakie wybrane atrybuty przyjęły. Przykładową strukturę okna aplikacji 

przedstawia rysunek 27. 

 

Atrybuty wskazanego obiektu 

Atrybut 1 Wartość atrybutu 1 

Atrybut 2 Wartość atrybutu 2 

Atrybut 3 Wartość atrybutu 3 

Atrybut 4 Wartość atrybutu 4 

Atrybut 5 Wartość atrybutu 5 

Atrybut 6 Wartość atrybutu 6 

Rys. 27. Struktura okna aplikacji do odczytywania e-symboli. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wybór atrybutów oraz ich liczba uzależnione są od zawartości bazy danych  

z których pozyskiwane są dany opisowe, a także od celu do którego dane te będą 

wykorzystywane. W przypadku powszechnej taksacji skupiono się na następujących 

atrybutach: 

1) numer ewidencyjny działki, 

2) lokalizacja, 

3) atrakcyjność położenia, 

4) funkcja dominująca nieruchomości, 

5) współczynnik infrastruktury, 
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6) intensywność zabudowy, 

7) wartość 1 m
2
 działki, 

8) liczba miesięcy jaka upłynęła między datą transakcji a 31.12.2007. 

 

Wartości jakie mogą przyjąć poszczególne atrybuty przedstawiono w tabeli 7. 

Tabela 7. 

Wartości atrybutów opisujących nieruchomość                                                  

atrybut Opis /Wartość atrybutu Opis/Wartość atrybutu 

zapisana w pliku testowym 

przygotowanym do  

generowania atrybutu za 

pomocą e-symbolu 

Nr ewidencyjny działki {wartość liczbowa} {wartość liczbowa} 

Lokalizacja 

 

 

 

 

Strefa peryferyjna, 

Strefa przejściowa 

Strefa pośrednia 

Strefa śródmiejska 

Strefa centralna 

s.peryferyjna, 

s.przejściowa 

s.pośrednia 

s.śródmiejska 

s.centralna 

Atrakcyjność położenia 

Niska 

Przeciętna 

Wysoka 

a.niska 

a.przeciętna 

a.wysoka 

Funkcja dominująca 

nieruchomości 

Brak danych 

Budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne 

Budownictwo mieszkaniowe 

wielorodzinne 

Tereny rolnicze z prawem 

zabudowy 

Tereny zabudowy przemysłowej 

Tereny komunikacji lądowej 

Inne 

BD 

MN 

 

MW 

 

R 

 

P 

 

KD 

INNE 

Współczynnik infrastruktury {wartość liczbowa} {wartość liczbowa} 

Intensywność zabudowy {wartość liczbowa} {wartość liczbowa} 

Wartość 1 m
2
 działki {wartość liczbowa} {wartość liczbowa} 

Liczba miesięcy jaka upłynęła 

miedzy datą transakcji a dniem 

31.12.2007 

{wartość liczbowa} {wartość liczbowa} 

Źródło: opracowanie własne 

Opis atrybutu dotyczącego funkcji dominującej nieruchomości (wersja pełna  

i  skrócona) oparto się na wytycznych zawartych w aneksie nr 9 do instrukcji G-5. Zakres 

tego rodzaju atrybutu został ograniczony do wartości występujących na obszarze objętych 

badaniem.  
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Przejście od atrybutów zapisanych w bazie danych do ich wyświetlenia w oknie 

aplikacji dla wybranej działki przedstawiono na rysunku 28. 

IDD DM_LOK_OPIS DM_ATR_OPIS D_FDZ_OPIS WSP_INF M_INTZAB PEW WRT1M_D 
LICZBA M-

CY  

117/35 
Strefa 
peryferyjna Niska 

Budownictwo 
mieszkaniowe 
jednorodzinne 5 0,83 279 924,73 46 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Rys.28. Schemat transferu danych o nieruchomości od bazy danych do wyświetlenia 

 w oknie aplikacji. 
Źródło: opracowanie własne 

Atrybuty nieruchomości  

Nr ewidencyjny 

działki 
117/35 

Lokalizacja Strefa peryferyjna 

Atrakcyjność 

położenia 
Niska 

Funkcja 

dominująca 

nieruchomości 

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

Współczynnik 

infrastruktury 
5 

Intensywność 

zabudowy 
0,83 

Powierzchnia 

ewidencyjna [m
2
] 

279 

Wartość 1 m
2
 924,73 

Liczba miesięcy 

jaka upłynęła 

między datą 

transakcji a 

31.12.2007 
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Wygenerowany 

 e-symbol dla 

działki 117/35 

Wpasowany  

 e-symbol na mapie 

rastrowej 

Plik tekstowy do 

generowania 

 e-symboli 

Informacje w bazie danych 

1/236 s.peryferyjna##MN#5##24#135,00#48$ 

117/35 s.peryferyjna#a.niska#MN#5#0,83#279#924,73#46$ 

 

 

 

Okno aplikacji  z 

wyświetlonymi 

atrybutami  

nieruchomości 
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Odczytanie informacji opisowych umieszczonych na mapie rastrowej przy pomocy e-

symbolu wymaga: 

1) otworzenia danej mapy semantycznej w oknie aplikacji 

„EAZ_Browser_Map_PTN”, 

2) wczytania alfabetu źródłowego, jaki był wykorzystywany do generowania 

e-symboli, 

3) ustawienia kursora na znacznik e-symbolu, pojawia się okno  

z informacjami zapisanymi przy pomocy e-symbolu. 

Wygląd okna, które pojawia się po zastosowaniu aplikacji 

„EAZ_Browser_Map_PTN” przedstawiono na rysunku 29. 

 

 

Rys.29. Wygląd  okna zawierającego informacje opisowe dotyczące powszechnej taksacji 

nieruchomości z bazy danych zapisanych na mapie rastrowej przy pomocy  

e-symbolu. 
Źródło: opracowanie własne 
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  Rys.30. Wygląd  e-symbolu po wpasowaniu w mapę rastrową. 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wszystkie niezbędne opcje znajdują się w menu aplikacji. 

 

 

Rys.31. Menu główne aplikacji EAZ_Browser_Map_PTN. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Wizualizacja danych przy pomocy e-symboli na ortofotomapie 
 

Do wizualizacji danych przy pomocy e-symboli na ortofotomapie wykorzystano już 

wcześniej wygenerowane e-symbole. Jednakże ich umieszczenie na podkładzie barwnym 

różni się od wcześniejszego sposobu wizualizacji koniecznością ustalenia koloru tła na 

którym widoczny będzie e-symbol. Po wskazaniu miejsca umieszczenia e-symbolu, obliczana 

jest średnia wartość barwy w obszarze wpasowania. 

nm

c

c

n

j

ij

m

i

śr
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                                                          (6) 

cij – barwa piksela, 

m – długość e-symbolu, 

n – rozmiar alfabetu źródłowego. 

 

Do wpasowania e-symboli na ortofotomapę wykorzystywana jest 32-bitowa aplikacja 

Windows XP EZA_Edytor_OrtoMC. Struktura katalogów niezbędnych do pracy z 

programem jest taka sama jak w przypadku aplikacji do generowania e-symboli. 

Ortofotomapa, lub inny podkład barwny (np. zdjęcie satelitarne), powinna znajdować się w 

katalogu „Mapy”. Wykorzystywany podkład barwny powinien mieć następujące cechy:  

 

znacznik e-symbolu 
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 rozdzielczość 300 – 600 dpi, 

  wymagany format .bmp bez kompresji, 

 barwny (24-bitowa grafika). 

   

Wpasowanie e-symboli na ortofotomapę wymaga wykonania takich samych zadań jak 

podczas wpasowywania e-symboli na mapę rastrową.  

 

Opcja edytora z menu głównego Ortofotomapa/Czytaj umożliwia wybór i wczytanie 

właściwego pliku graficznego – ortofotomapy. Kolejnym krokiem jest odczytanie nagłówka 

wczytanego pliku graficznego przy pomocy opcji Ortofotomapa/Czytaj Hider. Zamknięcie 

okna z informacjami dotyczącymi pliku wykonuje się ustawienie kursora w dowolnym 

miejscu tego okna i jednorazowe naciśnięcie lewego przycisku myszy. Wygląd menu edytora 

przedstawiona na rysunku 32. 

 

 

Rys.32. Menu główne aplikacji EAZ_Edytor_OrtoMC. 
Źródło: opracowanie własne 

Odczytanie nagłówka pliku uaktywnia następną opcję umożliwiającą wybór i wczytanie 

wcześniej wygenerowanej biblioteki e-symboli. Lista dostępnych z wybranej biblioteki e-

symboli pojawia się w oknie edytora. Uaktywnia się także następna opcja z menu głównego 

Fragment ortofotomapy/Wybierz fragment. Wybór tej opcji powoduje, że  

w oknie edytora wyświetla się kartogram wczytanej ortofotomapy wraz z informacją  „Wskaż 

punkt na ortofotomapie”. Kliknięcie w wybranym miejscu kartogramu skutkuje pojawieniem 

się powiększonego fragmentu ortofotomapy w oknie edycji aplikacji oraz informacją o 

współrzędnych wybranego punktu. Wygląd okna edytora EZA_Edytor_OrtoMC 

przedstawiono na rysunku 33.  

Przesuwanie wyświetlonego fragmentu ortofotomapy, w celu znalezienia najlepszego 

położenia w oknie edycji zapewnia przycisk „Centruj” z menu graficznego. Tak jak  

w edytorze map rastrowych EZA_Edytor_MR przycisk ten sprawia, że wskazany punkt jest 

przesuwany w centrum okna edycji. Wpasowanie e-symbolu odbywa się przy pomocy 
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przycisku „e-symbol” z menu graficznego. Pierwsze kliknięcie pozwala na wybór właściwego 

e-symbolu z biblioteki. Informacja o nim pojawia się w oknie aplikacji (rys. 33). Ponowne 

kliknięcie na przycisk „e-symbol”, a następnie w wybranym miejscu ortofotomapy 

wpasowuje e-symbol. W przypadku potrzeby zmiany położenia e-symbolu może być on 

usunięty bezpośrednio po jego wpasowaniu przyciskiem „Cofnij”. Po wpasowaniu e-symbolu 

na ortofotomapie należy go zapisać (przycisk „Zapisz” z menu graficznego). Tylko w takim 

przypadku możliwe jest dalsze wpasowywanie kolejnych e-symboli.  

Jeśli kolejny e-symbol ma być umieszczony w pobliżu wpasowanego wcześniej  

e-symbolu to do manewrowania fragmentem ortofotomapy można wykorzystać przycisk 

„Centruj”. W przypadku, gdy następny obiekt, do którego dodawany jest  

e-symbol zlokalizowany jest w innym miejscu ortofotomapy lepszym rozwiązaniem jest 

zamknięcie wybranego wcześniej fragmentu (opcja z menu głównego Fragment 

ortofotomapy/Zamknij fragment) i wybranie nowego (opcja z menu głównego Fragment 

ortofotomapy/Wybierz fragment).  

 

Po wpasowaniu wszystkich e-symboli należy zapisać ortofotomapę wraz  

e-symbolami wykorzystując opcję z menu głównego Ortofotomapa/Zapisz. 

Umieszczenie e-symboli na barwnym obrazie cyfrowym podlega takim samym regułom jak w 

przypadku mapy rastrowej. 

 

Zakończenie pracy programu może być wykonane w dowolnym momencie po kliknięciu 

przycisku Zakończ. 
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Rys. 33. Struktura okna edytora EZA_Edytor_OrtoMC.  
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Odczytanie danych opisowych zapisanych na ortofotomapie 
 

Odczytanie informacji zapisanych przy pomocy e-symboli wymaga zastosowania 

aplikacji EAZ_Browser_Map_Orto. Tak jak w przypadku przeglądarki do map rastrowych, 

po wczytaniu ortofotomapy z zapisanymi e-symbolami, a następnie wczytaniu alfabetu 

źródłowego, jaki był wykorzystywany do generowania e-symboli, kliknięcie na znacznik na 

e-symbolu wywołuje okno w którym widoczne są informacje zapisane przy pomocy e-

symboli.   

 

Okno edycji Kartogram 

Menu 

glówne 
Menu graficzne 

Lista e-symboli  

Pole informacji dla użytkownika Pole e-symbolu 
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Rys.34. Wygląd  okna zawierającego informacje opisowe dotyczące powszechnej taksacji 

nieruchomości z bazy danych zapisanych na ortofotomapie przy pomocy  

e-symbolu. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.35. Znacznik e-symbolu. 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

znacznik e-symbolu 
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WNIOSKI KOŃCOWE  
 

Celem tej pracy było przedstawienie koncepcji uproszczonej metody badania aktualności 

danych geoprzestrzennych pozyskiwanych na potrzeby powszechnej taksacji nieruchomości 

oraz opracowanie technologii prezentacji pozyskanych danych poprzez sporządzenie map 

semantycznych wykorzystywanych do celów powszechnej taksacji nieruchomości tzn. map 

rastrowych z danymi opisowymi (atrybutami) zapisanymi przy pomocy e-symboli. 

Realizacja powyższego celu objęła przegląd literatury dotyczący powszechnej taksacji, 

aktualności map i danych przechowywanych w bazach danych systemów informacyjnych, 

opracowanie technologii i algorytmów dla aplikacji umożliwiającej szybkie i tanie badanie 

aktualności materiałów wykorzystywanych w powszechnej taksacji jako źródłowe. 

Opracowane zostały także e-symbole reprezentujące dane wykorzystywane w powszechnej 

taksacji na terenie wybranego obiektu, jak również technologia opracowania mapy 

semantycznej do celów PTN. Prace eksperymentalne wykonano na wybranych obiektach. 

Przy prowadzeniu badań przyjęto, że mapa ewidencyjna jest najważniejszym źródłem danych 

o nieruchomościach. Od jej aktualności uzależnione są wyniki modelowania i wyznaczania 

wartości katastralnej. Uzyskane przy wykorzystaniu opracowanego programu statystyki 

dotyczące liczby prób negatywnych (stanowiących od 27% do 38% wszystkich prób) 

wynikających z porównania badanych map z materiałami porównawczymi (zdjęciami 

lotniczymi i wysokorozdzielczymi zdjęciami satelitarnymi) były podstawą decyzji o 

wskazaniu map, których treść była nieaktualna. Powyższe decyzje uzależnione były także od 

liczby prób pozytywnych oraz niewyjaśnionych oraz od ogólnej liczby prób. Koszty i 

pracochłonność sprawdzania aktualności map przy wykorzystaniu opracowanej metody są 

znacznie niższe niż ewentualne koszty jakie poniósłby wykonawca danego zadania metodami 

standardowymi. Technologia opracowania mapy semantycznej przez dodawanie do mapy 

rastrowej danych o nieruchomościach przedstawionych przy pomocy e-symboli może także 

pozytywnie wpłynąć na poziom kosztów związanych z procesem powszechnej taksacji. 

Zapisane jako e-symbole na mapie rastrowej dane o nieruchomościach pozyskane z 

rozproszonych źródeł mogą być wykorzystane w modelu taksacyjnym. Pozwala to także na 

uniezależnienie się od oprogramowań typu GIS, gdyż odczytanie informacji zapisanej na 

mapie wymaga jedynie zastosowania prostej przeglądarki, która umożliwia przejście od 

nieczytelnego symbolu graficznego do informacji w języku naturalnym. Użytkownik oprócz 

aplikacji wykorzystuje również odpowiedni „odbiornik” (komputer stacjonarny, laptop, 
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palmtop, telefon komórkowy) bez potrzeby zakupu drogiego oprogramowania lub licencji. 

Powszechna taksacja nieruchomości to złożony proces organizacyjny i technologiczny, który 

wiąże się z dużymi nakładami pracy, czasu i kosztów. Zarówno proponowana procedura 

dotycząca sprawdzania aktualności map jak i technologia bazująca na nowych możliwościach 

zapisywania danych opisowych na mapach rastrowych mają na celu obniżenie kosztów 

przeprowadzenia zadania jakim jest powszechna taksacja oraz skrócenie czasu uzyskania jej 

wyników końcowych – wartości katastralnych. Zastosowanie proponowanych rozwiązań 

obniża koszty przeprowadzenia taksacji, co jednocześnie powoduje zwiększenie zysków jaki 

samorządy mogłyby uzyskać dzięki taksacji. 
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