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LEGAL STATUS REGULATION IN SOUTHERN POLAND

Streszczenie

W procesie regulacji stanów prawnych nieruchomo ci w po udniowej Pol-
sce istotne znaczenie ma dokumentacja by ego katastru austriackiego, zarówno jej
cze  kartograficzna jak i opisowa. Dokumentacja ta jest szczególnie przydatna
przy sporz dzaniu wykazów synchronizacyjnych przej cia parcel gruntowych na
dzia ki ewidencyjne i niejednokrotnie warunkuje mo liwo  ujawnienia prawa
w asno ci w ksi dze wieczystej. W szczególno ci odgrywa ona bardzo pozytywn
rol  gdy przetworzy si  map  by ego katastru austriackiego do postaci cyfrowej
i na o y si  j  na istniej c  map  ewidencji gruntów i budynków. Przetworzenie
rastra mapy katastralnej by ego katastru austriackiego do uk adu „2000” oraz
transformacja wspó rz dnych katastralnych do obowi zuj cego uk adu pa stwo-
wego umo liwia kompilacj  tej mapy z numeryczn  map  ewidencji gruntów
i budynków, b d  jej rastrem.

S owa kluczowe: stan prawny nieruchomo ci, mapa by ego katastru austriackiego,
wykaz synchronizacyjny, parcela gruntowa.

Summary

The documentation of Austrian cadastre has a very important significance
in the process of real estate legal status regulation in southern Poland. Both
descriptive and cartographic part of this documentation is especially useful during
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preparing a specification of synchronization for land parcel and plot of land,
which is many a time a necessary condition of revealing ownership right in land
register. Transformation of former Austrian cadastra’ map and coordinates into
a frame of reference “2000” enables compilation of former Austrian cadastra’
map with digital land and buildings register map.

Key words: legal status of real estate, cadastral map of former Austrian cadastre,
specification of synchronization, land parcel

WPROWADZENIE

Realizowanie modernizacji polskiego systemu ujmowania danych o grun-
tach, budynkach i lokalach, zmienia identyfikatory dotychczasowych dzia ek
(numery) w procesie tworzenia map cyfrowych (powsta ych z wektoryzacj
b d  digitalizacji) czy numerycznych (powsta ych z bezpo redniego pomiaru
w terenie). Taka zmiana ju  wcze niej w Polsce wyst powa a pocz wszy od
pierwszego zak adania tego systemu w oparciu o dekret [Dekret 1955]. W nie-
których miejscowo ciach zmiany numeracji dzia ek by y wykonywane wielo-
krotnie. Taki stan rzeczy sprawia, e przy regulacji stanu prawnego nieruchomo-
ci zarówno na potrzeby inwestycyjne jak i przy przenoszeniu prawa w asno ci

na osoby trzecie w szeroko poj tym obrocie nieruchomo ciami trzeba wykony-
wa  synchronizacj  dzia ek i parcel. W przypadkach pojedynczych dzia ek czy
parcel synchronizacja nie stanowi a  tak du ego problemu. Trudno ci si  po-
wi kszaj  gdy nale y dokona  ustalenia stanu prawnego nieruchomo ci obj tych
liniami rozgraniczaj cymi inwestycji oraz wykona  stosown  dokumentacj
niezb dn  do dalszych czynno ci inwestycyjnych, w tym tak e przy przejmowa-
niu nieruchomo ci na rzecz Skarbu Pa stwa pod inwestycje liniowe, b d
w procesie scalenia i wymiany gruntów.

 Sytuacje, gdy w ksi dze wieczystej (KW) ujawnione s  numery parcel
gruntowych zamiast numerów dzia ek ewidencyjnych, niejednokrotnie poddane
dalszym podzia om, nie ujawnionym w KW stanowi  najcz stsze problemy przy
synchronizacji parcel gruntowych z dzia kami ewidencyjnymi. Jest to wynik
zerwania czno ci pomi dzy operatem ewidencyjnym a ksi gami wieczystymi.
Rozwi zanie tego problemu jest bardzo pracoch onne i mudne gdy  wymaga
zbadania dawnych operatów katastralnych, operatów za o enia oraz moderniza-
cji ewidencji gruntów i budynków. W oparciu o te dokumenty nale y sporz dzi
opisy zmian a tak e wykazy synchronizacyjne parcel katastralnych z dzia kami
ewidencyjnymi. Sporz dzenie wykazów synchronizacyjnych jest konieczne
równie  w przypadkach, gdy prawo w asno ci okre lone jest na podstawie sa-
mych aktów w asno ci ziemi [Taszakowski 2010].

Prostym rozwi zaniem napotkanych trudno ci identyfikacji stanu prawne-
go ujawnionego poprzez numery parcel czy numery dzia ek i dalsze ich podzia y
jest sposób przetworzenia na terenach Ma opolski analogowych map by ego
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katastru austriackiego do postaci cyfrowej. Sposób opracowany zosta  przez
[Kubowicz 2006] i zweryfikowany przez autora niniejszego opracowania
w przygotowywanej dysertacji doktorskiej.

Wykonanie transformacji katastralnego uk adu lwowskiego do obowi zu-
j cego uk adu odniesie  przestrzennych sposobem opracowanym przez [Kubo-
wicz 2006] pozwala na porównanie tre ci mapy by ego katastru austriackiego
z obowi zuj c  map  ewidencji gruntów i budynków i uwidocznienie rozmia-
rów stanów prawnych przebiegu granic w asno ci. Uzyskana nak adka stanu
prawnego umo liwia analiz  zmian po o enia granic parcel gruntowych z prze-
biegiem granic dzia ek na mapie ewidencyjnej oraz u atwia i przy piesza syn-
chronizacj  parcel katastralnych z dzia kami ewidencyjnymi.

Z tak poj tego problemu regulacji stanu prawnego nieruchomo ci wynika
cel pracy, którym jest okre lenie przydatno ci map by ego katastru austriackiego
w procesie dochodzenia stanu prawnego nieruchomo ci.

Ocen  przydatno ci map by ego katastru austriackiego dokonano dla tere-
nów rolnych na przyk adzie wsi Wi niowa w powiecie my lenickim oraz dla
terenów silnie zurbanizowanych - Rynek G ówny w Krakowie.

WARTO  DOKUMENTACJI BY EGO KATASTRU AUSTRIACKIEGO.

Dokumentacja by ego katastru austriackiego, zarówno jej cz  graficzna
jak równie  opisowa, odegra y w historii Polski bardzo wa n  rol . W II po o-
wie XIX wieku s u y a jako ród o informacji o po o eniu, powierzchni, u ytku
i klasie gruntu, zabezpiecza a prawa w asno ci w ksi gach gruntowych, u a-
twia a obrót nieruchomo ciami i dost p do kredytów. Niejednokrotnie wykorzy-
stywana by a jako materia  dowodowy i podstawa prawna podczas ustalenia
stanu posiadania i ochrony prawa w asno ci. Niekwestionowane znaczenie mia o
wykorzystanie tej dokumentacji w sporze toczonym z W grami o Morskie Oko
w Tatrach, wygranym w 1902 roku przez stron  polsk  w Trybunale Zwi zko-
wym w Lozannie.

Na mapach by ego katastru austriackiego oparto za o enie nowej ewidencji
gruntów od 1955 roku. Powszechnie wykorzystywano j  tak e do sporz dzania
map gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a nast pnie przy tworzeniu map gle-
bowo – rolniczych w skali 1 : 5000 dla poszczególnych wsi i 1 : 25000 dla daw-
nych powiatów [Sobol 1981]. W dalszym ci gu maj  wielostronne zastosowanie
przy wszelkich pracach urz dzeniowo-rolnych, projektowych, wyw aszczenio-
wych itp. Mimo, e pomiar katastralny jak na ówczesne czasy zosta  wykonany
wed ug ogólnych zasad stosowanych w geodezji, to jednak wykorzystanie map
by ego katastru austriackiego nastr cza sporo trudno ci, w zwi zku z tym, i
sporz dzone by y metod  graficzn  w oparciu o sie  punktów triangulacji IV
rz du, wykonan  równie  graficznie, których to punktów jak i stanu w adania
nie stabilizowano trwale.



Jaros aw Taszakowski

10

Jak wiemy za pomoc  kierownicy wyznaczano na mapie metod  wci
g ówne punkty za amania dróg, wód, czy kompleksów dzia ek oraz tzw. linii
rolowych. Natomiast poszczególne dzia ki mierzono metod  liniow  i prowa-
dzono szkice polowe. Sposób ten zwi ksza  dok adno  sporz dzania map.
Z dotychczasowych do wiadcze  wiadomo, e najlepszymi punktami sta ymi
tych map tj. najlepiej zachowanymi w terenie, za  na mapie nale ycie wyzna-
czonymi, s  pierwotne trójmiedze parcel macierzystych czyli styki miedz trzech
parcel nale cych do ró nych w a cicieli. Miedze takie by y dok adnie mierzone
i kontrolowane. Jako najlepsze trójmiedze, uwa ano takie, pomi dzy którymi k t
by  zbli ony do k ta prostego.

Brak danych liczbowych i stabilizacji punktów jest s ab  stron  by ego
katastru austriackiego [Kobyli ski 1939, Murzewski 1939], dlatego opieranie
ci gów poligonowych i obliczanie ich w oparciu o odczytane graficznie z mapy
wspó rz dne jest ma o dok adne, k opotliwe i nieekonomiczne. Wykorzystuj c
oznaczenie sekcji mapy katastralnej mo na okre li  wspó rz dne jej naro y za
pomoc  tablic [Instruction 1907], lub obliczy  w oparciu o god o mapy. Nato-
miast wspó rz dne trwa ych punktów katastralnych wewn trz sekcji oblicza si
graficznie do najbli szej kreski calowej z uwzgl dnieniem transformacji lokalnej
[Noga 1973]. Noga i Schilbach [1973] zmodyfikowali metod  pomiarów poligo-
nowych i ich wkre lenia do mapy wzoruj c si  na do wiadczeniach austriackich.
Okre lili mo liwo  wpasowania mapy by ego katastru austriackiego do mapy
z nowego pomiaru i udowodnili przydatno  map by ego katastru austriackiego
w pracach scaleniowych, okre laj c b dy w przemieszczeniach granic w asno-
ci i powierzchni dzia ek.

Badania nad wykorzystaniem map by ego katastru austriackiego dowodz ,
e pomiary stolikowe wykazuj  dok adno ci, które przy uwzgl dnieniu ówcze-

snych metod pomiaru i reprodukcji s  w pe ni zadawalaj ce. Pomiary stolikowe
wykonane w latach 1844–1861 wykaza y dok adno  prawie 10 – krotnie wi k-
sz  ni  w latach prac pocz tkowych 1817–1830. Nale y tu zaznaczy , e pomia-
ry katastralne w naszym kraju wykonane by y w latach 1844 (woj. krakowskie)
do 1854 (woj. rzeszowskie), a wi c posiadamy jedne z lepszych materia ów
by ego katastru austriackiego.

Obecnie funkcjonuje przekonanie, e mapy by ego katastru austriackiego
mo na wykorzystywa  w procesach granicznych, je eli nieruchomo ci nie ule-
g y formalnym i nieformalnym zmianom przestrzennym i prawnym oraz je eli
nie zmieni y si  punkty granic s siednich parcel. Ze wzgl du na to, ze drugi
warunek jest rzadko spe niony opracowano specjaln  procedur  korekcyjn
[Hycner, Szczutko 1996, 1997] polegaj c  na: wyznaczeniu mo liwie du ej
liczby punktów oparcia lub dostosowania identyfikowalnych i równomiernie
roz o onych na mapie i w terenie oraz badaniu ich sta o ci stosuj c wielokrot-
no  procesów transformacji wielopunktowej z za o eniem b du dopasowania.
Kolejnym etapem jest wyznaczenie po o enia punktów oparcia w uk adzie lo-
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kalnym mapy (kameralna digitalizacja) i lokalnym uk adzie terenowym (pomiar
tachimetryczny) oraz wyliczenie po o enia punktów spornej granicy w uk adzie
terenowym przy wykorzystaniu parametrów transformacji.

Badania nad mo liwo ci  wykorzystania dokumentacji by ego katastru au-
striackiego przedstawione w [Hanus 2006] dowodz  jej pe nej przydatno ci przy
wykonywaniu wspó czesnych prac geodezyjnych przy zastosowaniu w a ciwej
technologii jej wykorzystania. Analiza dost pnych materia ów katastralnych
wykaza a, e s  one w pe ni przydatne przy pracach geodezyjnych takich jak:
podzia y i rozgraniczenia nieruchomo ci, modernizacja operatu ewidencji grun-
tów i budynków, czy te  pozyskiwanie danych dla systemu IACS. Wed ug [Ha-
nus 2006] najbardziej kompletne i mo liwe do wykorzystania okaza y si  pier-
worysy i matryce map katastralnych, natomiast arkusze posiad o ci gruntowej
oraz protoko y parcelowe powinny s u y  raczej do kontroli danych uzyskanych
z map ewidencyjnych.

Dokumentacja by ego katastru austriackiego mo e by  wykorzystywana w
pracach geodezyjnych, w których istot  jest geodezyjno – prawny aspekt granicy
nieruchomo ci.  W szczególno ci dotyczy to regulacji stanu prawnego nieru-
chomo ci, wyw aszczenia nieruchomo ci, scalenia i wymiany gruntów oraz in-
nych zagadnie  geodezyjno – prawnych.

STAN PRAWNY NIERUCHOMO CI

Stan prawny nieruchomo ci to podmiotowe prawo rzeczowe do okre lonej
nieruchomo ci ujawnione w ksi dze wieczystej, na mocy dokumentów stwier-
dzaj cych stan prawny nieruchomo ci, którymi wg. [Rozp. 1999] s : odpisy
z ksi g wieczystych lub odpisy dokumentów ze zbiorów dokumentów, wypisy
z aktów notarialnych (umowy sprzeda y, darowizny, zamiany, przekazania
gospodarstwa rolnego), prawomocne orzeczenia s dowe (o nabyciu spadku,
o zasiedzeniu nieruchomo ci), oraz ugody s dowe, oraz ostateczne decyzje ad-
ministracyjne (akty nadania ziemi – z osadnictwa oraz akty w asno ci ziemi –
z uw aszczenia decyzje podzia owe i wyw aszczeniowe).

Stan prawny nieruchomo ci obejmuje ogó  praw zwi zanych z dan  nieru-
chomo ci , w szczególno ci dotyczy prawa w asno ci.

W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomo ci prowadzone s  ksi gi
wieczyste [Ustawa 1982]. W ksi gach wieczystych zawarte s  informacje
o podmiotowym stanie prawnym nieruchomo ci, a w przypadku ich braku
w zbiorach dokumentów. Informacje w zakresie przedmiotowym zawarte s
w systemie ewidencji gruntów i budynków, wprowadzone z operatów scalenio-
wych, pomiarów regulacyjnych, pomiarów uzupe niaj cych.

Ustalenie stanu prawnego nieruchomo ci wymaga wi c nie tylko zbadania
i przeanalizowania ksi g wieczystych, zbiorów akt, ale tak e operatów ewidencji
gruntów i budynków, by ych operatów katastralnych, operatów modernizacji
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ewidencji gruntów i budynków i wielu ró nych dokumentów archiwalnych,
posiadaj cych moc dowodow .

Stan prawny powinien by  zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym,
wtedy nieruchomo  ma uregulowany stan prawny. Brak uregulowanego stanu
prawnego wynika z braku za o onej KW lub zbioru dokumentów. Wyst puje
w tym przypadku niemo no  wskazania w a ciciela nieruchomo ci i innych
praw z ni  zwi zanych.

Badanie ksi gi wieczystej ma na celu ustalenie aktualnego stanu prawnego
nieruchomo ci poprzez wgl d w zapisy poszczególnych dzia ów KW i ich po-
równanie z faktycznym stanem prawnym nieruchomo ci oraz stanem wynikaj -
cym z zapisów w ewidencji gruntów i budynków. W razie stwierdzenia nie-
zgodno ci danych z ewidencji z oznaczeniem nieruchomo ci w KW, S d
Rejonowy na wniosek w a ciciela lub u ytkownika wieczystego i popartego
wykazem synchronizacyjnym dokonuje sprostowania oznaczenia nieruchomo ci
na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Ze wzgl du na to, e
zmiany stanu prawnego nieruchomo ci nast puj  niezale nie od wpisu w KW
wyró niamy: stan prawny ujawniony – wynikaj cy z tre ci wpisu w KW oraz
stan prawny rzeczywisty – wynikaj cy z tre ci aktualnych dokumentów okre-
laj cych rzeczywisty stan prawny nieruchomo ci. Uzgodnienie tre ci KW

z rzeczywistym stanem prawnym polega na dokonaniu nowego wpisu w KW
i usuni ciu niezgodno ci na podstawie skierowanego wniosku do s du rejono-
wego do wydzia u ksi g wieczystych wraz z dokumentami okre laj cymi rze-
czywisty stan prawny nieruchomo ci.

Badanie stanu prawnego nieruchomo ci polega wi c ma ustaleniu czy nie-
ruchomo  posiada za o on  ksi g  wieczyst , zbiór dokumentów (ZD) lub
dawn  austriack  ksi g  gruntow  (Lwh), uzyskaniu aktualnego wypisu b d
sporz dzeniu protoko u badania ksi gi wieczystej, ustaleniu czy w przypadku
braku KW, ZD, Lwh istniej  dokumenty okre laj ce prawo w asno ci, w osta-
teczno ci stwierdzeniu, e dana nieruchomo  nie posiada uregulowanego stanu
prawnego.

SYNCHRONIZACJA PARCEL GRUNTOWYCH
Z DZIA KAMI EWIDENCYJNYMI

Prace zwi zane z wymian  operatów ewidencyjnych z cz ci  kartogra-
ficzn  sporz dzon  przed II Wojn  wiatow  rozpocz y si  w drugiej po owie
lat 70-tych poprzedniego wieku. Nowe mapy ewidencyjne powstawa y w innych
ni  austriackie mapy katastralne skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Zasad-
nicz  ró nic  wyst puj c  pomi dzy map  ewidencyjn  a katastraln  by o jed-
nak przyj cie ró nych obiektów powierzchniowych wyst puj cych na tych ma-
pach. W katastrze austriackim podstawowym obiektem powierzchniowym by a
parcela, definiowana jako obszar u ytku gruntowego lub jego cz , b d cy



Ocena przydatno ci map...

13

przedmiotem tego samego w adania. W nowym systemie ewidencyjnym pod-
stawowym obiektem powierzchniowym by a dzia ka, okre lana jako ci g y ob-
szar gruntu, ograniczony gruntami stanowi cymi przedmiot odr bnego w adania
lub u ytkowania. Dzia ka mog a si  sk ada  z kilku u ytków. Do czasu wprowa-
dzenia nowych map ewidencyjnych korzystano z oznacze  mapy katastralnej
podczas dokonywania umów cywilnoprawnych, przeprowadzania reformy rolnej
czy realizacji ustawy uw aszczeniowej z 1971 roku. Oznaczenia parcel katastral-
nych wprowadzane by y do ksi g wieczystych. Wprowadzenie nowej mapy
ewidencyjnej, posiadaj cej nowe oznaczenia dzia ek, spowodowa o, e zerwana
zosta a czno  pomi dzy operatem ewidencyjnym, a ksi gami wieczystymi,
ustalaj cymi stan prawny nieruchomo ci.

Powsta a sytuacja spowodowa a konieczno  sporz dzania dokumentacji
geodezyjnej umo liwiaj cej uzyskanie zgodno ci oznacze  dzia ek w operatach
ewidencji gruntów i ksi gach wieczystych. Dokumentacja zwana „Wykazami
przej cia z parcel katastralnych na dzia ki ewidencyjne” lub „Wykazami syn-
chronizacyjnymi” sk ada si  z cz ci graficznej i opisowej. Cz  graficzn  sta-
nowi wyrys z mapy ewidencyjnej, natomiast cze  opisowa zawiera dane z ope-
ratu ewidencji gruntów i budynków i z ksi g wieczystych [Piasek, Surówka
2004]. Opis przej cia z parcel katastralnych na dzia ki ewidencyjnej najcz ciej
ma nast puj c  formu :

Dzia ka ewidencyjna nr 64 powsta a z parcel katastralnych (pgr) nr:
pgr23, pgr24, pgr25 obj tych (liczba wykazu hipotecznego) lwh. 125, gminy ka-
tastralnej Wi niowa.

lub
Dzia ka ewidencyjna nr 65 odpowiada parcelom katastralnym (pgr) nr:

pgr33, pgr34, pgr35, obj tych ksi g  wieczyst  nr.... .
Zasad  wykonywania wykazów synchronizacyjnych regulowa  § 99 ust. 2

za cznika do zarz dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
z 20 lutego 1969 roku w sprawie ewidencji gruntów [Zarz dz. 1969], które
stwierdza:

„Je eli w istniej cej ksi dze wieczystej maj  by  dokonane zmiany doty-
cz ce oznaczenia nieruchomo ci, nale y przed wydaniem danych z ewidencji
ustali  granice nieruchomo ci w sposób okre lony w a ciwymi przepisami. Do
tych danych nale y wówczas do czy  wyci g z wykazu zmian gruntowych”.

Zgodnie z tym przepisem sporz dzenie wykazu synchronizacyjnego po-
przedzone by  powinno wcze niejszym ustaleniem granic nieruchomo ci, we-
d ug przewidzianej odpowiednimi przepisami prawnymi procedury. W praktyce
wymieniony wy ej przepis nie by  zarówno stosowany przez geodetów, jak i nie
by  tak e egzekwowany przez w a ciwe organy. Spowodowane to by o g ównie
wzgl dami finansowymi. Liczba parcel nale cych do przeci tnego gospodar-
stwa na terenie Ma opolski wynosi a od kilkudziesi ciu do kilkuset. W zwi zku
z tym procedura rozgraniczeniowa w tym przypadku wymaga a du ych nak a-
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dów finansowych, a w a cicieli gospodarstw nie by o sta  na rozgraniczanie
swoich gruntów przed zmian  oznacze  w ksi gach wieczystych.

Najcz ciej opracowania równowa ników parcel katastralnych z dzia kami
ewidencyjnymi w okresie obowi zywania tego przepisu wykonywali geodeci
zatrudnieni w gminach, w ramach pracy dodatkowej. Wykonywane w warun-
kach kameralnych wykazy synchronizacyjne nie spe nia y kryteriów dok adno-
ciowych przewidzianych dla bezpo rednich pomiarów granic w terenie.

W wi kszo ci przypadków sporz dzane w ten sposób równowa niki nie by y
zg aszane do o rodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, nie podle-
ga y wi c adnej kontroli technicznej. Podpis wykonawcy z o ony na sporz -
dzonym przez niego wykazie synchronizacyjnym wystarczy  na dokonanie
zmian oznacze  nieruchomo ci w ksi gach wieczystych. lad po tych opraco-
waniach pozosta  jedynie w zbiorze dokumentów ksi g wieczystych.

Po 30 wrze nia 1999 roku, adne przepisy prawne, w tym instrukcje geo-
dezyjne i wytyczne techniczne nie okre laj  ani zasad wykonywania wykazów
synchronizacyjnych, ani norm dok adno ciowych, jakimi powinny charaktery-
zowa  si  te opracowania. Brak kryteriów dok adno ciowych utrudnia w prakty-
ce techniczne wykonanie wykazów synchronizacyjnych, a tak e wi e si
z niebezpiecze stwem ujawniania nowych oznacze  nieruchomo ci w doku-
mentacji wieczysto-ksi gowej pomimo ró nic w uk adzie granic i powierzchni
synchronizowanych obiektów [Piasek, Surówka 2004].

TRANSFORMACJA MAPY BY EGO KATASTRU AUSTRIACKIEGO
DO OBOWI ZUJ CEGO UK ADU ODNIESIE  PRZESTRZENNYCH

W Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie pod kierunkiem Nogi po raz
pierwszy opracowano sposób matematycznej transformacji katastralnego uk adu
lwowskiego do pa stwowego uk adu odniesie  przestrzennych bez pomiarów
terenowych wykorzystuj cej narz dzia i programy komputerowe, której za o e-
nia i rezultaty szczegó owo przedstawione zosta y w [Kubowicz 2003, Kubo-
wicz 2006]. Jest to nowe uj cie bardzo usprawniaj ce poprzednie metody, gdy
wykorzystuje wspó rz dne punktów triangulacji katastralnej z Katalogu S u by
Geodezyjnej [Katalog 1932]. Wykonanie transformacji katastralnego uk adu
lwowskiego do obowi zuj cego uk adu odniesie  przestrzennych by o mo liwe
dzi ki odszukaniu wspó rz dnych punktów triangulacji I, II, III rz du, a nast p-
nie ich identyfikacji z punktami posiadaj cymi wspó rz dne w uk adzie „1965”
i „2000”. Tak zidentyfikowane zbiory punktów pos u y y do wyznaczenia przy-
bli onych formu  transformacyjnych. Przy u yciu programu GEONET obliczo-
no parametry transformacji p askiej konforemnej II stopnia. Wyznaczone przy-
bli one parametry transformacji pos u y y do wst pnego przeliczenia punktów
dostosowania, którymi by y naro a sekcji szczegó owych mapy by ego katastru
austriackiego wraz z punktami calowymi do uk adu „1965”. W celu zachowania
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katalogowych wspó rz dnych punktów dostosowania zastosowano poprawki
post-transformacyjne Hausbrandta’. W oparciu o punkty dostosowania dokona-
no wst pnej kalibracji rastrów. Polega a ona na odtworzeniu w uk adzie map
faktycznego uk adu prostok tnego, za o onego przy ich tworzeniu oraz elimina-
cji b dów spowodowanych deformacj  materia ów kartograficznych, a tak e
b dów powsta ych w procesie skanowania [Kubowicz 2007]. Kalibracj  wyko-
nano z zastosowaniem przekszta cenia wielomianowego-afinicznego III rz du na
ka dym rastrze arkusza mapy osobno w programie EwMapa. Maksymalna od-
chy ka wpasowania rastra do ramki nominalnej nie mo e przekroczy  1,5 m.
[W odek 2003]. Dla arkuszy z niepe n  ramk  nominaln  odchy ki wymiarów
rastra od wymiarów mapy nie mog  przekracza  2,5 m [W odek 2003]. W wyni-
ku tych czynno ci uzyskano przybli ony obraz mapy by ego katastru austriac-
kiego na tle mapy numerycznej, lub rastrowej w obowi zuj cym uk adzie oraz
ortofotomapy cyfrowej. Na o enie na siebie tych obrazów ma u atwi  ostateczny
etap transformacji, którym jest identyfikacja i pomiar wspó rz dnych par punk-
tów sytuacyjnych, g ównie trójmiedze parcel macierzystych na obrazie mapy
by ego katastru austriackiego z odpowiadaj cymi im punktami na mapie nume-
rycznej b d  jej rastrze. Identyfikacja ta daje równomiernie rozmieszczony zbiór
punktów sytuacyjnych b d cych punktami dostosowania. Jako model transfor-
macji zastosowano transformacj  konforemn  II stopnia z dopuszczalnym b -
dem rednim transformacji M < 3m. W oparciu o nowo obliczone punkty za
pomoc  programu EwMapa dokonano ostatecznej kalibracji rastra mapy by ego
katastru austriackiego.

WYKORZYSTANIE MAP BY EGO KATASTRU AUSTRIACKIEGO
PRZY DOCHODZENIU STANU PRAWNEGO DO NIERUCHOMO CI

Badania nad mo liwo ci  wykorzystania map by ego katastru austriackie-
go przy dochodzeniu stanu prawnego do nieruchomo ci oparto na dwóch od-
miennych obiektach. Jednym z nich jest wie  Wi niowa po o ona w powiecie
my lenickim – przyj ta do bada  jako obiekt rolniczy, nisko zurbanizowany,
oraz Rynek G ówny w Krakowie jako obszar wysoko zurbanizowany, o wyso-
kiej stabilno ci granic.

Transformacja map by ego katastru austriackiego dla Wi niowej i Rynku
G ównego w Krakowie da a bardzo dobre rezultaty i umo liwi a ich kompilacj
z rastrem mapy ewidencyjnej w obowi zuj cym uk adzie odniesie  przestrzen-
nych (rys. 1), b d  map  ewidencyjn  w postaci cyfrowej (rys. 2). Dzi ki temu
zabiegowi w jednoznaczny sposób mo na dokona  porównania oznaczenia par-
cel katastralnych z odpowiadaj cymi im numerami dzia ek ewidencyjnych. Syn-
chronizacja staje si  jednoznaczna.
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ród o: Opracowanie w asne.
Source: the author’s study.

Rysunek 1. Fragment mapy katastralnej z na o onym rastrem mapy ewidencji gruntów
i budynków dla wsi Wi niowa

Figure 1. Fragment of cadastral map at scale 1 : 2880 with raster of cadastral map
at scale 1 : 2000 for Wi niowa village

Zastosowanie takiego rozwi zania jest szczególnie istotne dla obiektów,
dla których wielokrotnie zmieniane by y identyfikatory dzia ek, przy zak adaniu
ewidencji gruntów na bazie mapy by ego katastru austriackiego (np. wie
Wi niowa), przy kilkukrotnych odnowieniach ewidencji (np. Rynek G ówny
w Krakowie) oraz w procesie tworzenia map cyfrowych czy numerycznych.
W wyniku tych zabiegów dzia ki ewidencyjne otrzymywa y nowe oznaczenia,
niejednokrotnie nieujawnione w ksi gach wieczystych. Zerwana czno  po-
mi dzy ksi gami wieczystymi a rejestrem ewidencji gruntów stwarza a i stwarza
problemy, z którymi boryka si  wi kszo  geodetów w po udniowej Polsce zaj-
muj c si  dochodzeniem stanu prawnego nieruchomo ci.
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ród o: opracowanie w asne na podstawie [Synowiec 2009]
Source: the author’s study based on [Synowiec 2009]

Rysunek 2. Mapa katastralna Rynku G ównego w Krakowie z 1848 r. w reprodukcji
z 1856 r. z granicami i numerami dzia ek ewidencyjnych.

Figure 2. Cadastral map of Market Square in Krakow from 1848 in reproduction
from 1856 with borders and land identification numbers.

PODSUMOWANIE

Badania nad mo liwo ci  wykorzystania map by ego katastru austriackie-
go przy dochodzeniu stanu prawnego nieruchomo ci wykaza y bardzo du e ich
znaczenie. Dzi ki zastosowaniu transformacji uk adu katastralnego do obowi -
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zuj cego uk adu odniesie  przestrzennych i w konsekwencji osadzeniu tych map
w przestrzeni i wspó rz dnych, w której funkcjonuj  aktualne opracowania ma-
powe, problem dochodzenia stanu prawnego nieruchomo ci jest niezwykle
usprawniony i jednoznacznie rozwi zywalny. Porównanie tre ci mapy by ego
katastru austriackiego z obowi zuj c  map  ewidencji gruntów i budynków
umo liwia analiz  zmian po o enia granic parcel gruntowych z przebiegiem
granic dzia ek ewidencyjnych, ale równie  jednoznacznie rozwi zuje problem
identyfikacji numerów dzia ek z odpowiadaj cymi im numerami parcel grunto-
wych. Dzi ki temu ich synchronizacja jest jednoznaczna.
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