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CONFIGURATION CHANGES OF ARABLE LAND
IN THE PLOTS INTO RIVERS

Streszczenie

Du e rzeki nieustannie przeistaczaj  swoje otoczenie, powoduj c koniecz-
no  aktualizacji ca ej dokumentacji geodezyjnej z nimi zwi zanej. Wywo ywane
przez nie zmiany w pierwszej kolejno ci dotycz  u ytków gruntowych. Wi e si
to w sposób bezpo redni z definicj  gruntów pod wodami powierzchniowymi p y-
n cymi oraz z konieczno ci  aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

Praca zwiera opis analiz przeprowadzonych dla sprawdzenia zachodz cych
w tej materii zmian na przestrzeni ponad trzech dekad. Przedmiot bada  stanowi
fragment koryta Wis y o d ugo ci ponad 13-stu kilometrów. Odcinek ten usytu-
owany jest przed Krakowem i posiada wyra ne oznaki silnego meandrowania.

Omawiane zagadnienie zosta o zrealizowane poprzez porównanie doku-
mentacji powsta ej podczas za o enia ewidencji gruntów i budynków pod koniec
lat 70-tych XX wieku oraz zdj  lotniczych wykonanych w celu aktualizacji i mo-
dernizacji bazy danych LPIS w 2009 roku.

S owa kluczowe: linia brzegowa, rzeki, u ytki gruntowe, wody powierzchniowe
p yn ce

Summary

Large river continuously transform their surroundings, causing the need to
update all the documentation geodesic related thereto changes. Caused by them
concern arable land in the first place. It is directly connected with the definition of
land under surface of flowing water, and the necessity of updating the of land and
buildings registry.
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This paper contains a description of the analysis conducted to verify ongo-
ing changes in this area for over three decades. As the object of research part of
the bed of the Vistula River with a length of more than 13-hundred miles was used.
This segment is located in front of Krakow and has clearly signs of strong mean-
dering.

These issue which has been achieved by comparing the documentation cre-
ated during the establishment of records of land and buildings in the late 70th of
the twentieth century and aerial photographs taken in order to update and mod-
ernize the LPIS database in 2009.

Key words: borders of rivers, rivers, arable lands, surface water flowing

WPROWADZENIE

Woda poprzez swoj  niezwyk  natur  jest mieniem wyj tkowym [Kowal-
ski, Majewska 2010]. Jej zdolno  do czynnego oddzia ywania na otoczenie
powoduje, e w du ej mierze wp ywa ona na wykonawstwo geodezyjne. Wci-
naj ca si  w l d woda p yn ca mo e powodowa  zmiany zasi gu prawa w asno-
ci. Na pewno jednak wywo uje potrzeb  aktualizacji konturów u ytków grun-

towych w operatach ewidencji gruntów i budynków.
Ci gle przesuwaj ce si  linie brzegowe odzwierciedlane s  na mapach,

które przedstawiaj  ich konfiguracji w konkretnym czasie. Nie mo na jednak
domniemywa , e raz ustalone kontury u ytków gruntowych pozostan  nie-
zmienne. Konieczne wydaje si  sprawdzenie ich w celu okre lenia zachodz cych
zmian oraz wyznaczenia ich ewentualnego przesuni cia.

Przedstawiaj c zmian  konfiguracji u ytków gruntowych w dzia kach pod
rzekami Autorka ma na my li sytuacje, w których przesuwa si  koryto rzeczne.
Powoduje to konieczno  modyfikacji konturów okre laj cych po o enie grun-
tów pod wodami powierzchniowymi p yn cymi. Wykonana musi by  ona za-
równo w zakresie obrysów tych u ytków jak i ich oznacze . Celem artyku u jest
sprawdzenie zakresu powstawania wspomnianych zmian.

GRUNTY POKRYTE POWIERZCHNIOWYMI WODAMI P YN CYMI

Grunty pokryte powierzchniowymi wodami p yn cymi (oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako „Wp”) zdefiniowane s  w polskim prawie
dwojako [Kowalski , Majewska  2010]. Ich okre lenie prawne odnale  mo na
w ustawie prawo wodne (art. 9 ust. 1. pkt. 4a za art. 5 ust. 3. pkt. 1), natomiast
charakterystyk  faktyczn  w rozporz dzeniu w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (§ 68 ust. 4 pkt. 2; § 68 ust. 6; za cznik nr 6: ust. 6 pkt. 2) , do któ-
rego deleguje ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

 Porównanie obja nie  pochodz cych z ró nych róde  zawiera tabela 1.
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Tabela 1. Definicja gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami p yn cymi
Tabela 1. The definition of land under surface water flowing

PRAWO WODNE PRAWO GEODEZYJNE
I KARTOGRAFICZNE

– grunty tworz ce dna i brzegi cieków
naturalnych, jezior oraz innych natural-
nych zbiorników wodnych, w granicach
linii brzegu

– grunty wchodz ce w sk ad sztucznych
zbiorników wodnych, stopni wodnych
oraz jezior podpi trzonych, b d ce grun-
tami pokrytymi wodami powierzchnio-
wymi przed wykonaniem urz dze  pi -
trz cych

– grunty pod wodami p yn cymi
w rzekach, potokach górskich, kana ach
i innych ciekach, o przep ywach sta ych
lub okresowych

– ród a, z których cieki bior  pocz tek
– grunty pod wodami znajduj cymi si  w

jeziorach i zbiornikach sztucznych, z któ-
rych cieki wyp ywaj  lub do których
wp ywaj

ród o: opracowanie w asne
Source: Own study

Cz ci  wspóln  obydwu definicji s , mi dzy innymi, grunty pod wszyst-
kimi ciekami naturalnymi. Widoczna jest mi dzy nimi natomiast jedna wyra na
ró nica. Prawo wodne jednoznacznie okre la zasi g wody p yn cej, w danej
chwili, poprzez opisanie go liniami brzegu. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
przeciwnie, nie podaje a  tak wyra nych dyspozycji co do miejsca gdzie powi-
nien zosta  ustanowiony kontur u ytku gruntowego.

OPIS PROWADZONYCH ANALIZ ORAZ OBIEKT BADA

Prowadzone analizy [Bieda  2011] maj  na celu wykaza  jak w czasie
zmienia si  po o enie koryta rzecznego, a co za tym idzie, jak na przestrzeni lat
mo e zmienia  si  konfiguracja u ytków gruntowych.

Jako obiekt bada  wybrano ponad trzynastokilometrowy fragment Wis y
na zachód od Krakowa. Wzd u  wskazanego odcinka rzeki przebiega granica
administracyjna pomi dzy trzema gminami powiatu krakowskiego (Czernichów,
Liszki i Skawina). Tworzy go 9 dzia ek ewidencyjnych (obr by: Czernichów,
Wo owice, Jeziorzany, Ja kowice, Pozowice, Facimiech, Ochodza, Borek Szla-
checki). Jego lokalizacj  przedstawia rysunek 1.

Na zdj ciach lotniczych wyra nie wida , e rzeka bardzo mocno mean-
drowa a w tym miejscu. Dost pne ortofotomapy ukazuj  nie tylko liczne zakola
obecnego koryta, ale prezentuj  równie  jak mog o ono wygl da  w przesz o ci.
Rysunek  2 przedstawiaj cy Wis  z lotu ptaka, poza stanem faktycznym, dobrze
odzwierciedla on wcze niejszy przebieg nurtu. Sugeruje go uk ad szachownicy
gruntów w najbli szym otoczeniu wody.
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ród o: opracowanie w asne, Geoportal
Source: Own study, Geoportal

Rysunek 1. Lokalizacja obiektu bada  na tle podzia u administracyjnego kraju
Figure 1. Location of research object at the background

of administrative division

ród o: http://mapy.google.pl
Source: http://mapy.google.pl

Rysunek 2. Fragment Wis y stanowi cy obiekt bada
Figure 2. Part of Vistula river as the object of research

Materia  badawczy otrzymano z Powiatowego O rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie oraz z Centralnego O rodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku pierwszym s  to mapy
ewidencyjne wykonane w latach 70-tych XX wieku, podczas za o enia ewiden-
cji gruntów i budynków. Mapy wykonano w technologii klasycznej, w kroju
obr bowym. Ich skala wynosi 1:2000. Linie brzegowe rzeki stanowi  na niej
kontury u ytku gruntowego pod wodami powierzchniowymi p yn cymi. Dla
potrzeb , mapy te zosta y zeskanowane oraz skalibrowane przez zastosowanie
transformacji afinicznej. Kontury u ytków gruntowych wrysowane na mapy
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zwektoryzowano otrzymuj  ich cyfrow  wersj . B d po o enia tak otrzymanych
punktów tworz cych kontury u ytków wyniós  nie wi cej ni  0,60 m [Bieda
2011, Hanus 2006]. CODGiK dysponuje natomiast zdj ciami lotniczymi wyko-
nanymi w celu aktualizacji i modernizacji bazy danych LPIS z 2009 roku, o
rednim pikselu terenowym 0,20 m. Na ich podstawie, w technologii fotogra-

metrycznej, zgodnie z przepisami prawa wodnego, pomierzono linie brzegowe
rzeki. Kontury gruntów pod p yn cymi wodami powierzchniowymi porównano
z aktualnym po o eniem koryta rzecznego.

PRZY ADY ZAOBSERWOWANYCH ZMIANY U YTKÓW GRUNTOWYCH

Meandrowanie rzeki nie koniecznie musi powodowa , e jej koryto prze-
mie ci si  w ka dym miejscu, ani e zachodz ce zmiany b d  równomierne.
Wydaje si , e ró nice w dawnym i obecnym po o eniu linii brzegowych s
czym  wr cz oczywistym. W czasie prowadzenia omawianych analiz wykryto
dwa rodzaje zmian. Takie które mog  wnika  z odmiennego spojrzenia na po o-
enie linii brzegu w zale no ci od obserwatora lub takie które wynikaj  z fak-

tycznego przesuni cia si  konturu w czasie.
Znaczna cz  konturów gruntów pod wodami powierzchniowymi p yn -

cymi zachowa a swój kszta t, tak ja granica pó nocna przedstawiona na rys.  3.

ród o: opracowanie w asne
Source: Own Study

Rysunek 3. Zmiana u ytków gruntowych
(gmina Skawina, obr b Facimiech, k. m. 2)

Figure 3. Change of arable land
(commune Skawina, district Facimiech, sheet map no. 2)
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Przedstawiony sytuacja sugeruje, e podczas wektoryzacji linia brzegu
(czerwona) zosta a poprowadzona na zdj ciach prawid owo. Przesuni cie wyni-
ka  mo e z subiektywnego sposobu identyfikacji mierzonych punktów lub
z dzia ania wody na ten fragment brzegu z równomiern  si .

Sta o  taka nie jest jednak regu . Woda jest nieprzewidywalna, mimo to
cz ciowe odst pstwa pomi dzy map  ewidencyjn  a terenem nie oznaczaj , e
nie istniej  na badanym odcinku rzeki fragmenty linii brzegowych (czerwone)
pokrywaj cych z si  obowi zuj cymi konturami u ytków gruntowych. Sytuacj
tak  prezentuje rysunek  4.

ród o: opracowanie w asne
Source: Own Study

Rysunek 4. Zmiana u ytków gruntowych
(gmina Czernichów, obr b Czernichów, k. m. 9)

Figure 4. Change of arable land
(commune Czernichów, district Czernichów, sheet map no. 9

Na brzegu wschodnim wida  wyra ne przesuni cie równoleg e. Niewielkie
ró nice na brzegu zachodnim natomiast, mog  by  efektem ró nic w postrzega-
niu linii brzegowej przez pomiarowego podczas za o enia ewidencji gruntów
i budynków oraz przez wektoryzuj cego ten sam fragment brzegu na aktualnych
zdj ciach lotniczych.
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Zupe na zmiana konfiguracji ma natomiast miejsce we fragmencie koryta
rzecznego na terenie gminy Skawina w obr bie Ochodza (rys. 5.).

ród o: opracowanie w asne
Source: Own Study

Rysunek 5. Zmiana u ytków gruntowych (gmina Skawina, obr b Ochodza, k. m. 1)
Figure 5. Change of arable land (commune Skawina, district Ochodza, sheet map no. 1)

Wida  znaczne przesuni cie nurtu. Podobnie jak poprzednio, kolorem
czerwonym oznaczono linie brzegowe pomierzone na zdj ciach lotniczych z
2009 roku. Przemieszczenie si  koryta rzecznego znaczne powoduje zmiany
powierzchni konturów u ytków gruntowych. Po stronie lewej powi kszy si
u ytek s siaduj cy z rzek , za  po stronie prawej zmniejsz  si  lasy oraz prawie
zupe nie znikn  pastwiska.

OGÓLNY WYMIAR ZAOBSERWOWANYCH ZMIANY
U YTKÓW GRUNTOWYCH

Dla lepszego zobrazowania zachodz cych zmian nale y przedstawi  ich
bardziej ogólny wymiar. Wybrany fragment mapy ewidencyjnej (rys. 6.) ukazuje
w jaki sposób Wis a zmieniaj c swoje po o enie, zmienia tak e wszystkie przy-
leg e do niej kontury u ytków gruntowych. Kolorem czerwonym zaznaczono
obecne po o enie koryta rzecznego na tle obowi zuj cej mapy ewidencyjnej.
Sytuacja taka mo e mie  miejsce, poniewa  kontury u ytków gruntowych za-
warte w obowi zuj cej ewidencji gruntów i budynków odzwierciedla y stan
koryta rzecznego z czasów zak adania operatu ewidencyjnego.



Agnieszka Bieda

104

ród o: opracowanie w asne
Source: Own Study

Rysunek 6. Zmiana u ytków gruntowych
(gmina Skawina, obr b Borek Szlachecki, k. m. 1)

Figure 6. Change of arable land
(commune Skawina, district Borek Szlachecki, sheet map no. 1)

Nast pstwem wizualnej weryfikacji przebiegu konturów u ytków grunto-
wych w s siedztwie meandruj cej rzeki by o przeanalizowanie zmian pól po-
wierzchni gruntów zawartych pod wod  p yn c . Wykonano kontrol  zmian
konfiguracji u ytków gruntowych we wszystkich dzia kach pod rzek . Wyniki
przeprowadzonych oblicze  zawiera tabela  2.

Tabela 2. Zmiana powierzchni gruntów pod powierzchniowymi wodami p yn cymi
Tabela 2. Change in land area under surface water flowing

Gmina Obr b Nr dzia ki
Pow.

dzia ki
[ha]

Pow.
„Wp”
[ha]

Wzrost
pow. „Wp”

[ha]

Wzrost
pow. „Wp”

[%]
Czernichów 616 46.24 13.53 0.86 6Czernichów Wo owice 1000 40.23 16.68 2.17 13

Liszki Jeziorzany 251 25.49 9.40 2.55 27
Borek Szlachecki 123 4.46 0.89 0.24 27
Facimiech 1 10.58 5.44 0.74 14
Ja kowice 140 4.74 2.66 0.42 16
Kopanka 1 28.77 11.52 1.99 17
Ochodza 1 14.55 6.76 2.19 32

Skawina

Pozowice 1 32.99 16.27 3.24 20
ród o: opracowanie w asne

Source: Own study

Z tre ci tabeli  2 wyra nie wynika, e powierzchnia gruntów pod po-
wierzchniowymi wodami p yn cymi znacznie wzros a. Wis a „zabra a” du
cz  gruntów przylegaj cych do jej koryta. Najwi ksza procentowa modyfika-
cja powierzchni u ytku nast pi a w obr bach Ochodza (32%) oraz Jeziorzany i
Borek Szlachecki (po 27%). Zauwa y  nale y, e pomimo du ej wzgl dnej
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zmiany powierzchni w Borku Szlacheckim, faktyczna zmiana wynios a mniej
ni  1 ha. Najwi ksze terytorium woda zaj a w obr bie Pozowice (ponad 3 ha).

Poza tak spektakularnymi zmianami odnotowano tak e mniejsze (poni ej
jednego hektar, stanowi ce mniej ni  20% powierzchni dotychczasowego u yt-
ku). Mia y one miejsce w Czernichowie, Facimiechu i Ja kowicach.

Otrzymane warto ci ukazuj  jak du e zmiany zasz y w po o eniu koryta
rzecznego na analizowanym odcinku Wis y. Potwierdzaj   konieczno  aktuali-
zacji operatu ewidencyjnego w zakresie konturów u ytków gruntowych oraz
konturów klas gleboznawczych.

Przedstawione w tabeli 2 warto ci zmian powierzchni gruntów pod woda-
mi powierzchniowymi p yn cymi porównano z dotychczasow  powierzchni
u ytku w danym obr bie oraz z powierzchni  poszczególnych dzia ek ewiden-
cyjnych zaprezentowano na wykresie (rys. 7).

ród o: opracowanie w asne
Source: Own Study

Rysunek 7.  Zmiany powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi p yn cymi
Figure 7. Change in land area under surface water flowing
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Najwi ksze zmiany mia y miejsce w obr bie Ochodza (gmina Skawina),
natomiast najmniejsze w obr bie Czernichów (gmina Czernichów). Zapewne jest
to efektem ukszta towania meandrów rzecznych i si y wody przy ich pokonywa-
niu. Woda uderza z wi ksz  moc  w brzeg za zakolem. Dwa takie newralgiczne
punkty znajduj  si  po przeciwnej stronie Czernichowa.

Dodatkowo sprawdzono jak zmiany powierzchni gruntu pod wodami po-
wierzchniowymi p yn cymi wp ywaj  zmian  powierzchni ca ej rzeki. Wyzna-
czone wielko ci procentowe znajduj  si  na wykresie (rys. 8.). Wynika z niego,
e istnieje nieznaczna przewaga utraty l du z gminy Skawina. Wis a powi k-

szy a swoje koryto w t  stron  o prawie 60%.

ród o: opracowanie w asne
Source: Own Study

Rysunek 8. Wp yw udzia u zmian u ytku w obr bie na now  powierzchni  rzeki
Figure 8. Effect of change of land on the new areas of the river

PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania przyczyni y si  do zauwa enia kilku wa nych
kwestii.

1. Wi ksze zmiany w konfiguracji konturów u ytków gruntowych wyst -
pi y na prawym brzegu badanego fragmentu Wis y.
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2. Linie brzegowe przesuwaj  si  nierównomiernie, dlatego wspó czynni-
kiem najlepiej charakteryzuj cym zmiany zachodz ce w konfiguracji konturów
u ytków gruntowych s  zmiany ich pól powierzchni.

3. Konieczne s  kontrole przebiegu linii brzegowych dla ustalenia ich
ewentualnych zmian oraz powstaj cych w ich nast pstwie modyfikacji konturów
u ytków gruntowych.
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