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po Co iM Te aparaTy?

M
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ożna powiedzieć, że geodezja rozwinęła się
z geometrii i matematyki. Teraz
dołącza do nich informatyka.
Geodezja jest oczywiście dziedziną niezbędną w budownictwie.
Co ciekawe Polska jest jednym z nielicznych krajów, w
których słowa geodezja używa się do określenia dziedziny
wiedzy i techniki związanej z
pomiarami małych powierzchni. W większości krajów Europy Zachodniej ten termin
jest zarezerwowany dla nauki zajmującej się pomiarami
dużych obszarów, albo całej
Ziemi. Odpowiednikiem naszej geodezji jest miano miernictwa. Posługując się jednak
terminologią z naszego kraju,
możemy powiedzieć, że geodezja przyczynia się nie tylko
do pozyskiwania informacji
o środowisku geograficznym,
ale jest też ważna do tworzenia
racjonalnej gospodarki przestrzennej. A z tym w Polsce
nie zawsze jest dobrze. Jakich
informacji dostarczają nam
geodeci? Weźmy pod uwagę
np. opis rzeźby terenu. Dzię-

nasz doM

ki temu da się stworzyć mapę
dla różnych potrzeb, np. melioracji.
Geodeta jest też niezbędny
do ustalenia granic działki,
aktualizacji mapy, rozgraniczenia lub scalenia nieruchomości, albo do inwentaryzacji
uzbrojenia terenu np. w kanalizację czy sieci energetyczne.
Dzisiejsza geodezja jest uzupełniana informatyką, a dzięki
temu możemy bez problemów
korzystać z pomiarów ziemi w
systemie informatycznym. W
latach 2004 – 2006 Główny
Urząd Geodezji i Kartografii
realizował projekt skierowany m.in. do jednostek administracji publicznej, czy przedsiębiorców, a udostępniający
usługi online oparte o dane
w systemie geoprzestrzennym. W jego wyniku powstał
portal geoportal.pl na witrynach rządowych. Można tam
sprawdzić np. informacje o położeniu nieruchomości ujęte w
systemie TERYT, Numeryczny
Model Terenu, rastry map topograficznych i tematycznych,
czy Bazę Danych Ogólnogeograficznych (sieć komunikacyjna, sieć cieków wodnych, sieć
uzbrojenia terenu itd.)

Fot. Adobe Stock

gEODEZjA KOjARZy NAM SIę głóWNIE Z CZłOWIEKIEM W ODblASKOWEj KAMIZElCE StOjąCyM pRZy DZIWNyM
uRZąDZENIu pRZypOMINAjąCyM ApARAt NA StAtyWIE. AlE tO ZNACZNIE bARDZIEj ZłOżONA SpRAWA. NAZWA MóWI
W ZASADZIE WSZyStKO, bO OZNACZA pO pROStu… DZIElENIE ZIEMI.

To ważne, bo dzięki temu
np. przedsiębiorcy mogą podnosić swoją innowacyjność i
konkurencyjność, czy rozszerzyć ofertę. To też okazja do
docenienia znaczenia geodezji
w codziennym życiu. Geodezja
ma też znaczenie… w wojsku,
np. w próbie ustalenia pozycji
przeciwnika. Z danych korzysta
również ochrona środowiska,
a nie da się wybudować ani
domu, ani autostrady, ani tunelu, bez prac geodezyjnych.
Oczywiście nie każdy może
być geodetą. Potrzeba do tego
specjalnych uprawnień, które
zdobywa się na studiach lub w
specjalnej szkole. I nie dostaje
się od razu wszystkich uprawWydawca: GRUPA WM Sp. z o.o.,
ul. Tracka 5, 10-634 Olsztyn

nień — praktyka obowiązkowo trwa 3 lata w przypadku
absolwentów uczelni wyższej i
6 lat w przypadku ucznia szkoły technicznej.
Jakim sprzętem posługują
się geodeci? Rozwiążmy zagadkę tajemniczego aparatu,
który oczywiście aparatem
nie jest. W tym przypadku
mówimy o niwelatorze, czyli instrumencie służącym do
pomiaru różnic wysokości
między jednym a drugim
punktem w terenie. Są modele optyczne, jak i laserowe. Ta
pierwsza grupa jest wyposażona w lunetę o 24-krotnym
powiększeniu. Najnowsze niwelatory nie boją się żadnych

Reklama: Jacek Warmiński
tel. 514 800 515 | j.warminski@gazetaolsztynska.pl

warunków atmosferycznych.
Niwelatory wykorzystuje się
np. przy pomiarach dotyczących budowy dróg. Kolejnym
urządzeniem, które może
nam się mylić z aparatem,
jest teodolit, który służy do
pomiarów kątów poziomych
i pionowych, czy wyznaczania
azymutów i pomiaru odległości. Jest niezbędny do budowy
np. linii kolejowych, czy mostów. Tu też mamy podział na
dwie kategorie – są modele
optyczne i elektroniczne. Te
pierwsze wymagają obliczeń
matematycznych, a te drugie
dokonują pomiaru automatycznie.
Paweł Jaszczanin

Reklama Edyta Gwóźdź
tel. 609 210 667 | e.gwozdz@gazetaolsztynska.pl
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ŚREDNIA
CENA ZA 1 MKW.
lokali
mieszkalnych
sprzedanych
w ramach
transakcji
rynkowych
w wojwództwie
warmińsko-mazurskim
w 2021 r.
REKLAMA

ANGO

JEŚLI SZUKASZ CICHEGO
MIEJSCA DO ZAMIESZKANIA JEST...
Budynki 3 piętrowe

WYPOSAŻONE

W WINDY

Mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 94 m2 przy ulicy Bartąskiej w Olsztynie.
Biuro Sprzedaży Olsztyn

152.000 zł

ul. Bartąska 172/1 | tel. 575 304 306 | e-mail: sprzedaz@angodevelopment.pl
5721otbr-c-M
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MAPA DO CELÓW
PROJEKTOWYCH – I ETAP BUDOWY
buDOWA SWOjEgO WyMARZONEgO DOMu WyMAgA
ZMIERZENIA SIę Z WIElOMA FORMAlNOŚCIAMI.
mapą d/c projektowych jest
przekazywany do właściwego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
pozytywnej weryfikacji całości
dokumentacji geodezyjnej,
mapa zostaje podpisana elektronicznie przez sporządzającego ją geodetę i przekazana
zleceniodawcy. Taki dokument
otrzymuje projektant wykonujący projekt naszego domu.

Niezależnie od powyższego
występujemy z wnioskami
do gestorów sieci o wydanie
warunków technicznych przyłączy do budynku.
Po zgromadzeniu kompletnej dokumentacji (mapa d/c
projektowych, warunki techniczne przyłączy) możemy
przystąpić do kolejnego etapu procesu inwestycyjnego tj.
złożyć wniosek o pozwolenie

na budowę lub zgłosić budowę (dla domków jednorodzinnych obie formy są zgodne z Prawem budowlanym).
Po uzyskaniu pozwolenia
rozpoczynamy kolejny etap
budowy, którym jest wytyczenie na naszej działce położenia zaprojektowanego budynku.
Opracował: Iwona Grzelka
Prezes Zarządu OPGK w Olsztynie

REKLAMA

P

odstawą procesu
inwestycyjnego
związanego z budową domu jest przeznaczenie działki, w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
- pod zabudowę, w miejscu,
w którym ma powstać inwestycja. W przypadku braku
planu zagospodarowania
przestrzennego - posiadanie
aktualnej decyzji o warunkach zabudowy. Informacje
takie można uzyskać w Urzędzie Gminy.
Istotne przed rozpoczęciem
budowy jest posiadanie informacji o dostępności sieci
uzbrojenia technicznego (sieć
energetyczna, wodociągowa,
kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna) dostępnych
w najbliższej okolicy.
Po analizie wstępnych informacji możemy przystąpić do
pierwszego etapu planowania
budowy, którym jest opracowanie mapy do celów projektowych. Wykonanie takiej

mapy należy zlecić geodecie
posiadającemu odpowiednie
uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu pierwszego t.j.
geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne
i inwentaryzacyjne, zgodnie z
ustawą z dnia 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Uprawniony geodeta po
zgłoszeniu pracy geodezyjnej, w odpowiednim Powiatowym bądź Miejskim
Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (w zależności
od lokalizacji inwestycji), pozyska materiały
niezbędne do wykonania mapy.
Następnie geodeta wykona porównanie mapy z
terenem, dokona niezbęd-

nych pomiarów geodezyjnych
i sporządzi aktualną mapę.
Powinna ona zawierać przede
wszystkim: wyniki pomiarów
geodezyjnych, materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które
stanowią treść mapy zasadniczej.
Operat z wyników pomiaru
i aktualizacji wraz z cyfrową

Iwona Grzelka
Prezes Zarządu OPGK
w Olsztynie
21021otbr-a-M
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ROLA GEODETY W PROCESIE
INWESTYCYJNYM
pROCES INWEStyCyjNy tO SZEREg CZyNNOŚCI I KOlEjNyCh EtApóW, NAStępująCyCh bEZpOŚREDNIO
pO SObIE, A pROWADZąCyCh DO uKOńCZENIA ZAMIERZENIA buDOWlANEgO. NIERZADKO SpęDZA SEN Z pOWIEK
NIEjEDNEMu INWEStOROWI. ZAKOńCZENIE pROjEKtu SuKCESEM WyMAgA OgROMNEj WIEDZy tEChNICZNEj,
pRAWNEj, jAK RóWNIEż uMIEjętNOŚCI pORuSZANIA SIę pO uRZęDNICZyCh MEANDRACh bąDŹ tEż ZNAlEZIENIA
ODpOWIEDNICh pARtNERóW, pROFESjONAlIStóW W DANEj bRANży.

J

ednym z fachowców,
którego na pewno
będziemy potrzebowali, jest właśnie geodeta. Z jego
pomocą przeniesiemy wizję
architekta bezpośrednio z
ekranu komputera na naszą
działkę a na końcu uzyskamy dokumentację niezbędną do odbioru i pozwolenia
na użytkowanie.
Jednak od początku. Kupiliśmy działkę, wybraliśmy
projekt wymarzonego domu
i co dalej? W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy
granice naszej działki są widoczne w terenie, tzn. punkty graniczne wyznaczające
kontur działki są oznaczone
w sposób trwały, najczęściej
poprzez betonowy kamień z
krzyżem. Jeżeli nie, to pierwszą usługą, jaką powinniśmy zamówić u geodety, jest
wznowienie znaków granicznych. Geodeta, analizując
źródłowe materiały archiwalne, badając księgi wieczyste

oraz wszelkie inne dokumenty dostarczone przez zainteresowanych, a pozwalające
ustalić położenie punktów
przedmiotowych, stabilizuje
punkty graniczne na działce. Następnie zawiadamia
zainteresowanych o dacie
przeprowadzenia czynności
geodezyjnych oraz spisania
stosownego protokołu. Sporządza wymaganą przepisami dokumentację techniczną, podlegającą włączeniu do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Kolejną usługą będzie
wykonanie mapy do celów
projektowych, która to
jest opracowaniem kartograficznym odzwierciedlającym sytuację terenową.
Stanowi materiał wyjściowy
do opracowania projektu
zagospodarowania działki
przez architekta oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
Podczas wykonywania mapy
pomiarowi podlegają obiekty
sytuacyjne oraz wysokościowe takie jak elementy ewidencji gruntów i budynków
(EGiB), uzbrojenia terenu,
obiekty małej architektury,
pokrycia terenu, drzewa,
chodniki, krawężniki, ogrodzenia itp.
Po uzyskaniu pozwolenia
na budowę geodeta może
przystąpić do geodezyjnego
opracowania projektu budowlanego i wyznaczenia
go w terenie. Z przeprowadzonych czynności geodeta
sporządza szkic tyczenia,
Kamil rynkowski
właściciel ﬁrmy
hOrYZONT GEODEZJA

jak również dokonuje stosownego wpisu w dzienniku budowy. Wytyczeniu
podlegają zazwyczaj osie
konstrukcyjne oraz punkty
charakterystyczne obiektu
budowlanego. W przypadku
jednorodzinnego budynku
mieszkalnego geodeta wyznacza tzw. ramę budynku,
czyli przecięcia najbardziej
zewnętrznych osi projektu.
Wyznaczenia dokonuje się
na drewnianych konstrukcjach – ławach ciesielskich,
pozwalających prowadzić
prace ziemne bez uszkodzenia wyznaczonych punktów.
Ostatnim etapem współpracy z geodetą będzie zamówienie mapy z geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W ramach tego opracowania geodeta wykonuje pomiar wybudowanych
obiektów, porównuje i stwierdza zgodność ich usytuowania z planem zagospodarowania działki (projektem) oraz
sporządza dokumentację niezbędną do ujawnienia zmian
w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
oraz w ewidencji gruntów i
budynków.
Ponadto pomoc geodety
może okazać się nieoceniona
przy wszelkiego rodzaju niestandardowych zadaniach,
które pojawiają się przed inwestorem w trakcie trwania
procesu inwestycyjnego, jak
chociażby specjalistyczne pomiary wykonywane z użyciem
drona, fotoinspekcje miejsc
trudno dostępnych, pomiary
płaszczyznowości posadzek,
pomiary przemieszczeń i
odkształceń, objętości mas
ziemnych i wiele innych.

Na koniec – jak wybrać
dobrego geodetę? Przede
wszystkim upewnijmy się,
czy dany geodeta, realizujący
daną pracę posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe. Dla czynności opisanych

powyżej będzie to zakres 1
i 2. Stawiajmy na firmy z
ugruntowaną pozycją, polecane przez znajomych, dobrze
oceniane przez klientów, z odpowiednim doświadczeniem i
realizacjami na koncie.

Firma HORYZONT GEODEZJA Kamil Rynkowski
życzy trafnych wyborów
przy doborze partnerów
do realizacji wymarzonych
projektów. Do zobaczenia
na budowie.

REKLAMA

Twój parTner w niełaTwym
procesie inwesTycyjnym
Budujesz wymarzony dom,
projektujesz drogi, wznosisz całe
osiedla, dzielisz i przygotowujesz
nieruchomości do sprzedaży,
albo montujesz skomplikowane
linie produkcyjne?
•Mapy do celów projektowych
i planistycznych
•Tyczenia budynków i sieci
•Inwentaryzacje powykonawcze
•Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
•Wznowienia znaków granicznych
•Mapy do celów sądowych
•Dokumentacja do celów prawnych
•Geodezyjna obsługa inwestycji
•Inne nietypowe prace geodezyjne

Jesteśmy z Tobą
przez cały czas,
od zamiaru aż do
zakończenia projektu
sukcesem!
Horyzont Geodezja
Kamil Rynkowski
tel. 501 419 126
biuro@horyzontgeodezja.pl
www.horyzontgeodezja.pl
26021otbr-a-M
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Poradnik

Jak wybrać i położyć
panele podłogowe

Panele podłogowe to najpopularniejsze rozwiązanie na wykończenie lub remont mieszkania,
sklepu czy biura. Są ładne, praktyczne, wytrzymał i łatwe w montażu. Nie wymagają
też specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych czy konserwacji.

Możesz sam, może
fachowiec.
Panele można położyć samodzielnie. Wystarczy tylko zastosować się do instrukcji podanej
przez producenta.
- Jeśli jednak nie mamy czasu lub umiejętności stolarskich,
wystarczy przyjść lub zadzwonić do sklepu który świadczy
takie usługi.
Dobre sklepy z panelami oferują kompleksową obsługę, w
skład której wchodzi: wykonanie pomiarów powierzchni,
doradztwo przy wyborze paneli
i elementów wykończenia (listwy przypodłogowe, łączniki),
przygotowania podłoża, położenia podkładu i samych paneli.
Są jednak osoby, które chcą
wszystko zrobić same. Od czego powinny zacząć?
MIEJSCE.
Kuchnia, salon, przedpokój,
sklep, szkoła, urząd... kluczowe jest dostosowanie rodzaju
paneli do ich przeznaczenia.
— Tam, gdzie panuje duże natężenie ruchu polecane będą
panele odznaczające się dużą
odpornością na ścieranie,
wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. - Mamy pięć klas ścieralności, które oznaczone są
symbolami od najniższej AC1
do najwyższej AC5. Im wyższa
cyfra, tym większa wytrzymałość na ścieranie. Jeśli więc
chcemy kupić panele do sklepu czy biura szukajmy paneli
oznaczonych symbolem AC5.

Panele AC5 możemy oczywiście położyć także w salonie,
jednak do pomieszczeń mieszkalnych częściej wybierana jest
klasa AC4. Do wyboru mamy
też szeroką paletę kolorów i
wzorów. Warto też wiedzieć,
że są kolekcje, w których listwy
przypodłogowe są dedykowane
pod konkretny panel.

stycznej. Podkładem możemy
regulować wysokość podłogi. Do wyboru mamy tu trzy
produkty, które różnią się
surowcem z jakiego zostały
wykonane. — Najlepszym
naturalnym podkładem jest
korek i grubości 2-4 mm.
Surowiec ten ma świetne
właściwości — jest elastyczny, nie odkształca się nawet
przy bardzo dużych obciążeniach i nie przyjmuje wilgoci.
Drugim wariantem jest
ekopor wykonany z włókna
drzewnego. Podkład ten ma
też bardzo dobre parametry,
jednak nie należy go używać
w miejscach, gdzie występuje wilgoć.
I ostatni, trzeci wariant
- płyta polietylenowa. W
przeciwieństwie do popularnej pianki – płyta ta nie
ulega utlenieniu, nie kruszy
się, zachowując przez wiele
lat właściwą strukturę. Niewątpliwą zaletą płyty polietylenowej jest przystępna cena.
W przypadku układania paneli na ogrzewaniu podłogowym zazwyczaj jako podkład
stosowany jest izofloor.
Na cenę paneli wpływają:

GRUBOŚĆ
Ważna jest także grubość
panela. Im jest grubszy, tym
lepszy, bardziej odporny na
uszkodzenia i odkształcenia.
Dobre jakościowo panele zaczynają się od 8 mm grubości. — Grube panele (np. 10,
12 mm) dedykowane są do
pomieszczeń przemysłowych,
korytarzy, miejsc intensywnie
eksploatowanych – przypomina nasz ekspert. - Omówione
parametry (klasa ścieralności
i grubość) mają też wpływ
na cenę produktu. Im panel
mocniejszy (AC5) i grubszy
(12 mm), tym wyższa cena. W
przypadku ogrzewania podłogowego najlepiej sprawdzą się
panele cienkie, 8 mm. Przed
zakupem warto więc sobie to
wszystko dobrze skalkulować.
PODŁOŻE
Panele podłogowe można
położyć na każdym podłożu.
Ważne jest jednak to, aby
powierzchnia była równa. W
przeciwnym razie deski będą
się wyginać i odkształcać,
co w dłuższej perspektywie
czasu może doprowadzić do
ich mechanicznego, trwałego uszkodzenia.
Podłoże może więc być
betonowe, ale może to być
także stara podłoga. Nie
musimy zrywać zniszczonego
parkietu czy skuwać płytek.
Wystarczy na te powierzchnie położyć odpowiedni podkład i można układać panele.
PODKŁAD
Zadaniem podkładu jest
m.in. niwelowanie nierówności podłoża, zapewnienie
izolacji termicznej i aku-

materiał z jakiego zostały
wynkonane ( MDF, HDF),
grubość, struktura, system
montowania (zamki, V fuga).
NARZĘDZIA
Mamy już przygotowaną
powierzchnię, położyliśmy
podkład, zabieramy się więc
za układanie paneli. Zanim
weźmiemy się do pracy,
przygotujmy narzędzia. Przy pracach stolarskich, a
taką jest układanie paneli,

niezbędny będzie: - ołówek,
kątownik, metrówka, wyrzynarka, to podstawowe
narzędzia do pracy. Nowo
budowane mieszkania mają
wiele skosów, zaokrągleń,
do których trzeba precyzyjnie przyciąć panele. Dotyczy
to także kominów, połączeń
z terakotą czy ościeżnic. W
tych miejscach panele muszą być precyzyjnie przycięte, aby wszystko ładnie się
spasowało, w przeciwnym

razie efekty może być niezadowalający.
KONTROLA
Zanim przyjmiesz zamówione paczki z panelami, sprawdź
czy zgadza się ich liczba, czy zawierają panele, które wybrałeś
(kolor, grubość, ścieralność) i
czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Często
uszkodzeniu ulegają narożniki panela.
tekst archiwum gazetowe.

REKLAMA

AUTOMATYKA •OGRODZENIA
SZLABANY •BRAMY•DRZWI

Fot. Adobe Stock

Łatwe w utrzymaniu
Panele podłogowe wykonane z nowoczesnych laminatów utrzymują przez wiele lat
atrakcyjny wygląd bez stosowania specjalnych dodatkowych
zabiegów jak np. olejowanie,
woskowanie, cyklinowanie
czy lakierowanie. Pielęgnacja
paneli ogranicza się do odkurzenia i umycia zwykłą wodą.
Pamiętajmy przy tym, aby mop
czy szmata były dobrze wyciśnięte.

Rok założenia 1990

OLSZTYN, ul. Kołobrzeska 50, tel. 89 534 41 00, www.danysc.pl
98720otbr-d-M
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laS MoiM SĄSiadeM…
SąSIEDZtWO lASu WyDAjE SIę błOgOSłAWIEńStWEM. DEWElOpERZy, WAbIąC jEgO blISKOŚCIą, ZAChęCAją
DO KupNA lOKAlI, CZęStO tEż NADAjąC CAłyM OSIEDlOM NAZWy ZWIąZANE Z lASEM.

L

Fot. Krzysztof Sudoł

te kilkadziesiąt lat młode drzewostany stały się stare, drzewa
rozrosły się i zestarzały, często
zagrażając swoją słabszą kondycją otoczeniu. Jednocześnie
niewielkie domki obrosły altankami, wiatkami, tarasami.
I drzewa, i domki znacznie się

jednak założenie błędne, bo
las to żywy twór, który ciągle
zmienia się wewnątrz siebie,
a jednocześnie może dokonywać ekspansji poza wytyczone
mu granice. Stąd też czasem
las pojawia się tam, gdzie go
dotąd nie było. Jednocześnie
drugą, jeszcze bardziej ekspansywną stroną jest… człowiek.
Poprzez swoje inwestycje czy
zabudowę zbliżamy się do
lasu, a czasem nawet w niego
wnikamy. I wtedy pojawia się
konflikt, bo i drzewa, i ludzie
starają się poszerzać obszar
swojego wpływu i panowania. Doskonałym, choć nieco
kuriozalnym przykładem tego
konfliktu interesów są ośrodki
wypoczynkowe składające się z
licznych domków, położone na
atrakcyjnych, leśnych terenach.
Ośrodki te często powstały kilkadziesiąt lat temu, w czasach
innego systemu gospodarczego, kiedy pojęcia własności
czy zezwoleń na budowę były
traktowane dość luźno. Przez

Biuro urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej
Oddział w Olsztynie
ul. Kościuszki 46/48
tel./fax 89 527 39 54
e-mail: sekretariat@olsztyn.buligl.pl
www.olsztyn.buligl.pl

powiększyły, tylko powierzchnia do podziału pozostała niezmienna, co powoduje narastający konflikt.
To, czy las będący sąsiadem
człowieka jest błogosławieństwem, czy przekleństwem,

zależy najczęściej od bliskości
tego sąsiedztwa. Drzewa rosnące bardzo blisko nieruchomości jako młode, zdrowe i…
niewielkie wydają się właścicielowi pożądane i atrakcyjne. Po
kilkudziesięciu latach te same
drzewa, znacznie większe, a

Oczywiście podobnym zmianom i procesom podlega las
stanowiący bezpieczne sąsiedztwo człowieka. Nie można
oczekiwać, że stary las rosnący
za płotem zawsze będzie stary,
bo każde drzewo jako żywy organizm musi kiedyś umrzeć, a
jego miejsce musi zająć nowe,
młode pokolenie.
Na koniec, wracając do świata geodezji należy podkreślić
specyfikę geodezji leśnej. Choć
stosowane są w niej najnowocześniejsze technologie, to czasem w miejscach, gdzie przez
zielony sufit lasu nie może się
przebić sygnał GPS czy wiązka
lasera, trzeba stosować nieco
archaiczne, ale sprawdzone
przez dziesięciolecia klasyczne
metody pomiaru geodezyjnego.

Fot. Włodzimierz Serwiński

Można zakładać, że las jak
każdy inny użytek gruntowy
ograniczony wytyczonymi
przez człowieka działkami pozostanie niezmienny
w swoich granicach. Jest to

jednocześnie słabsze i chore,
mogą stanowić zagrożenie dla
swojego właściciela i nieruchomości, a najlepszym rozwiązaniem wydaje się ich usunięcie.

Fot. Krzysztof Sudoł

as obok działki z domem jednorodzinnym
podwyższa jej wartość
i atrakcyjność. A na
dodatek za płotem
mamy miejsce do rekreacji.
Czyli same pozytywy… Czy
jednak zawsze? Odpowiedź na
to pytanie, jak większość odpowiedzi, jest złożona i zależy
zarówno od punktu widzenia,
jak i… od stopnia bliskości.
Zacznijmy od tego, że cała
Polska podzielona jest na
działki geodezyjne i występujące w ich ramach użytki gruntowe. Każda działka ma określone granice, powierzchnię i
właściciela, a za odpowiedni
użytek gruntowy (teren zabudowany, rola, las itd.) przewidziane są w polskim systemie
podatkowym odrębne, różniące się istotnie wysokością daniny. Załamania granic działek,
zwłaszcza przy odrębnych
właścicielach, są oznaczone
w terenie tzw. granicznikami
– niewielkimi betonowymi
słupkami z zaznaczonym na
środku krzyżem. Także lasy,
w tym lasy Skarbu Państwa,
podzielone są na działki geodezyjne, które w lesie są reprezentowane przez oddziały
leśne, złożone z jednej lub wielu działek. Na skrzyżowaniach
granic oddziałów możemy w
lesie znaleźć duże kamienne
słupy z namalowanymi kierunkowo numerami oddziałów,
ułatwiające od dziesiątków lat
orientację w terenie.

20321otbr-a-K
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CYFROWY ŚWIAT 360°
pOStęp tEChNOlOgICZNy WpłyWA NA żyCIE KAżDEgO Z NAS. MOżEMy OSObIŚCIE DOŚWIADCZyć błySKAWICZNEgO
tEMpA ZMIAN W bRANży gEOpRZEStRZENNEj. CODZIENNIE, ChOć CZASEM NIEŚWIADOMIE, KORZyStAMy Z MOżlIWOŚCI,
KtóRE DAją INFORMACjE pRZEStRZENNE.

20421OtbR-a

Fot. archiwum OpEgIEKA

P

rzed podróżą w nowe
miejsce sprawdzamy
zdjęcia okolicy, wykorzystujemy nawigację satelitarną, by
bezpiecznie dotrzeć do celu,
wykorzystujemy geoportale,
by sprawdzić adres, zlokalizować interesującą nas działkę
czy ocenić potencjał inwestycji, sprawdzając miejscowy
plan zagospodarowania. Co
więcej, pandemia dodatkowo przyspieszyła procesy cyfryzacji i wdrażania nowych
rozwiązań. To właśnie podczas samoizolacji inwestorzy i urzędnicy, a także osoby
z branży geodezyjnej i nieruchomości mogły szczególnie
dostrzec znaczenie łatwego
dostępu do zaawansowanych
technologii geoprzestrzennych.
Cyfrowe odwzorowanie otaczającego nas świata nie jest
jedynie ładnym obrazkiem,
na który możemy spojrzeć,
gdy z utęsknieniem wyczekujemy możliwości swobodnego podróżowania i zwiedzania wspaniałych miejsc.
Zobrazowania miast dają
praktycznie nieograniczone możliwości prowadzenia
analiz. Jest to nieoceniona
pomoc dla specjalistów zajmujących się dostosowywaniem przestrzeni miejskiej, by
lepiej służyła społeczeństwu.
Branża geoprzestrzenna dostarcza ogromnych ilości
danych. Efektywne łączenie,
integrowanie i wdrażanie danych oraz zarządzanie nimi
przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich procedur
bezpieczeństwa – to właśnie
cyfrowy świat 360°.
Obecnie cyfrowy świat nie
jest zwykłym dodatkiem do
codziennej pracy, ale koniecznością i kierunkiem rozwoju,
do którego dąży również
OPEGIEKA. Firma implementuje nowoczesne technologie i rozwiązania na rynku danych przestrzennych.
Bazując na doświadczeniach

Różne rodzaje danych przestrzennych na przykładzie Elbląga
zagranicznych partnerów, firma modyfikuje i dostosowuje
najlepsze praktyki do realiów
polskiego rynku. Dokonuje
wdrożeń i dostarcza dane,
dzięki którym samorządy
mogą wprowadzać inteligentne rozwiązania w swoich miastach.
Holistyczny obraz miast
tworzony jest na podstawie
różnych typów danych pozyskiwanych dzięki innej
technologii. To jest właśnie
perspektywa 360°, na którą
składają się następujące elementy:
p PErSPEKTYwA LOTNIcZA
Dotychczas głównym problemem przy wykorzystaniu

pionowej fotografii lotniczej
była różnica w interpretacji
obiektów widzianych z perspektywy człowieka oraz na
ortofotomapie. Niewątpliwie
dla wielu użytkowników zdjęcia pionowe o rozdzielczości
nawet 450 megapikseli stanowią przewagę. Jednakże pełny
podgląd z każdej perspektywy,
pozwalający realnie myśleć
o możliwości zastąpienia
wizyt terenowych zdalnymi
analizami, przyniosło pozyskiwanie danych lotniczych
wykonywanych pod kątem
45° w stronę każdego z czterech kierunków świata. Zobrazowania ukośne, bo o nich
mowa, pozwalają na wykonywanie skomplikowanych

analiz i pomiarów każdego
elementu odwzorowanego
na zdjęciach, nawet jeśli ten
znajduje się na elewacji wysokiego budynku. Firmy
wykorzystujące nowoczesne
technologie poszły o krok
dalej, aby jeszcze bardziej
zwiększyć dokładność i przydatność danych lotniczych.
Do pomiarów zaczęto wykorzystywać skaner laserowy
o wydajności pomiaru równej
dwóm milionom punktów na
sekundę, do jednoczesnego
zbierania chmury punktów
w trakcie przelotu. Takie połączenie pozwala realizować
prace z dokładnością nawet
do 1 cm, przewyższając tym
samym standardowo reali-

zowane opracowania o dokładności 5 cm. OPEGIEKA
nie tylko wykorzystuje nowoczesną technologię, ale również korzysta z doświadczeń
partnerów, gdzie wymiana
informacji i doświadczeń ma
kluczowe znaczenie. Dzięki
pozyskanej wiedzy zadecydowano o zakupie skanera Leica
CityMapper-2, który pozwala
na pozyskanie 3 produktów
— zdjęć ukośnych, pionowych
i skaningu laserowego w jednym przelocie pojedynczą
kamerą lotniczą. Dzięki niemu OPEGIEKA wprowadza
na rynek nowy rodzaj usług
opartych o opracowaną technologię łączącą wielopłaszczyznowe zobrazowania lot-

nicze z platformą analityczną
wykorzystującą najnowsze
osiągnięcia z obszaru sztucznej inteligencji.
p PErSPEKTYwA mOBILNA
Oprócz obecnie dostępnych
produktów z pułapu lotniczego w wizję cyfrowego świata
wpisują się również wysokiej
rozdzielczości zdjęcia i dane
3D gromadzone z perspektywy ulicy. Obrazy lotnicze
i inne warstwy przestrzenne
można połączyć z danymi mobilnymi, aby utworzyć kompleksową chmurę punktów
z ortogonalnym i ukośnym
pokryciem zobrazowaniami
wybranego fragmentu. OPEGIEKA wraz z holenderskim

PARTNER WYDANIA
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p PErSPEKTYwA TErmALNA
Dzięki specjalistycznym kamerom termalnym uzyskujemy zobrazowania pozwalające na określenie temperatur
gruntu i obiektów na dużych
obszarach, np. na terenach
miejskich. Przetworzenie
tych zobrazowań do postaci
map termalnych umożliwia
wskazanie miejsc utraty ciepła, zawilgoceń czy zrzutu
ścieków. Posiadane przez
OPEGIEKA urządzenia rejestrują promieniowanie
cieplne i różnice temperatur
rzędu 0,005°C. Kamera termowizyjna to nieocenione narzędzie diagnostyczne w wielu
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Fot. archiwum OpEgIEKA

partnerem Cyclomedia rozwija i obsługuje zaawansowane
mobilne systemy mapowania.
Łączą one pięć niezależnych
kamer, system skanowania
LiDAR oraz nowoczesne
systemy pozycjonowania.
Dzięki temu możliwe jest dokładne mapowanie obszarów
wysoko zurbanizowanych.
Symultaniczna rejestracja
umożliwia tworzenie metrycznych danych, pozwalających na określanie pozycji
3D pojedynczego piksela na
każdym obrazie, a także przeprowadzanie złożonych analiz
geoprzestrzennych dla wybranych obszarów. Zaawansowane zastosowanie cyfrowego
kartowania umożliwia precyzyjne analizowanie i planowanie rozwiązań skoncentrowanych na korzyści obywateli.
Mobilne dane wzbogacone
o innowacyjne rozwiązania
analityczne oparte na technologii sztucznej inteligencji
pozwalają na wykorzystanie
ich w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dostępności,
działań prośrodowiskowych
czy poziomu innowacyjności. Wykorzystanie uczenia
maszynowego podnosi możliwości generowania dodatkowych warstw analitycznych,
tj. wyznaczenie lokalizacji,
wysokości i wymiarów billboardów oraz reklam, jak
również detekcja oznakowania drogowego pionowego
i poziomego wraz ze stanem
jego zniszczenia i widoczności
z perspektywy kierowcy. Takie
rozwiązania wspierają inteligentne miasto, które oparte
na wiarygodnej i precyzyjnej
informacji przestrzennej służy mieszkańcom i odpowiada
coraz wyższym standardom
stawianym przez rozwijające
się potrzeby społeczne.

NASZ DOM

Model kontrkatedry pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim

Detekcja billboardów, szyldów i reklam podczas mobilnego mapowania

dziedzinach, ponieważ może
wykrywać anormalne ciepłe
lub zimne obszary. Innymi
słowy, analizując mapę termalną, można szybko wykrywać problemy, których
nie widać gołym okiem. Innowacyjne mapy umożliwiają zlokalizowanie miejsc strat
ciepła w publicznych i prywatnych budynkach. Pozwala to
na wytyczenie priorytetów
przyszłych termomodernizacji i dociepleń. Tak zaplanowane działania nie tylko
wpływają na obniżenie śladu
węglowego miasta, ale również na obniżenie kosztów
ogrzewania.

rozwiązanie integrujące dane
zarówno z wewnętrznych, jak
i zewnętrznych rejestrów oraz
pozwalające na ich jednoczesne wyświetlanie na mapie
i prowadzenie analiz. Dane
mogą być uznane za użyteczne, kiedy są dobrze zorganizowane i łatwo dostępne
w codziennej pracy. Aby to
ułatwić, GeoARA umożliwia
załatwienie spraw między
wnioskodawcą a instytucjami za pośrednictwem portalu integrującego informacje
z różnych źródeł.
Opisane wyżej możliwości

zastosowania oraz łączenia
nowoczesnych rozwiązań pomiarowych i informatycznych
nie są wyłącznie teoretycznymi rozważaniami. Realia
rynku oraz doświadczenie
OPEGIEKA pokazują, że
wdrożenia oparte na usługach
dostarczanych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi ułatwiają funkcjonowanie
milionom ludzi. Użytkownicy dostarczonych rozwiązań
udowadniają, że potrafią wykorzystać potencjał integracji
wielu danych przestrzennych.
Dobrym przykładem jest
Amsterdam, gdzie początkowo pozyskane były jedynie
zdjęcia panoramiczne z jednostki mobilnej. W trakcie
ich aktualizacji zakres danych
poszerzono
o skaning laserowy, uzyskując efekt

3D i zwiększając możliwości
analiz i pomiarów. Taki bieg
zdarzeń zaowocował wykorzystaniem uczenia maszynowego do klasyfikacji obiektów
wokół drogi, jak na przykład
sygnalizacja świetlna. Dodatkowo ułatwiło to walkę
z plagą reklam i billboardów,
z którymi miasto od wielu lat
bezskutecznie się zmagało.
W celu uzyskania pełnego
spektrum danych pozyskano
zdjęcia ukośne i pionowe wraz
z implementacją wszystkich
danych w jednym systemie.
W efekcie doprowadziło to do
uporządkowania przestrzeni
miejskiej, a to przełożyło się
na racjonalne i spójne zagospodarowanie. Ten przykład
pokazuje, że wspomniane
dane służą każdemu mieszkańcowi, ponieważ efekty
ich rzetelnego przeanalizowania możemy zaobserwować
w otaczającej nas przestrzeni
publicznej. Przytoczona historia wyraźnie pokazuje, że
ten technologiczny wyścig
ma jeden cel nadrzędny —
wspieranie tworzenia przyjaznej przestrzeni w oparciu
o cyfrowy świat 360°.

aleja tysiąclecia 11
82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

poczta@opegieka.pl
www.opegieka.pl

przekształcanie surowych
informacji w inteligentne,
cyfrowe dane 3D, które następnie można wykorzystać
w realizacji wielu projektów.
Należy pamiętać, że wszystkie dane nie mogłyby być
efektywnie wykorzystywane,
gdyby nie odpowiednie narzędzia i systemy. Ich celem
jest zapewnienie integracji,
bezpieczeństwa i przejrzystości danych przestrzennych
wraz z kompleksowym zarządzaniem informacjami znajdującymi się w zasobie. Firma
OPEGIEKA opracowała autorski system do zarządzania
danymi GeoARA. Jest to

p INTEGrAcJA
Techniki hybrydowego zbierania danych przestrzennych
z różnych perspektyw pozwalają na dokładniejsze
i bardziej ekonomiczne
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Fragment mapy
termalnej
z modelem 3D
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9

IPPON BARCZA SP. Z O.O.

17b

Osiedle Aurora Etap III,
ul. Barcza budynek LUNA w przedsprzedaży mieszkania od 29,82 do 78,37 mkw
i apartamenty powyżej 80 i 90 mkw.

ANGO DEVELOPMENT
W OLSZTYNIE
Nowy Bartąg
mieszkania od 29 do 93 mkw.

ROMBUD WPB SP. Z O.O.

a Wrzosowe Ogrody, ul. Zamenhofa 12c
mieszkania 94 mkw. i 12d - 62 mkw.
b Klonowa Aleja, ul. Limanowskiego
mieszkania od 90 do 99 mkw.
c Villa Garden ul. Jagiellończyka
mieszkania od 61 do 77 mkw.

GRUPA DEVELOPERSKA
MAK-DOM HOLDING S.A.

a Na Skarpie, ul. 15 Dywizji/Artyleryjska
mieszkania od 36 do 68 mkw.
Etap II inwestycji mieszkania
od 36 do 69 mkw.

DYWITY

9b

NOWE ZATORZE
INWESTYCJE SP. Z O.O.

10b

Nowe Zatorze, ul. Zientary-Malewskiej
(vis a vis Agapitu)
Mieszkania: od 26 do 120 mkw.

10c

11a

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB
SP. Z O.O.

a Rezydencja Vintage, ul. Kasprzaka
mieszkania od 58 do 73 mkw.
b Olimpijskie Ogrody, ul. Bydgoska/
Oﬁcerska (teren po OSW)
mieszkania od 51 do 67 mkw.
c Apartamenty Ukiel, ul. Bałtycka
mieszkania od 43 do 90 mkw.

2

AZ-BUD STANISŁAW ANDRZEJ
ZABOROWSKI, ZDZISŁAW
CECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA

LEŚNA OAZA
ul. Marii Zientary-Malewskiej 57
mieszkania od od 39 mkw. do 76 mkw.

4a

P.B.O. EKOBUD SP. Z O.O.

a Osiedle Sady, ul. Nowaka
mieszkania od 54 do 70,88 mkw.
b Osiedle QUATRO, ul. Poprzeczna
mieszkania od 40 do 70 mkw.
c Budynek mieszkalny wielorodzinny
z garażem podziemnym, ul. Kasprzaka
W Olsztynie, mieszkania od 40 do 80
mkw.

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE MAS-BUD
SPÓŁKA JAWNA

a Osiedle Ruś - domki jednorodzinne
powierzchnie od 170 do 216,98 mkw.
b Horyzont Jaroty
B2 mieszkania od 35-79 mkw.

14

3c
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10 ARBET

6b
7

10a

3b

5

8b

3a

11

15b

12

a Osiedle Leśna II etap
ul. Leśna – budynek A i B - ostatnie
mieszkania od 49 do 89 mkw.
b Osiedle Bartąg ul. Bartąska
- budynek B13 ostatnie mieszkania 57
mkw., B15 - mieszkania od 30 do 46 mkw
c Osiedle Sterowców ul. płk. Franciszka
Hynka mieszkania – budynek S9, S10, S11, –
od 32 do 46 mkw.
d osiedle LUDOVA ul. Ludowa w Biskupcu nowe osiedle - dwa budynki
po 48 mieszkań - powierzchnia
od 39 mkw. do 58 mkw.

NOVDOM

a Osiedle Morena 2, ul. Morenowa w Bartągu
Etap A mieszkania od 33 do 71 mkw
Etap B mieszkania od 55 do 82 mkw
b Fregata Park, ul. Augustowska
mieszkania 68 mkw.

NATURE ART STAWIGUDA
SP Z.O.O.

Nowa Stawiguda, ul. Ceglana/Olsztyńska.
Domy w zabudowie szeregowej 132,5 mkw.
z działkami o powierzchni od 200 do 350
mkw.

13

13

6c

WARMIA INVESTMENT SP. Z O.O.

CENTAURUS mieszkania i apartamenty
Śródmieście, Al. marsz. Józefa Piłsudskiego
36.

14 SIELSKA SP. Z O.O. S K
6a

Ukiel Park, ul. Sielska 12A
Apartamenty pow. od 30 do 90 mkw.

11b

16b

15

8c
18

PIECZEWO SP. Z O.O.

a Osiedle Premium, ul. M.Dądrowskiej
11 na byłym poligonie za Cerrefourem,
mieszkania od 40 do 77 mkw.
b ul. Kołobrzeska 36B

16 BUDLEX SP. Z O.O.

17a

a Osiedle Libero, ul. Krasickiego/Barcza
(za szkołą LO5) mieszkania od 29 do 104
mkw.
b Osiedle Panorama, ul. Obiegowa
mieszkania od 38 do 118 mkw

8a

17
15a

1

16a

PM DEVELOPMENT

a Gruszowe Sady, ul. Nowaka, II etap,
mieszkania 68 i 87 mkw.
b Osiedle Ostoja, ul. Jarocka 21
mieszkania od 34,49 mkw. do 65,12 mkw.
(z możliwością łączenia)

18 T.J.M DEVELOPMENT

VILLA NOVA, ul. Pstrowskiego 18
mieszkania od: 31,59 do 60 mkw
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PORADNIK O SPOSOBACH SKŁADANIA REKLAMACJI
NA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W TYM PODŁĄCZENIA
INTERNETU DO MIESZKANIA
1. Czy polskie prawo gwarantuje każdemu konsumentowi
możliwość zgłoszenia reklamacji na usługi telekomunikacyjne?
Uprawnienia konsumenta
są najczęściej ujęte w regulaminie usługi telekomunikacyjnej. Dlatego warto
przed podpisaniem umowy
na świadczenie tej usługi
szczegółowo się z nim zapoznać. Nadto kodeks cywilny
w sprawach nie ujętych w regulaminie nie odsyła nas do
regulacji zawartych między
innymi w kodeksie cywilnym
art. 471, 472, 473, 474, 475.
Odnoszą się one do zakresu
odpowiedzialności dłużnika
(operatora) wobec konsumenta.

7. W jakim terminie można
złożyć reklamację usług
telekomunikacyjnych?
Reklamacje można złożyć
w terminie 12 miesięcy licząc
od ostatniego dania okresu
rozliczeniowego, w którym
nastąpiła przerwa w świadczeniu usług.
Taką reklamację można złożyć telefonicznie lub osobiście
w oddziale Telekomunikacji.
Najlepszą formą złożenia reklamacji jest złożenie jej na
piśmie listem poleconym lub
drogą elektroniczną.

Fot. Adobe Stock

2. Czy przysługuje konsumentowi odszkodowanie?
Prawo gwarantuje konsumentowi możliwości dochodzenia takiego roszczenia w
sytuacji, gdy usługa jest wykonana niewłaściwie. Jego
wysokość określa Regulamin
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Obowiązkiem operatora jest zaproponowanie odszkodowania, gdy
wina leży po jego stronie. W
sytuacji, gdy nie akceptujemy
przedstawionych warunków,
konsument ma prawo skorzystać z mediacji, która jest
prowadzona przez Prezesa
Urzędu komunikacji Elektronicznej. Aby skorzystać z
mediacji, konsument musi
wyczerpać drogę postępowania przed mediacyjnego
tzn. skierować reklamację do
operatora, następnie w przypadku braku realizacji jego
roszczeń, może wystąpić z
wnioskiem o mediację do
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gdy mediacja okaże się bezskuteczna, konsument ma prawo do
skierowania wniosku do sądu
polubownego przy Prezesie
UKE oraz do tradycyjnego
sądu powszechnego.

częstsza droga do kontaktu z
operatorem. Oprócz tradycyjnego telefonu, istnieje możliwość złożenia reklamacji za
pomocą internetu.
Operator ma 14 dniowy
termin na pisemne poinformowanie o rezultatach reklamacji.

3. Jak powinien być sporządzony wniosek reklamacyjny
i co powinien zawierać?
W świetle prawa i wytycznych Urzędu Kontroli Elektronicznej, wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko z adresem zamieszkania,
b) dokładnie opisać przedmiot reklamacji, czego
dotyczy problem,
c) opisać okoliczności, w jakich składamy reklamację
do danego operatora,
d) wskazać datę zawarcia
umowy i okres jej obowiązywania, jakiego
świadczenia dotyczy,
e) wskazać wysokość i formę zadośćuczynienia (odszkodowania),

f) 
p od wnioskiem złożyć
czytelny podpis.
WAŻNE
W przypadku błędów we
wniosku, operator telefonii
komórkowej w ciągu 7 dni
jest zobowiązany do poinformowania konsumenta o
konieczności uzupełnienia
dokumentacji. Jeżeli nie
uzupełnimy wniosku we
wskazanym terminie, operator ma prawo do zakończenia
procedury reklamacyjnej, bez
podania przyczyny.
4. Jaki ma termin operator
na rozpatrzenie naszej
reklamacji?
Operator zgodnie z prawem
ma 30 dni aby odpowiedzieć

na reklamację, którą złożył
konsument. W sytuacji gdy
uchybił temu terminowi,
ustawodawca nakłada obowiązek jej uznania.
5. Co powinna zawierać
odpowiedź operatora?
Przede wszystkim w piśmie
musi być nazwa operatora,
który rozpoznawał naszą reklamację wraz z podaniem
podstawy prawnej, na której
była oparta konsumenta skarga.
Ponadto musi zawierać rozstrzygnięcie przedmiotu sporu, czy reklamację uznaje czy
też ją oddala.
Gdy zostało przyznane konsumentowi odszkodowanie,
operator ma obowiązek poin-

formować o wysokości zasądzonej kwoty, a także termin
realizacji wpłaty. W odpowiedzi musi się znaleźć informacja o tzw. wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego oraz możliwość dalszego
procesu dochodzenia skargi.
Taka odpowiedź powinna
zawierać imię i nazwisko
oraz podpis pracownika
upoważnionego przesz dostawcę usług do wykonywania
czynności prawnych z podaniem stanowiska.
6. Czy istnieje, oprócz formy
pisemnej, inna możliwość
złożenia reklamacji?
Istnieje możliwość złożenia
reklamacji drogą telefoniczną
lub elektroniczną. Jest to naj-

8. Do Kogo można zwrócić
się o pomoc w sprawach
świadczonych usług telekomunikacyjnych?
Pomoc prawną konsument
może uzyskać w Delegaturze
Urzędu Komunikacji Elektronicznej 01-211 Warszawa, ul.
Kasprzaka 18/20, bądź w Oddziale Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w Olsztynie,
ul. Wyszyńskiego 1 tel. ( 89)
5333522
Ponadto konsumentowi
przysługuje nieodpłatna
pomoc prawna świadczona
przez Powiatowych/Miejskich
Rzeczników Konsumentów w
miejscu zamieszkania skargi
wnioskodawcy. Ponadto spór
może być również rozstrzygnięty w ramach postępowania
mediacyjnego przed mediatorem sądowym w trybie ugody
na zasadach określonych w
art. 183 kpc..
Listę mediatorów sądowych
prowadzi Sąd Okręgowy w
Olsztynie
Opracował: Zenon Królik
- Mediator Sądowy
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REKLAMACJA Z TYTUŁU GWARANCJI
OKIEN W MIESZKANIU NABYTYM OD DEWELOPERA
nej. Wykluczone jest powoływanie się przez dewelopera
na brak winy w nadzorze lub
brak winy w wyborze.
Stanowisko kupującej znajduje swoje oparcie w prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia
06.06.2017 r. sygn. Akt I Ca
159/17
Deweloper potwierdził w
protokołach zdawczo-odbiorczych zgłoszone wady
dla kupującego w postaci
uszkodzeń drzwi balkonowych oraz wypaczeń – wybrzuszeń ram okiennych
Wady wyartykułowane w
piśmie konsumenta, zostały
usunięte w sposób nieudolny,
skutkujące, w dalszym ciągu
trudnościami w zamykaniu
i otwieraniu wskazanych w
tym piśmie okien w sytuacji
znacznych wzrostów temperatur na otoczeniu.

W sprawie tej kupujący
wielokrotnie podejmowali
interwencję u sprzedawcydewelopera, lecz oczekiwanego efektu w postaci usunięcia
wad nie uzyskali.
Pomimo iż upłynął 3 letni
okres dochodzenia roszczeń z
rękojmi, kupującym przysługują w dalszym ciągu uprawnienia wnoszenia roszczenia
na podstawie art. 471 kc a
także, ogólnych przepisów
z gwarancji w okresie 5 lat
licząc od daty wydania lokalu okres ten graniczy datą
13.10.2021 rok.
Uprawnienia nabywcy lokalu mieszkalnego wynikają
wprost z art. 568 kc, albowiem mieszkanie zostało zakupione po 25 grudnia 2014
r. i ustawodawca wydłużył
okres dochodzenia roszczeń
z gwarancji z 3 do 5 lat.
Opracował – Zenon Królik
– mediator sądowy

Fot. Adobe Stock

REKLAMA

przykład

W dniu 30 września 2017
r. konsumenta nabyła aktem
notarialnym lokal mieszkalny od dewelopera w którym
obecnie zamieszkuje. Podczas
odbioru rzeczonego lokalu,
ujawniono szereg usterek,
które zostały wyartykułowane
w protokole zdawczo-odbiorczym. Wśród stwierdzonych
wad wystąpiło wypaczenie
ram okiennych w poziomie
płaszczyzny w środkowej sypialni oraz w ostatniej sypialni
wybrzuszenia ramy okiennej.
Wady te zostały potwierdzone przez przedstawiciela
dewelopera w dokumencie
pt. „oświadczenie o uznaniu wad” noszącym datę
13.10.2017 r.

W miesiącu listopadzie
2017 r. deweloper za pośrednictwem podwykonawcy dokonał regulacji okien.
W kolejnych latach dokonywano regulacji w każdym
przypadku gdy temperatura
zewnętrzna rosła w sezonie
letnim powyżej 25 stopni
Celsjusza. Wzrost temperatury powoduje trudności
w otwieraniu i zamykaniu
okien wskazanych w protokole zdawczo-odbiorczym.
Notowane wzrosty temperatur w sezonach letnich
2018 -2020 r. powodowały
dalsze odkształcanie ram
okiennych w pionie i poziomie. W sprawie tej zgłaszano reklamacje telefonicznie
i e-mailowo do dewelopera, którego przedstawiciel
oświadczył, że okna posiada-

ją certyfikat i są wyprodukowane zgodne z normami, bez
realizacji konsumenta racji
wyartykułowanych w zgłoszeniach reklamacyjnych.
Okoliczności zatem, że
stolarka okienna została wyprodukowana przez podmiot
posługujący się certyfikatami
i normami, nie może zwolnić
dewelopera z odpowiedzialności za wadliwe wykonanie i
montaż okien. Bez znaczenia
są posiadane przez dewelopera certyfikaty, skoro zasadniczą przyczyną problemów
ze stolarką nie były ich braki,
lecz niezgodny ze sztuką budowlaną montaż oraz wyprodukowanie okien niezgodne
z Aprobatą Techniczną.
Nienależyte wykonanie
przez dewelopera zobowiązania wynikającego z umo-

wy sprzedaży mieszkania
doprowadziło do powstania
szkody w majątku kupującej
konsumentki, albowiem istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą
a wadliwie wstawioną stolarką okienną, powodującą
wypaczenie ram okiennych
przy podwyższonych temperaturach otoczenia powodujących trudności w zamykaniu okien.
Odpowiedzialność dewelopera wynika wprost z art.
471kc. Deweloper odpowiada
wobec kupujących za działania i zaniechania niezależnie
od tego, czy sam ponosi jakąkolwiek winę w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania lub
powierzył wykonanie osobie
profesjonalnie przygotowa-

89 519 58 10
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Wszystkie (u)chwyty
dozwolone!
Uchwyt ma ogromny potencjał wzorniczy i może przesądzić o charakterze zabudowy meblowej.
Można go wyeksponować, zintegrować z powierzchnią frontu albo efektownie połączyć z obrzeżem,
bo i takie nietuzinkowe rozwiązanie proponuje już firma KAM. Jaki uchwyt sprawdzi się w modnej kuchni?
Podpowiadamy: każde z tych rozwiązań!

Fot. KAM

U

chwytom meblowym poświęcamy wiele uwagi.
To zrozumiałe.
Pomimo funkcji
użytkowej, służą przecież do
otwierania drzwiczek i wysuwania szuflad, stanowią ważny i mocno wyeksponowany
element dekoracyjny mebli.
Przy ich wyborze kierujemy
się więc aspektami praktycznymi — uchwyt powinien być
ergonomiczny i komfortowy
w codziennym użytkowaniu
mebli, ale uwagę zwracamy
też na styl wnętrza i charakter
zabudowy.
— Wzornictwo uchwytów
meblowych można podzielić
na dwa główne nurty. Pierwsza grupa to uchwyty zewnętrzne, które są montowane na powierzchni frontów, a
więc mocno wyeksponowane,
często także o bardzo ozdobnym charakterze. Druga z
kolei to uchwyty ukryte, czyli
takie, które są zintegrowane
z frontem i stanowią z nim
całość — mówi Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka
Spółki Meblowej KAM.
Uchwyt to ważny detal
wykończeniowy mebli. Paradoksalnie, mnogość dostępnych rozwiązań i bogata
oferta wzornicza mogą nie
ułatwiać wyboru, pozwalają
jednak wygodnie dopasować
uchwyt do designu mebli i
potrzeb użytkowych domowników. Nie ma jednoznacznej
odpowiedzi, który z nich będzie najlepszy: uchwyty jednopunktowe lub dwupunktowe, krawędziowe, profile,
frezowane bezpośrednio we
froncie a może wpuszczane? Czym kierować się przy
ich wyborze?
— Rodzaj i design uchwy-

tów — prosty lub wyszukany powinny współgrać ze
stylem zabudowy meblowej
i ogólnym wystrojem kuchni — doradza projektantka.
— Jeżeli zależy nam na zachowaniu minimalistycznej
bryły mebli zdecydujmy się
na uchwyty frezowane, które
są bardziej dyskretne. Z kolei nawet nieduży uchwyt w
postaci ozdobnej gałki może

uatrakcyjnić zabudowę meblową. Różne typy uchwytów
mają również inne aspekty
użytkowe, o czym również
należy pamiętać podczas wyboru.
Decydując się na określony
rodzaj i wielkość uchwytów
możemy nie tylko zaakcentować styl wnętrza, ale nadawać odpowiednie proporcje
frontom meblowym, a także

podkreślić ich układ horyzontalny lub wertykalny. Takie zabiegi pomogą poprawić
optycznie proporcje wnętrza.
Duże znaczenie ma również
wybór kolorystyki uchwytów.
Można wybrać identyczne z
tonacją dekoru frontów, dzięki czemu nie będą przyciągały
uwagi — np. białe uchwyty do
frontów w białym kolorze,
lub wyróżnić je kontrastową

barwą, dynamizując aranżację. Oprócz klasycznych
uchwytów w kolorze stali
nierdzewnej czy aluminium w
tym sezonie niezwykle modne
są te w wybarwieniu czarnego
metalu oraz błyszczące szlachetnym złotem.
Ciekawym zabiegiem aranżacyjnym jest zróżnicowanie
uchwytów w obrębie jednej zabudowy. Efektownie

prezentuje się połączenie
uchwytów bardzo dekoracyjnych — np. gałek inspirowanych biżuterią, które można
wyeksponować na frontach
szafek zabudowy wiszącej,
z prostymi relingami, które
zastosujemy w szafkach dolnych.
Najnowsza propozycja
wzornicza firmy KAM —
uchwyt zintegrowany z obrze-
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żem, wprowadza interesującą
alternatywę dla zwolenników
nowoczesnych, ale eleganckich form. Okalające front
obrzeże w modnym czarnym kolorze jest połączone z
uchwytem, tworząc całkowicie nową architekturę frontu.
Uchwyt pozostaje niemal niewidoczny, nie zakłócając purystycznej płaszczyzny frontu,
jest jednak praktyczny i wygodny w użytkowaniu.
A może uchwyty
krawędziowe?
Choćby dlatego, że to modny i gustowny sposób otwierania drzwiczek meblowych.
Uchwyty krawędziowe urzekają dyskretnym montażem
i doskonale pasują do nowoczesnych kanonów aranżacyjnych, w których króluje prostota i minimalizm.
Oszczędna forma uchwytów
krawędziowych nie zdominuje frontów meblowych, za
to podkreśli ich urok i doda
stylu zabudowie kuchennej.
Kto chce urządzić kuchnię
zgodnie z najnowszymi trendami wzorniczymi, powinien
zrezygnować z masywnych
uchwytów, zastępując je bardziej subtelnymi — montowanymi na krawędzi frontów.
Ten detal potrafi całkowicie
odmienić wizerunek zabudowy meblowej, która zyska

bardziej nowoczesny i luksusowy charakter.
To niewątpliwie bardzo
efektowne rozwiązanie, a
przy tym pozwala zachować
pełen komfort otwierania szafek i szuflad mebli. Uchwyty
krawędziowe nie tylko ładnie
wyglądają, ale są praktyczne
i doskonale spełniają swoje
zadanie. Ergonomicznie wyprofilowane uchwyty pasują
do dłoni i są wygodne w codziennym użytkowaniu.
Dyskretny urok uchwytu
Lekkość i powściągliwa forma to charakterystyczne elementy, które wyznaczają styl
aranżacji nowoczesnych kuchni. Rezygnujemy w nich ze
zbędnej dekoracyjności i zbyt
dużej ilości elementów przyciągających uwagę, na rzecz
starannie wyselekcjonowanych detali, które w szczególny
sposób zaakcentują charakter
wnętrza. Doskonale w tej roli
sprawdzą się uchwyty krawędziowe. Chociaż mają ozdobny
charakter, ich oszczędna forma doskonale pasuje do stylizacji utrzymanych w duchu
eleganckiej prostoty. Montowane na krawędzi frontu, nie
są tak wyeksponowane jak tradycyjne uchwyty, dlatego nie
zdominują jego powierzchni,
a jedynie dyskretnie podkreślą
urok mebli.

— Uchwyty krawędziowe to
bardzo dobry wybór do minimalistycznych wnętrz kuchennych, ponieważ nie rzucają się w oczy i harmonijnie
komponują z powierzchnią
frontu, nie psując wrażenia
czystej stylistycznie kompozycji — mówi Sylwia Kowalska-Mikutel. — Delikatna forma
uchwytów podkreśli ponadto
nowoczesną linię mebli i wysmakowany styl aranżacji —
dodaje projektantka.
Uchwyty krawędziowe można zamontować na krawędzi
frontu od góry lub od boku,
co dodatkowo uwydatni linie
poziome lub pionowe i podkreśli linearność bryły mebla.
Uchwyty będą jego dekoracją
tylko pod warunkiem, że zostaną precyzyjnie dopasowane i zlicowane z frontem.
Warto również zwrócić uwagę
na materiał, z którego zostały
wykonane, ponieważ od niego
zależy ich jakość i trwałość.
Uchwyty mogą mieć różną
budowę: półokrągłą lub prostokątną i ściętą pod kątem
do wewnątrz, tworząc zagłębienie ułatwiające złapanie
uchwytu. Pozwoli to dobrać
najbardziej wygodną formę
i odpowiednią do wizerunku mebli.
Oprac. mmb
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www.atomkuchnie.pl

Olsztyn

ul. Pstrowskiego 33
Studio Patronackie

tel. 89 526 73 31
kom. 695 771 749

partner handlowy

5 lat darmowej
gwarancji na AGD*
*szczegóły przy zakupie
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DOŁĄCZ
DO NASZEGO
ZESPOŁU!

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Firma MESUR specjalizuje się w nowoczesnych technikach pomiarowych
oraz pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych ze skaningu laserowego
oraz modelowaniu 3D. Realizujemy duże projekty kolejowe, drogowe

OD
2005 r.

i kubaturowe. Współpracujemy z największymi ﬁrmami projektowymi
i budowlanymi w Polsce.
Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet beneﬁtów,
możliwość zdobycia doświadczenia przy dużych i ciekawych projektach.

GEODEZYJNA
OBSŁUGA INWESTYCJI

SKANOWANIE LASEROWE 3D
(TERENU, OBIEKTÓW,
INFRASTRUKTURY)

FOTOGRAMETRIA
LOTNICZA
(NALOTY DRONEM)

GEODEZJA
KOLEJOWA

NADZORY
GEODEZYJNE

MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH (2D, 3D)

OPRACOWANIA
SPECJALISTYCZNE

POMIARY
BATYMETRYCZNE

BIURO@MESUR.PL
+48 600 269 505

10-434 OLSZTYN
UL. KOŁOBRZESKA 50H

+48 516 024 026
PRECYZJA JEST NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ

WWW.MESUR.PL
25721otbr-A -G

