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Sfaszrca w Krakowie w zwiqzku z pismem z dnia 15.12.2017r. - Sygn.WGGttS/467-2/17.

1. Tematyka i problem badawczy podjgty w rozprawie

Autorka w rozprawie doktorskiej zajqla sig probtematykq jakoSci i wiarygodnoSci danych
zawartych w katastne nieruchomoSci w odniesieniu do punkt6w granicznych.
Kataster nieruchomoSci 1'esf reiestrem pubticznym o charakteze powszechnym, w kt1rym
reiestrowane sq dane dotyczqce wszystkich dzialek, budynk6w i tokali - dane o charakterze
technicznym, iak rownie2 dane podmiotowe. Dane z katastru stu2q wielu celom, wSr6d ktorych art.
21 ustawy z dnia 17 maia 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, vvymienia: planowanie
gospodarcze, planowanie przestnenne, wymiar podatk6w i Swiadczeh, oznaczanie nieruchomoSci
w ksiqgach wieczystych, statystykq pubticzn4 gospodarkq nieruchomoSciami oraz ewidencjq
gospodarstw rolnych. Dane te zatem powinny cechowaC siq odpowiedniq jakoSci4 bowiem slu1q
realizacii dalszych dzialafi. Kluczowe znaczenie majq dane pnestrzenne dotyczqce dzialek
katastralnych (ich granice), kt6re rejestrowane sA wlaSnie w katastrze nieruchomoSci. Granice te
wyznaczaiq zasigg prawa wlasnoSci pnyslugujqcy podmiotom zarejestrowanym w katastrze. Jako,
2e instytucia rqkoimiwiary publicznei ksiqg wieczystych, nie otacza swqochronqdziatu pierwszego,
ktoty obeimuie okreSlenie cech fizycznych nieruchomoSci, kluczowego znaczenia nabiera
wiarygodnoS1 tych danych zareiestrowanych w katastne. Kataster jako rejestr pubticzny powinien
charakteryzowat siq odpowiednim zaufaniem i gromadzi1 wiarygodne dane o wysokiej jakoSci.

Stwierdzam zatem, 2e tematyka podiqta w rozprawie doktorskiej Pani mgr in1. Agnieszki
Pqski-Siwik ma wymiar nie tylko naukowy, ale i praktyczny.
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Autorka we "Wstgpie" odniosla srg do wynikow prac z zakresu badania wiarygodnoSci danych
pnestnennych prowadzonych ju2 w Polsce (prace prowadzone przez autor6w: Bielecka, S/usarskl
Felcenloben, Zwirowicz), stwierdzajqc jednoczeSnie, 2e prace te nie uwzglqdniajq badania
wiarygodnoSci danych katastralnych w odniesieniu do ich zgodnoSci z waftoSciq prawdziwq.
Doktorantka podiqla siq zatem usystematyzowania zagadnieh zwiqzanych z wiarygodnoSciqdanych
katastralnych w odniesieniu do granic dzialek katastralnych w tym punkt6w granicznych ich
okreSlaiqcych. Argument o koniecznoSci zapewnienia duhej wiarygodnoSci danym dotyczqcym
granic dwuwymiarowych dzialek, Autorka wzmacnia poprzez odniesienie srg do obecnych trendow
rozwoiu system6w katastralnych tj. wprowadzenia katastru 3D, ktorego fundamentem sq
dwuwymiarowe dane - uzupelniane o tneci wymiar. Analizujqc definicjq granic dziatki katastratnej
precyzuie, 2e wiarygodnoS1 odnosisrg do dokladnoSci polo2enia punkt6w granicznych twonqcych
granice dzialki. Autorka w rozprawie zamierza skupif sre na trzech podstawowych atrybutach punku
granicznego ti. BPP, ZRD oraz SIB. Slusznie stwierdza, 2e wielu geodetom trudnoSci pzysparza
wlaSciwe okreSlenie wartoSci atrybutu BPP, zwlaszcza w odniesieniu do wykonywanych dawniej
pomiar6w (koniecznoSC odniesienia blqdu Sredniego poloZenia punktu granicznego wzgtqdem
osnowy geodezyjnej 1 Kasy), ktore vvymaga analizy doktadnoSciowej pomiaru danego znaku
granicznego (pomiary bezpoSrednie) lub znajomoScitechnologii pozyskania tej informacji na drodze
pomiar6w kaftometrycznych. Kolejnym problemem 1'esf powszechne wykorzystywanie metod
fotogrametrycznych w pozyskiwaniu danych dotyczqcych granic dziatek katastralnych w ramach
prac zwiqzanych z modernizacjq katastru. Autorka po przeprowadzeniu badah literaturowych
stwierdzila, 2e brak iest badafr na szerokq skalq, kt6re potwierdzilyby, 2e doktadnoS1 potohenia
punktu granicznego uzyskana metodami fotogrametrycznymi stawia tq technotogiq na r6wni z
pomiarami bezpoSrednimi lub badania byly prowadzone na niewietkq skatg tj. obejmowaty
niewielkie proby i nie dotyczyly punkt1w granicznych. W odniesieniu do pierwszego aspektu nate2y
siq zgodzi| z Autorkq natomiast to, 2e badania nie obejmowaly punkt6w granicznych nie oznacza
dyskwalifikacji tej technologii do pozyskania danych o tych punktach. Recenzent uczestniczyl w
badaniu dotyczqcym mo2liwoSci wykorzystania danych z fotogrametrii niskoputapowej (UAV) dta
cel6w katastralnych (grant dziekafiski ,,Ocena moiliwoSci vvykorzystania fotogrametrii
niskopulapowej w procesach modernizacji EGIB" - publikacja wynik6w w doi:10.5194/isprsarchives-
XLI-81-909-2016). W ramach badafi, por6wnano wspolrzqdne pozyskane metodq GNSS - pomiar
offsetowy z danymi pozyskanymi na modelu 3D utwononym ze zdjqC o GSD=0,03n, w odniesieniu
do budynk6w, uzyskuiqc zadowalajqce wyniki (dla 78 punktow z g2 kontrolowanych czyli 85%
uzyskano r62nice niepzekraczajqce 16cm, dla g punkt6w r62nice w przedziale 0.17-0,25m). W
odniesieniu do punkt6w granicznych stwierdzono, 2e jeSli dokladnoS1 identyfikacji punktu na
modelu 3D bgdzie rownie vvysoka iak dla naro2nika budynku, to osiqgniqta dokladnoS1 pozyskania
danych dla tego punktu bqdzie to2sama z dokladnoSciami uzyskiwanymi dla budynk6w. Warunkiem
spelnienia oczekiwanej dokladnoSci sq wiqc odpowiednio doktadna mo2liwoS6 identyfikacji, ktorq
czqSciowo gwarantuje fakt oparcia modelu 3D na zobrazowaniach o du2ej rozdzielczoSci oraz
wykonywanie pomiaru na sfereoskopowym modelu 3D, a nie na ortofotomapie...

Temat rozprawy jest sformulowany prawidlowo ijest zgodny z jej tresciq.

Autorka nie zdefiniowala wprost problemu badawczego, jednakZe po tektune rozdzialu
,,Wstqp - cel, tezy i zakres pracy" jednoznacznie mohna stwierdzi1, 2e jest nim badanie
wiarygodnosci danych katastralnych w odniesieniu do punkt1w granicznych.
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Cele pracy pnedstawila n astq p ujqco:
. wyznaczenie zale2noSci pomiqdzy hrodlem pozyskania informacji o polo2eniu punktu, a

blqdem iego polohenia, dla historycznych iwsphlczeSnie sfosowanych metod pomiarowych;
. sformulowanie sposobu okreSlania wartoSci blqdu polohenia punktu granicznego z

uwzglqdnieniem zastosowanej metody pomiaru ;
o okreSlenie mo2liwoSci ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych z wykonystaniem

metod fotog ram etrycznych ;
. Wznaczenie wartoSci blqdu polo2enia punktu granicznego pozyskanego za pomocq

wektoryzacii rastra mapy ewidencyjnej w zale2noSci od skati mapy z uwzglqdnieniem innych
czy n n i k6w ( bl qd ka rtow a n i a, b I qd we kt o ryz acj i).

Nale2y ttzna6, 2e cele pracy zostaly sformutowane poprawnie, a ich realizacja mo2e wydatnie
wplynqC na poprawQ wiarygodnoSci danych katastralnych, bowiem tematyka dotyczy prawidlowego
okreSlania waftoSci atrybutu BPP.

Autorka postawila we wstgpie dwie tezy:
. Blqd poloAenia punktu granicznego jest skorelowany ze ir6dlem danych o jego polo2eniu,

czasem pozyskania danych oraz zastosowanej metody pomiaru. lstnieje potrzeba
stwonenia zasad okreSlenia wartoSci atrybutu Bpp.

o Nie wszystkie metody pomiaru sytuacyjnego, dopuszczone przepisami prawa
obowiqzuiqcymi w pneszloSci i stosowanymi obecnie, umoatiwiajq uzyskanie btgdu
Sredniego potohenia punktu wlaSciwego dla punktow granicznych.

UwaZam, 2e w kontek$cie realizowanego tematu, tezy sqsformulowane poprawnie.

Autorka w pracy zastosowala r62nq metodykg badafi: analiza uregulowafi prawnych, analiza
piSmiennictwa, metoda analizy pnypadkow praktycznych (badanie wiarygodnoSci na podstawie
pomiar6w kontrolnych i analiz), co uwa2am za poprawne.

Zbqdny vvydaie sig fragment rozprawy zawarty od strony 8 (od akapitu ,,. ..Rozdzial 2 gromadzi i
porzqdkuie...) do strony 10 wlqcznie, ktory ma charakter streszczenia i opisuje zawartoSC pracy.

Oceniaiqc zasadnoSC podjqcia tematu uwaham, 2e odpowiada on aktualnie realizowanej
problematyce badawczej dotyczqcej katastru nieruchomoSci w Polsce. Wyniki rozprawy
realizowanei na ten temat, opr6cz wymiaru naukowego mogq. miee r6wnie2 zastosowanie
praktyczne.

2. Ocena ukladu pracy, doboru 2r6del literatury oraz strony edytorskiej rozprawy

Praca liczy 257 stron maszynopisu, w tym 83 rysunki, 79 tabel oraz 6 zalqcznikow. pod
wzglgdem edytorskim praca wykonana jest bardzo starannie.

Praca sklada sig z tnynastu rozdzial6w, z kt6rych jeden obejmuje wsfep ftozdzial nr 1), a kolejny
dotyczy podsumowania iwnioskow (rozdziat nr 13). uklad pracy jest prawidtowy.
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W bibliografii pracy zamieszczone iest 141 pozycji literatury, nie wticzajqc w to sTwykorzystanych tekst6w uregulowah prawnych, instrukcji technicinych, 15 tekst6w oneczensqdowych, wytycznych technicznych, ekspertyz itp., l0tekstow norm, 11 2r6det internetowych. wliteratune przywolano 4 prace wlasne Autorki rozprawy, w tym iednq samodzielnq i trzy wykonanewe wsp6lautorstwie.
Analizuiqc szczeg6towo dobor 2r6del literatury, nate^y stwierdzi|, ze literatura autorowzag ran icznych (angl ojqzyczn a) obej m uje pon ad 40 pozycj i.
w moiei opinii mgr in2. Agnieszka Pqska-siwik odnosila sig w pracy do badari wiodqcychautoraw polskich zaimuiqcych sig probtematykqgranic w katastze m.ii. uicner, Hanus, Luczyriski,Kwartnik-Pruc, Felcenloben. w odniesieniu do titeratury zagranicznych autorow obejmuje onagl6wnie prace dotyczqce katastru 3D. stwierdzam, ze Autorka dobrze rozumie podjqtq tematykqoraz konfrontuie prowadzone badania wlasne z wynikami badah prowadzonych w polsce.
Badania literaturowe w pracy wykonane sq bardzo dobrze, a uklad pr""y mimo niewietkich uwagjest prawidlowy.

3. Merytoryczna ocena rozprawy

w odniesieniu do rozdzialu ,,wstqp - cel, tezy i zakres pracy" swoje uwagi pnedstawilem wrozdziale 1 niniejszej recenzji.

w rozdziale 2 Autorka zaimowala siq kwestiami zwiqzanymi z jakosciq danych przestrzennych.
Ptzeanalizowala zapisy odnoszqce srg do iakosci ,iioro* danych przestrzennych zawarte wNormie PE-EN lso 19157:2014, lnternetowym Leksykonie Geomatycznym oraz wedlug koncepcjiFelcenlobena, kt6re odnosrly s,e bezposrednio do iakosci danych katastralnych. Autorka napotrzeby realizacii pracy przyiqla model iakosci danych katastratnych opracowany na potnebyrealizacii zs'M czyli Zintegrowanego Sysfemu lnformacii o Nieruchomosciach, kt6ry opisata wninieiszym rozdziale. Nastqpnie szczeg6lowo zaiqta siq zagadnieniami okreslenia dokladnoscipolo2enia punktu, na ktorq wpW maiq doktaaiisci punktow osnowy panstwowej, doktadnos1osnowy pomiarowei, zastosowana metoda pomiaru sytuacyjnego. Autorka slusznie zauwaia, 2euregulowania prawne zaktadaiq bezblqdnosc punkiow nawiqzania, stqd pierwiastek z sumykwadratdw bl?dow srednich nie uwzgtgdniaiqcy dla uproszczenia blqdnosci punkt6w nawiqzaniadaie pzybti2onq wartosd tego blqdu.'wskazala rownie| na brak w zapisach obecnych uregulowariprawnych dotyczqcych zar6wno katastru, iak i standardow wykonywania pomiarow sytuacyjnychzasad oceny wiarygodnosci danych katastratnych reiestrowanych w katastrze. paradoksatnie bytyone sprecyzowane w wytycznych technicznych -,,lnstrukcja G-5 Ewidencja Grunto* i aiiirxJ*;.

w rozdziale 3 Autorka zaimowala sil problematykq uregulowah prawnych dotyczqcych katastrunieruchomosci w uigciu chronologicznym, poczynaiqc od historii katastru, przechodzqc pzezkoleine uregulowania prawne zmierzaiqce do zato^enia iednolitego katastru na ziemiach polskich,koriczqc na opracowaniach pnedstawiaiqcych wizie kalastru pnyszlosci (Kataster 2014), czy te2zalotenia zwiqzane z integrowaniem katastru i innymi rejesiami puit6rry^i (Zintegrowanysysfem lnformacii o Nieruchomosciach). w rozdziali tym nate2ato polozye nacisk na aspektynajwaaniejsze z punktu widzenia tematu rozprawy i pewne fragmenty pominq6.
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W rozdziale 4 Autorka zaimowala srg zagadnieniami zwiqzanymi z rejestracjq danych
pnestnennych dotyczqcych dzialki katastralnej, a wiqc jej granicy opartej o punkty graniczne.
Doktorantka prawidtowo zr62nicowala pojqcia tzw. ,,granic ewidencyjnych" oraz tzw. ,granic
prawnych", a nastqpnie przedstawila kwestie zwiqzane z numerycznym opisem granic dzialek
ewidencyinych i szczeg6lowo zajmowala siq atrybutami punkt6w granicznych. Kluczowe dla
tytulowei tematykiwiarygodnoScl sq atrybuty ZRD - 2r6dlo danych o polo2eniu punktu granicznego,
BPP - blqd Sredni polo2enia punktu granicznego wzgtqdem osnov.ly geodezyjnej 1 klasy, STB - kod
stabil izacj i p u nktu gran iczn ego.

Autorka szczeg6lowo wyiaSnila z jakq sytuacjq mamy do czynienia w przypadku punkt6w o
okreSlonei wartoSci atrybutu ZRD (1-g). Doktorantka slusznie stwierdzila, ze sama waftoS1 atrybutu
ZRD bez znaiomoSci daty jego ustalenia, bqd? bez analizy dokumentacji ir6dtowej mo^e prowadzie
do blgdnych wniosk6w. W odniesieniu do atrybutu BPP stusznie Doktorantka wskazala, 2e ze
wzglqdu na odniesienie blqdu Sredniego polo2enia punktu granicznego Bpp w definicji przed
30.12.2013r. do osnowy, a obecnie do osnowy geodezyjnej 1 ktasy powoduje koniecznoS1
pzeliczenia atrybutu BPP, bowiem bez sprecyzowania jakiej osnowy BPP dotyczyt pned
30.12.2013r., wielu geodetow odnosilo wartoSC tego blqdu do najbti2szych punktow osnowy bqd?
geodezyinei (pafistwowej), bqdt pomiarowej. W odniesieniu do atrybutu STB, nale7y zgodzi1 siq z
DoktorantkT 2e granice dla kt1rych dokonano stabilizacji nadziej sq pnedmiotem sporow. Nate2y
w tym mieiscu rozwa2yC zmiang tego atrybutu i przejscie z wartoSci (od 1 do 5) na kr6tkijedno, dwu
wyrazovvy opis, kt6ry precyzowalby spos6b stabilizacji lub markowania punktu - wskazujqcy
konkretnie z iakim znakiem mamy do czynienia (kamieri granitowy, rura stalowa, bolec itp.), bowiem
czqsto w dokumentacii geodezyjnej, zwlaszcza w protokolach z przyjqcia granic nieruchomoSci do
podzialu i innych brakuje szczegolowej informacji na ten temat. Taka informacja pozwolilaby na
weryfikacig stanu na gruncie, kiedy niejednokrotnie w promieniu kitkunastu centymetr6w
odnaiduiemy wiqcei ni2 jeden znak graniczny, a r62nice polo2enia tych znak6w ,,mieszczq siq', w
dopuszczalnei odchylce lub ieSli odchylka jest niedopuszczalna, a po prostu odnajdujeffiy ,,w
pobli2u" znak graniczny. Obecny ksztaft atrybutu STB, przy jednoczesnym brgku informacji
szczeg6towych w dokumentacji geodezyjnej 2r6dlowej nie pozwala nam w tatwy spos6b rozwiqza1
tego typu problem6w. Rozdzial ten dowodzi celowoSci podjqcia zaloZonego tematu badawczego.

W rozdziale 5 Autorka zajmowala siq normqlso 19152- Land Administration Domain Modet
(LADM) w odniesieniu do punktow granicznych. Autorka poddata analizie zaproponowany w LADM
model administrowania terenem, w tym szczegolnq uwagQ skupita wtaSnie na punktach granicznych
bgdqcych skladnikiem opisujqcym obiekty tego modelu. Pnydatne w kontekscie zmian w polsce
moZe byC okreSlenie informacii o stabilizacji punktu poprzez atrybut LA_MonumentationType.
Parametr ten informuie o rodzaiu znaku granicznego np. kamieri graniczny, rurka metalowa, jak
r6wnie2 mohe zawiera1 samq informaciq czy stabitizacja zostala w og6te wykonana. Doktorantka
por6wnala klasy LA-Point i LA-Spatialsource z LADM z atrybutami ktasy EGB_PunktGraniczny
wynikaiqce z zapisow rozpozqdzenia ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2g
marca 2001r. w sprawie ewidencji grunt6w i budynkow. Dodatkowo zaprezentowala sposob
pzedstawienia naiistotnieiszych atrybut6w punktu granicznego w systemach katastratnych
wybranych krai6w. Mo2na mieC pewien niedosyt, bowiem Doktorantka mogla wyraziC swojq opiniq,
w odniesieniu do rozwiqzafi zagranicznych i ewentualnie wskaza6, kt6re z nich mo4na by
zaadoptowaC dla Polski- oczywiscie jeSli uznalaby, 2e mo2na.

W rozdziale 6 Doktorantka w spos6b szczegolowy scharakteryzowala najwa2niejsze prace
geodezyine, podczas ktorych nastqpuje pozyskanie danych dotyczqcych polo2enia punkt6w
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granicznych ti. rozgraniczenie nieruchomoSci, ustalenie granic w trybie pnepis6w S3g
rozponqdzenia ministra Rozwoiu Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidenciigrunt6w i budynk6w, wznowienie znak6w granicznych, wyznaczenie punkt6w granicznych
uiawnionych upnednio w ewidencji grunt1w i budynk6w, przyjqcie granic nieruchomoSci do
podzialu. Autorka zwrocila uwage na koniecznoSl prawidlowego nadawania atrybutu ZRD punktom,
K6rych polohenie zostalo okreSlone w ramach ww. procedur.

W rozdziale 7 Autorka omowila szczeg1lowo technotogie pomiarowe wykorzystywane w
pomiarach katastralnych na pnestrzeni lat, poczynajqc od pomiarow stolikowych na terenach
dawnego zaboru austriackiego, poprzez okres dwudziestolecia miqdzywojennego, okres
powoienny, a2 do momentu wprowadzenia rozponqdzenia Ministra Spraw Wewnqtnnych i
Administracii z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyinych pomiarow sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i pnekazywania
wynik6w tych pomiar6w do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z praktycznego
punktu widzenia oraz biorqc pod uwagQ zagadnienie wiarygodnoSci danych odno1nie poloienia
punktu granicznego - wartoSciowe iest przedstawienie charakterystyki doktadnoSciowej pomiarow
vvykonywanych w poszczegolnych okresach. Doktorantka dla poszczeg6lnych technotogii z
ka2dego z okres6w - dokonala oszacowania wartoSci atrybutu BPP. Rozdziat ten daje sitnq
podstawg do postawienia wniosku o koniecznoSe dokonania zmian ww. rozponqdzeniu i
sprecyzowania kryteriow dokladnoSciowych zwiqzanych z nowym pomiarem punkt6w granicznych,
wykonywanym nowymi technologiami. Czgsto weryfikatorzy w ODG\K za miarq prawidlowoSci
dokonania ,,odtworzenia" polo2enia punkt1w granicznych tub poprawnoSci ich polo1enia - w ramach
wykonywania prac geodezyjnych zwiqzanych z granicami nieruchomoSci, pnyjmujq wartoSci
odchyleti liniovvych podane w $62 usf. 6 vvw. rozponqdzenia. Wynoszq one dta punkt6w
stabilizowanych ' 0,15m, a dla punkt6w niestabilizowanych - 0,25m, niezale2nie od tego w jakim
okresie wykonywany byl pomiar 1rodlowy, a ww. zapisy dotyczq sytuacji, w kt6rych pomiar ,,bie2qcy"
oraz "2r6dlowy", wykonane byly z tqsamqdokladno1ciq! Kwestie te powinny zostal uponqdkowane
i doprecyzowane w pnepisach.

W rozdziale 8 Autorka dokonala z kolei analizy technotogii pomiarow kartometrycznych, Rt6re
rownie2 wykorzystywane sE do pozyskiwania danych dotyczqcych punkt6w granicznych. Na
podstawie przeprowadzonych badah Doktorant4a okreStita Srednie btqdy polo2enia punkt6w
pozyskanych za pomocqwektoryzacji skalibrowanego rastra mapy - w zale2noSci od jej skali, blqdu
poloilenia punktu z pomiaru oraz dw6ch wariant6w przyiqtego btqdu transformacji (dopuszczalny
oraz zmnieiszony o polowg). Oczywiscie zgodnie z przyjqtq wczeSniej konwencj4 w wyniku tych
analiz dokonala ona wlasciwego oszacowania waftosci atrybutu Bpp.

Rozdzial I Autorka poSwiqcita metodom bezpoSrednim pomiar6w sytuacyjnych, w tym
pzedstawila zasady pomiaru w technologiiGNss oraz pomiary metodq biegunowq wskazujqc na
prawidlowe waftoSci graniczne uzyskiwanego atrybutu Bpp.

W rozdziale 10 Autorka kontynuowata pzegtqd metod pomiarowych, slu2qcych do pozyskania
danych o punktach granicznych. W niniejszym rozdziale opisala wspolczesne metody
fotogrametryczne, kt6re zgodnie z obecnym brzmieniem rozponqdzenia ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynk6w
dopuszczono iako r6wnowa2ne metodom pomiarow bezpoSrednich, pod warunkiem dokonania
wczeSnieiszego ustalenia przebiegu granic. Wa2ne jest aby pomiar wykonywany byt na modelu
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stereoskopov,lym 3D, takim ktorego jakoSC (rozdzielczoSC) zapewniae bqdzie wizuatizacjq
szczeg6l6w terenowych, kt6re mogq mieC znaczenie pny ustataniu pruebiegu granic. Autorka
pnytoczyla charakterystyki dokladnoSciowe metod fotogrametrycznych oraz wskazala na ich
pnydatnoS1 do pomiar6w katastralnych. Ciekawy jest podrozdzial, w ktorym zajqta srg
problematykq identyfikacii znak6w granicznych w terenie, kt6ra dostarcza wielu problem6w w
terenach zurbanizowanych. Zamieszczonymi przyktadami Autorka udowodnila, Ze dla teren6w
zurbanizowanych i zabudowanych identyfikacia punkt6w granicznych w metodzie bezpoSredniej jest
lepsza ni? na zobrazowaniach fotogrametrycznych. Doktorantka przedstawila r6wniei na podstawie
ekspefizy wykonanei pzez Kurczyr'tskiego (2015), etapy modemizacji ewidencji gruntow i
b u dy n k6w z wy ko ny st a n i e m p o m i a r6w fot og ra m etry cz nyc h.

W powy2szych rozdzialach Doktorantka udowodnila postawionq we wstgpie rozprawy
doktorskieitezq, 2e blqd polo2enia punktu granicznego jest skorelowany ze 2r6dlem danych o jego
poloaeniu, czasem pozyskania danych oraz zastosowanej metody pomiaru. Rozdziaty te r6wnie2
dowodzT 2e istnieje potrzeba stwonenia zasad okreSlenia wartoSci atrybutu Bpp.

W rozdziale 11 Autorka przeprowadzila szczeg1towe badania jakoSci i wiarygodnoSci danych
dotyczqcych polo2enia punkt6w granicznych pozyskanych metodami fotogrametrycznymi.
Doktorantka wybrala konkretne obiekty, na kt6rych przeprowadzona byta modernizacja ewidencji
grunt6w i budynkow, w kt6rei wykonystano pomiary fotogrametryczne w procedurze ustalenia
pnebiegu granic dzialek ewidencyjnych.

Wybrane obiekty r62niq sig miqdzy sobq parametrami wykozystanych zobrazowah oraz
sposobem pozyskania tych zobrazowah, sq zrohnicowane wielkoSciowo i polo2one na terenie
dzialania r62nych Powiatowych Osrodkow Dokumentacii Geodezyjnej i Kaftograficznej. Byly to
nastgpujqce obiekty:
c obrQb Bialka Tatnartska, iedn. ewid. Bukowina Tatrzahska, powiat tatnaftski, woj. malopolskie,
o obrQb Lubiefr, jedn. ewid. Lubieh, powiat myslenicki, woj. malopolskie,
o obreb Zawoja, jedn. ewid. Zawoja, powiat suskr, woj. malopolskie,
o obreb KrzyZ, jedn. ewid. czamocin, powiat kazimierski, woj. swiqtoknyskie,
' obreb Gliczar1w G6rny, iedn. ewid. Biaty Dunajec, powiat tatrzahski, woj. malopolskie.

Autorka dla kahdego obiektu dokonala badania wiarygodnoSci okreStenia polo2enia punkt6w
granicznych na podstawie dokladnoSci empirycznej, pnyjmujqc autorskich 8 hipotez dotyczqcych
weryfikacii dokladnoSci pomiaru punkt6w granicznych z wykorzystaniem metod fotogrametrycinych
(tab. 11.2 ze str.l57). Dla wytypowanych punktow o stabitizacji trwalej w terenie, wykonala pomiar
kontrolny metodqcNss w oparciu o siei stacji referencyjnych AsG-FUpos.

Ciekawych wniosk6w dostarcza przeprowadzona pzez Autorkq analiza zasad modernizacji
ewidencii grunt6w i budynk6w pnyiqtych w ramach realizacji ZS1N - faza l, jak rownie2 w ramach
realizacii modernizacii iako zadania wlasnego starostwa. Okazuje siq bowiem, 2e podczas
modernizacii w ramach twonenia ZS1N dopuszczono wykonanie pomiar1w na materialach
lotniczych lub satelitarnych o wietkoSci pikseta nawet 0,25m, co od razu budzi wqtptiwoSci w
odniesieniu do potencialnych mohtiwych do uzyskania doktadnoSci, kt6re przedstawiajq siq na
poziomie 0,40'0,50m przy wykonystaniu zdjgC w skati 1:13000. Autorka slusznie zauwa2yla
rozbie2noSci warunk6w technicznych wykonania modernizacji w ramach ZS;N z obecnymi
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uregulowaniami prawnymi. wqtptiwe iest m.in. postawienie na r6wni pomiaru fotogrametrycznego i
kartometrycznego, btqdne okreSlenie atrybutu BPP dta wznowionych znak6w granicznych.

Na obiekcie Bialka Tatnahska Autorka zwr6cila uwagQ na btqdy w ptzypisywaniu atrybut1w
zRD, w tym skraine pzypadki w ktorych operator dla jednoticie u2ytkowanego terenu tqki
obeimuiqcei dwie dzialki, dokonal ustalenia granic wg ostatniego spokojnego stanu posiadania nagruncie' Autorka dokonala pomiar6w kontrotnych na 255 punktach graiicznych stabilizowanych w
terenie o atrybucie BPP rownym 1, uzyskuiqc sredniqwielkos, odchytki na poziomie 0,1gm, aler6wniez w calym zbione wystqpity odchytki nawet na poziomie 0,55m, co mo2e zastanawia|, bomaterial wyisciowy stanowily zdiqcia lotnicze o rozdzielczosci 0,05m, a pozyskiwano dane metodq
sfereoskopowq a nie kaftometrycznq. 53% punkt6w spelnilo kryteria g6z ust 6 rozporzqdzenia
dotyczqcego standard6w technicznych wykonywania pomiar6w sytuaiyjno- wysoko1ciowych (...).
Pny tym 85% punkt6w spetnilo iednak kryterium bezwzglgdnego btqdu Sredniego odniesionego doosnowy 1 Klasy czyli moglo byC u1yte do numerycznego opisu granic dzialek ewidencyjnych.
Metoda wykorzystana na obiekcie nie spelnila wszystkich warunk\w.

Na obiekcie Lubiefi rownie2 czqsciowo wykorzystano metodq fotogrametrycznq i znow do16dobry material wyiSciowy, kt6ry stanowity zdjqcia lotnicze o rozdzielczoSci 0,10m, aerotiangulacja
wykonana zostala z malymi btgdami srednimi, a dane pozyskiwano metodqsfereoskop owq a niekaftometrycznq. Jedynym mankamentem byt dwuletni okres iaki uplynqt od wykonania nalotu domomentu pnystqpieniem do modernizacii. Autorka dokonala pomiar1w iontrotnych na g9 punktach
granicznych stabilizowanych w terenie o atrybucie BPP rownym 1, uzyskujqc sredniq wietkosl
odchylki na poziomie 0,37m, ale rownie2 w calym zbiorze vvystqpily odchytki nawet ni poziomie
1,20m' Ju2 na podstawie tego wyniku mo2na stwierdzi,, ponad dwukrotnie ni2szq doktadnosl wstosunku do obiektu Biatka Tatrzariska. Autorka, tak iak poprzednio badala czy nie wystqpujepzesuniqcie modelu o iakis zadany wektor, iednak2e ono nie wystqpilo, bowiem azymuty oa"iytrx
ukladaly siq w r62nych kierunkach, a odchylki mialy roznq wartoS6. W przypadku tego obiektu
Rryterium $62 usf. 6 rozponqdzenia dotyczqcego standard6w technicznych wykonywania pomiar6w
sytuacyino-vvysokosciov'lych (...) spetnilo 18% punkt6w, pEy tym jedynie 57% punkt6w spetnilokryterium bezwzglgdnego blqdu sredniego odniesionego do osnovvy 1 Ktasy czyti mogto bye u2ytedo numerycznego opisu granic dziatek ewidencyinych. Dane ujawnione na podstawie vvykonanychprac na obiekcie cechowaly siq nishqjakoSciq.

Na obiekcie Zawoia nie wykonywano pomiarow bezposrednich, a wykonystano metodq
fotogrametrycznq i material wyisciowy, kt6ry stanowily zdjqcia lotnicze o rozdzielczosci 0,25m oraz0,10m' w odniesieniu do pierwszego materialu dane pozyskiwano metodq sfereoskopowq namodelu 3D, natomiast z drugiego materialu utworzono ortofotomapq i wykonano pomiar
kartometryczny. Autorka dokonala niezaleznego pomiaru kontrolnego na tig punktach granicznych
stabilizowanych w terenie o atrybucie BPP rownym 1, uzyskujqc sredniq wielkosl odchytki napoziomie 0,60m, ale rownieL w calym zbione vvystqpity odchylki nawet na piziomie 2,00m. Autorkawykorzystala r6wnie2 pelen zbior wynikow pomiarow kontrolnych wykonanych p4ez wykonawcq,
kt6rego analiza potwierdzila poprawnos, pzeprowadzonych przez niq badah. Doktorantka niestwie:rdzila r6wnie2 pnesuniqcia modelu. w pnypadku tego obiektu Rryterium $62 usf. 6rozponqdzenia dotyczqcego standard6w technicznych wykonywania pomiar6w sytuacyjno-
wysokosciovvych (..-). spelnito 4% punkt6w, ptzy tym jedynie 32% punktow spelnilo xrvterium
bezwzglgdnego blgdu Sredniego odniesionego do otio*y 1 Ktasy czyti mogto by6 u2yte donumerycznego opisu granic dzialek ewidencyinych. Dane ujawnione na podstawie wykonanych
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prac na obiekcie cechowaly siq bardzo niskq jakoSci4 co r6wnie2 byto widaC na przedstawionych
przez Autorkq zalqcznikach, na kt6rych widoczne sq rozbie2noSci miqdzy istniejqcymi od wietu tat
ogrodzeniami, a ustalonymi liniami granicznymi.

Na obiekcie Kny2 czqSciowo wykonystano metodq fotogrametrycznq i doS6 dobry material
wyiSciovvy, ktory stanowily zdjqcia lotnicze o rozdzielczoSci0,06m, ale Wykonawca prawdopodobnie
wykonywal iedynie pomiar kartometryczny na ortofotomapie. Mimo dobrego wyjsciowego materialu
Autorka zidenffikowala liczne btgdy a na podstawie pomiar1w kontrolnych niewietkiej liczby
punktow (znacznq czgSC pozyskano metodami bezpoSredn mt GNSS), stwierdzila odchytki na
poziomie 0,20-0,60m.

Na obiekcie Gliczar6w G6rny mimo wykonania ortofotomapy na podstawie zdjqC lotniczych o
rozdzielczoSci 0,05m - nie wykorzystano metod fotogrametrycznych do ustalenia granic dzialek
ewidencyjnych.

Doktorantka w rozdziale tym zastosowata autorskq metodg badania wiarygodnoSci danych
katastralnych dotyczqcych punkt1w granicznych (8 hipotez weryfikujqcych doktadnoS1 pomiaru
punkt6w granicznych) oraz przeprowadzila wniktiwe prace badawcze na 5 obiektach. W wyniku tych
prac wykazala ulomnoS1 pomiarow fotogrametrycznych w kontekscie ich zastosowania do
pozyskiwania danych o polo2eniu punktow granicznych, nawet biorqc pod uwagq wysokq
rozdzielczoS' materialu wyiSciowego. Probtemem okazaty sig m.in. blgdy identyfikacji punktow i
niestety nie wykonywanie pomiarow na modelu 3D. Badania pokazaly, ze w terenach
zabudowanych np. w odniesieniu do ogrodzeri realna do uzyskania wartoSC blqdu identyfikacji
ksztaftuie s,e-na poziomie tzy do piqciokrotnoSci rozdzietczoSci wykonystanych do wykonania
modelu zdi?C. Zatem wqtpliwe iest wykonystywanie metod fotogrametrycznych do ustalania granic
wg spokoinego stanu posiadania w przypadku, gdy materializuje go ogrodzenie. Wykazala ona
zatem, 2e pomiary fotogrametryczne powinny bye stosowane w terenach rotnych.

W tei czgSci Doktorantka udowodnila postawionq we wstqpie rozprawy doktorskiej tezq, 2e nie
wszystkie metody pomiaru sytuacyjnego, dopuszczone pnepisami prawa obowiqzujqcymi w
pneszloSci i stosowanymi obecnie, umo2tiwiaiq uzyskanie btqdu Sredniego polo2enia punktu
wlasciwego dla punkthw granicznych - dotyczy to pomiar1w fotogrametrycznych.

W rozdziale 12 Doktorantka na podstawie wykonanych wczeSniej analiz i badafi na obiektach
testowych przedstawila autorskq koncepcjg okreSlania wartoSci atrybutow ZRD i Bpp, kt6ra mo^e
stanowi1 pewien pnewodnik dla Wykonawc6w prac geodezyjnych, w zakresie prawidtowego
nadawania wartoSci atrybut6w punktom przy wykonywaniu pomiar1w ro2nymi technologiami.
Niezwykle cenne sq wskaz6wki dotyczqce atrybutow nadawanych przy zastosowaniu technotogii
fotogrametrycznei, bowiem poparte sq nie tylko wniktiwq analizq pnepis6w technicznych, kt6re
wykonala w odniesieniu do wszystkich metod, ale rownie7 wynikami badaft na 5 obiektach
modernizacii ewidencii gruntow i budynk6w. W ocenie Recenzenta, aby dane byty w pelni
wiarygodne nalehaloby obiq1 je rqkojmiq wiary publicznej, tak jak ma to miejsce w obecnym
katastne austriackim. W Austrii, ie2eli wlaSciciele sqsiednich dziatek wyrahq zgodq co do polo4enia
znak6w granicznych - dzialka wpisywana jest do tzw. katastru granicznego i jej granice
o b ej m ow a n e s q prawn q oc h ro n q tj. sq n iewzru sz a I n e.

Wnioski sform ulowane sq prawidlowo.
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4. Konkluzja

Zgodnie z art. 13 pkt. 1. ustawy z dnia 14 marca 2003 roku (Dz.U. Nr 65, poz. 895) ,,O stopniach
naukowych i hy'ule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" rozprawa doktorska,
powinna stanowi1 oryginalne rozwiqzanie problemu naukowego lub artystycznego oraz wykazywa1
ogolnq wiedzg teoretycznq kandydata w danej dyscyptinie naukowej lub aftystycznej, a tak2e
u m iejqtn o s6 sa m od zie I n ego p row adze n i a p racy n a u kowej I u b arty stycz n ej.

Pnedstawiona mi do recenzii rozprawa doktorska mgr in2. Agnieszki Pqska-Siwik nt. ,,Ustalenie
granic nieruchomoSciw aspekcie wiarygodnoSciwybranych atrybut6w dziatki ewidencyjnej" stanowi
oryginalne autorskie rozwiqzanie badania problemu wiarygodnoSci danych katastratnych w
odniesieniu do punkt6w granicznych. Jesf to pierwsza praca w Polsce, w kt6rej w sposdb
kompleksowy zaiqto siq problematykq ustalania wartoSci atrybut6w BPp i ZRD, zar6wno w ujgciu
wykonystania danych iu2 zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym (dane
pozyskane metodami kiedyS dopuszczonymi do stosowania), jak i zastosowania wsp6lczesnych
technologii pomiarowych. Jesf to tak2e pierwsza praca, w kt6rej podjqto sie okreSlenia
wiarygodnoScidanych katastralnych rozumianej jako miara zaufania do danych zarejestrowanych w
systemie, a nie tylko badania poprawnoSci wprowadzenia ich do systemu. Autorka zaproponowala
wlasnq procedurq badania wiarygodnoSci danych dotyczqcych punkt6w granicznych (g hipotez
weryfikuiqcych dokladnoS1 pomiaru punkt6w granicznych) oraz przetestowala jq w odniesieniu do
metod fotogrametrycznych na 4 obiektach testowych. Autorka wykazala i2 postawione na wstqpie
pracy tezy badawcze byly prawidlowe, ponadto pnedstawila autorskq koncepcjq okreSlania
wartoSci atrybutow ZRD i BPP, ktora mo2e stanowi1 pewien pzewodnik dta Wykonawc6w prac
geodezyinych, w zakresie prawidlowego nadawania wartoSci atrybut6w punktom przy wykonywaniu
pomiarow r62nymi tech nolog i am i I u b korzystan ia z m aterial6w arch iwal nych.

Uwaham, 2e Mgr in2. Agnieszka Pqska-Siwik udowodnila recenzowanq rozprawq doktorsk; 2e
posiada umieiqtnoSc samodzielnego prowadzenia pracy naukowej - potrafi okreStiC probtem
badawczy, postawi1 wlaSciwq tezq i przyjmujqc cel badah opracowa| wlasnq koncepcjq
rozwiqzania problemu. O duhei wiedzy zar1wno teoretycznej, jak i praktycznej, a tak4e umiejqtnoSci
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej Mgr inz. Agnieszki Pqska-Siwik, Swiadczy r6wnie?
fakt, 2e okreSlila potencialne dalsze kierunki badah w realizowanej w pracy tematyce tj. badanie
zastosowania fotogrametrii niskoputapowei UAV do prac modernizacyjnych oraz badanie
d o kl ad n o Sc i p o m i a r6w ka rto m etry cz n yc h n a o rt ofoto m a p a c h.

Podsumowuiqc, niezale2nie od zamieszczonych w niniejszej recenzji uwag i zasugerowanych
poprawek koniecznych w przypadku publikacji calej pracy bqdL jej fragment1w, stwierdzam, 2e
przedstawiona mi do recenzii rozprawa doktorska Pani mgr in2. Agnieszki Pqski-Siwik nt. ,,tJstalenie
granic nieruchomoSciw aspekcie wiarygodnoSciwybranych atrybut6w dziatki ewidencyjnej', spelnia
warunki aft. 13 pkt. 1. ustawy z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. lJ. Nr 65, poz. 595) ,,O stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" i stawiam wniosek do
Rady Wydzialu Geodezii G1rniczej i tn|ynierii Srodowiska, Akademii G6rniczo-Hutniczej
im. Stanislawa staszica w Krakowie o dopuszczenie jej do pubticznej obrony.
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