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PODSTAWOWE ETAPY KSZTAàTOWANIA
PODZIAàÓW GRUNTOWYCH UWZGLĉDNIAJĄCE
ELEMENTY POWIERZCHNIOWE WYDZIELANE
W DZIAàKACH OBJĉTYCH SCALENIEM
____________
BASIC STAGES OF LAND PARTITION DEVELOPMENT
INCLUDING AREAL ELEMENTS SEPARATED
IN CASE OF PLOTS ENCOMPASSED BY CONSOLIDATION
Streszczenie
W pracy przedstawiono opis procesu przygotowawczego, zmierzającego do
optymalizacji wiejskiego ukáadu gruntowego wsi Wojków, wykorzystującego
elementy powierzchniowe wydzielane w dziaákach objĊtych scaleniem. Zarówno
wstĊpne procedury jak i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, umoĪliwią przygotowanie danych, które w póĨniejszym etapie badaĔ bĊdą mogáy posáuĪyü do budowy i rozwiązania nowego modelu optymalizacji struktury przestrzennej wybranej wsi i pozwolą na porównanie wyników w odniesieniu do poprzedniej
metody optymalizacji, wykorzystującej podziaá kompleksów na paski elementarne.
Sáowa kluczowe: struktura przestrzenna, scalenie gruntów, optymalizacja

Summary
The following study presents description of the preparatory process which
is aimed at optimizing rural land structure in Wojków village, utilizing areal elements separated in case of subdivided parcels encompassed by consolidation. Both
the introductory procedures and the specialist computer programs enable to prepare data which, during the further stage of research, will make it possible to
build and develop a new optimization model of spatial structure of a chosen
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village and will let us compare the results in relation to the former optimization
method that utilizes division of complex parts into elementary stripes of land.
Key words: land spatial structure, consolidation of farmlands, optimization

WPROWADZENIE

Przedstawiony wedáug Harasimowicz i in. 2009 proces budowy modelu
ksztaátowania ukáadu granic gospodarstw z wykorzystaniem podziaáu na paski
elementarne i jego rozwiązanie stanowi istotne wzbogacenie teorii dotyczącej
wáaĞciwego ksztaátowania ukáadów gruntowych. Model ten nawiązując do badaĔ
obejmujących optymalizacjĊ rozmieszczenia gruntów na terenie wsi [Stelmach
i in. 1975, ĩebrowski i in. 1979, Banat i in. 1982, Harasimowicz 1986, Cay i in.
2006] stwarza dobre podstawy do automatyzacji prac związanych z tworzeniem
nowego ukáadu gruntowego. Zaprezentowana metoda ksztaátowania wiejskiego
ukáadu gruntowego wymaga jednak pracocháonnego podziaáu obszaru wsi na
niewielkie paski elementarne oraz pomiaru odlegáoĞci do kaĪdego z nich ze
wszystkich gospodarstw. Uzyskane za pomocą wspomnianej metody rozwiązanie cechuje duĪy stopieĔ nieoznaczonoĞci, co moĪe Ğwiadczyü miĊdzy innymi
o niecelowoĞci szczegóáowego okreĞlania odlegáoĞci do wydzielanych pasków
elementarnych. Rozrzucone paski elementarne naleĪące do jednego gospodarstwa áączone są w poszczególnych kompleksach tak, by zwiĊkszyü ich obszary,
a grupowanie pasków okreĞlonego gospodarstwa w kompleksie polega na ich
wymianie z innymi. Poszczególne paski gospodarstwa wydzielane są w róĪnych
czĊĞciach kompleksu, a ich áączenie w zwarte udziaáy, w kolejnej korekcie, pomija zupeánie odlegáoĞci od siedlisk przyjmując, Īe ich poáoĪenie w kompleksie
nie ma istotnego wpáywu na Ğrednią odlegáoĞü do gruntów we wsi.
Analiza wspomnianej metodyki moĪe dawaü podstawĊ do stwierdzenia
moĪliwoĞci uzyskania podobnych rezultatów optymalizacji ukáadu gruntowego
w przypadku rezygnacji z podziaáu na paski elementarne oraz uproszczenie procesu okreĞlania odlegáoĞci gruntów od siedlisk poprzez budowĊ znacznie prostszych modeli.
Celem artykuáu jest przedstawienie poszczególnych etapów postĊpowania
obejmującego przygotowanie danych wyjĞciowych do budowy nowego modelu
wykorzystującego niewielkie elementy powierzchniowe wydzielane wewnątrz
dziaáek, które objĊte zostaną przebudową istniejącego ukáadu granic w procesie
scaleniowym. Przygotowane dane umoĪliwią budowĊ nowego modelu, który po
zastosowaniu pozwoli na dokonanie oceny metody wykorzystującej podziaá
kompleksów na paski elementarne w zakresie niecelowoĞci takiego podziaáu
oraz zmniejszenia dokáadnoĞci okreĞlania odlegáoĞci do gruntów.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MODELU

Przedstawiony poniĪej model ksztaátowania podziaáów gruntowych wykorzystuje niewielkie elementy powierzchniowe (identyczne z powierzchnią paska
elementarnego) wydzielane umownie w dziaákach gospodarstw w liczbie odpowiadającej powierzchni tych dziaáek. Poszczególnym elementom powierzchniowym przypisywane są odlegáoĞci od gospodarstw takie, jak dziaákom gruntowym, w których są poáoĪone. UĪycie elementów powierzchniowych jest jedyną
róĪnicą jaka wystĊpuje miĊdzy obecnie rozpatrywanym modelem, a modelem
wykorzystującym paski elementarne. Wobec tego zapis obu modeli bĊdzie
identyczny.
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– binarna zmienna decyzyjna okreĞlająca przydziaá elementu powierzchniowego „i” do gospodarstwa „j”,
xij = 1 element powierzchniowy naleĪy do gospodarstwa,
xij = 0 element powierzchniowy nie naleĪy do gospodarstwa,
– odlegáoĞü dziaáki w której jest wydzielony element powierzchniolij
wy „i” od gospodarstwa „j”,
gpij – powierzchnia gospodarstwa „j” wyraĪona liczbą pasków elementarnych.
Model opisany okreĞla Ğrednią odlegáoĞü gruntów od siedlisk zaleĪnie od
przydziaáu wydzielonych, umownych elementów powierzchniowych. Rozwiązanie tego modelu okreĞla przynaleĪnoĞü elementów powierzchniowych do gospodarstw pozwalającą uzyskaü najmniejszą odlegáoĞü do uprawianych gruntów. Ze
wzglĊdu na nieuwzglĊdnienie w omawianym modelu warunków na rozáóg gospodarstw uzyskane w rozwiązaniu optymalnym przydziaáy elementów
powierzchniowych nie bĊdą wystĊpowaü w postaci duĪych, zwartych dziaáek.
PodobieĔstwo rozpatrywanego modelu z uwzglĊdniającym podziaá na paski
elementarne sprawia, Īe ich rozwiązywanie i korygowanie moĪe byü przeprowadzone na podstawie podobnych algorytmów. Zasadnicza róĪnica miĊdzy tymi
modelami wiąĪe siĊ z brakiem jednoznacznych granic dla elementów
powierzchniowych, które mogą byü okreĞlone w kompleksach na podstawie
powierzchni udziaáów gospodarstw zarówno po optymalizacji odlegáoĞci jak
i po stosowanych korektach rozáogów gospodarstw.
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POZYSKIWANIE I PRZETWARZANIA DANYCH DO BUDOWY
NOWEGO MODELU OPTYMALIZACJI PODZIAàÓW GRUNTOWYCH

Podstawowe dane dla omawianej metody ksztaátowania ukáadu gruntowego pochodzą z mapy i czĊĞci opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków
danej wsi. Z czĊĞci opisowej operatu pobierane są informacje o przynaleĪnoĞci
dziaáek do gospodarstw oraz poáoĪenie ich siedlisk. Pozostaáe dane (poáoĪenie
dziaáek, uĪytkowanie) uzyskiwane są z mapy ewidencyjnej. Warunkiem niewielkiej pracocháonnoĞci zbierania danych jest przedstawienie mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej.
W ramach prac przygotowawczych naleĪy sporządziü projekt nowej sieci
drogowej oraz podziaá obszaru wsi na kompleksy projektowe. CzynnoĞci te powinny byü wykonane zgodnie z zasadami opracowywania wstĊpnego projektu
scalenia gruntów, dlatego celowym jest poáączenie obu tych opracowaĔ.
Podstawą dla wyodrĊbnienia kompleksów scaleniowych jest nowa sieü
drogowa oraz istniejące uĪytkowanie gruntów. Podziaá na kompleksy objĊte
scaleniem naleĪy przedstawiü wraz z istniejącym uĪytkowaniem oznaczając je
odrĊbnym symbolem „Opt”.
Kolejny etap dotyczy utworzenia mapy parcel scaleniowych, która powstaje przez przeciĊcie warstwy istniejących dziaáek ewidencyjnych z przygotowaną mapą uĪytków i kompleksów scaleniowych. Parcele scaleniowe zostaną
w wyniku tego przeciĊcia, przy pomocy odpowiedniej nakáadki opatrzone numerami zawierającymi nr dziaáki i kompleksu oddzielone pauzą. Efektem przeciĊcia bĊdzie równieĪ uzyskanie liczbowych informacji dotyczących treĞci rozpatrywanych map ujĊtych w postaci plików tekstowych. Informacje te dotyczyü
bĊdą: wspóárzĊdnych obwodnic obiektów mapowych (parcel scaleniowych,
konturów uĪytków i kompleksów scaleniowych) oraz ich powierzchnie, wspóárzĊdne punktów wpisania opisów itp. Dane te bĊdą podstawą dalszych obliczeĔ.
Uzyskana mapa parcel scaleniowych sáuĪy miĊdzy innymi do utworzenia
mapy niezmienników, która wraz z mapą kompleksów objĊtych scaleniem bĊdzie podstawą do wykreĞlania nowych ukáadów gruntowych. Na podstawie mapy parcel scaleniowych i danych ewidencji gruntów i budynków przygotowuje
siĊ pliki wymagane przez program „Pole”. Program ten, którego wyjĞciowy formularz przedstawiony jest na rysunku 1, umoĪliwiający dokáadny opis rozáogu
parcel scaleniowych i gospodarstw wykorzystywany jest równieĪ do tworzenia
macierzy odlegáoĞci. Pliki do programu „Pole” tworzone są przy pomocy programu „PlikPol”. Na rysunku 2 przedstawiono formularz otwierający program
„PlikPol” zawierający dane, (pochodzące gáownie z mapy parcel i operatu ewidencyjnego) dla utworzenia plików dla programu „Pole” oraz sáuĪący do obliczania macierzy odlegáoĞci (przycisk „Obliczanie odlegáoĞci).
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Rysunek 1. Formularz wyjĞciowy z listą wyboru programu „Pole”
Figure 1. Output form with the choice list of Pole software

Rysunek 2. Formularz wyjĞciowy z listą wyboru programu „PlikPol”
Figure 2. Output form with the choice list of Plikpol software
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Wymagane pliki okreĞlające przynaleĪnoĞü parcel scaleniowych do gospodarstw i ich uĪytkowanie, tworzone są w odrĊbnej procedurze (rys. 3), którą
udostĊpnia przycisk „Skor. gosp.” (rys. 2). Dwa pliki wyjĞciowe pochodzą z
rejestru ewidencji gruntów i budynków i zawierają listĊ dziaáek z przynaleĪnoĞcią do pozycji rejestrowych („WojkowUr.sko”) oraz listĊ gospodarstw i naleĪące do nich pozycje rejestrowe („WojkowUr.gosp”, rys. 3).

Rysunek 3. Formularz programu „PlikPol” dla utworzenia plików
z przynaleĪnoĞcią parcel scaleniowych do gospodarstw.
Figure 3. Plikpol software form that makes it possible to create files
with allocation of consolidation parcels to farmsteads

Trzeci wyjĞciowy plik uzyskiwany jest z mapy numerycznej i zawiera listĊ
parcel oraz sposób uĪytkowania („WojkowUrexp.txt”). Z plików tych tworzone
są, w wyniku przeglądania plików wyjĞciowych, dwie listy parcel scaleniowych:
z przynaleĪnoĞcią do gospodarstw („WojkowUr_parc.skg”) oraz okreĞlającą
sposób uĪytkowania („A_WojkowUrexp.txt”). Pozostaáe dwa pliki wyjĞciowe
(rys. 2) zawierają wspóárzĊdne naroĪy parcel („WojkowUr_N.txt”) oraz plik ze
wspóárzĊdnymi punktów mapy („WojkowUr.pk1”). Przetwarzanie plików wyjĞciowych polega na kolejnym wskazywaniu przycisków: „Cechy”, „WspóárzĊdne”, „Pasy nawrotów” oraz „Siedliska” co prowadzi do uzyskania kompletu
plików wyjĞciowych dla programu „Pole”.
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WĞród uzyskanych plików najwiĊksze znaczenie ma plik „WojkowUrD.txt”, zawierający podstawowe cechy parcel scaleniowych takie jak: przynaleĪnoĞü do gospodarstwa, sposób uĪytkowania numer siedliska itp. oraz wolne
kolumny do wpisywania dodatkowych cech. Zarówno wyjĞciowe pliki, jak
i wynikowe zapisywane są w jednym katalogu „Wojkow_DrogiOdlegáoĞci.txt”,
który sáuĪy równieĪ do pomieszczenia plików wymaganych do obliczenia macierzy odlegáoĞci.
Obliczanie odlegáoĞci z siedlisk wymaga odpowiedniego przygotowania
sieci drogowej (rys. 4). W obrĊbie wsi naleĪy wydzieliü kompleksy drogowe,
czyli obszary zawarte zwykle miĊdzy sąsiednimi drogami. Niekiedy kompleks
drogowy ograniczony jest linią brzegową ograniczająca przejazdy do dalszych
obszarów. Kompleks drogowy okreĞla obszar obsáugiwany przez drogi tego
kompleksu. We wsi Wojków wydzielono 24 kompleksy drogowe oznaczone
symbolem „:Kom”.
Domacyny i Przykop

WieĞ Wojków
Sieü drogowa,
Kompleksy i odcinki dróg

Dymitrów

Zaduszniki

Nr kompleksu drogowego
Nr odccinka drogowego

Rysunek 4. Sieü dróg we wsi Wojków z podziaáem na kompleksy i odcinki drogowe
Figure 4. Road network in Wojków village, including division into complex parts
and road stretches
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Wszystkie drogi dzieli siĊ na odcinki zawarte miĊdzy sąsiadującymi skrzyĪowaniami, okreĞlone jako odcinki drogowe, przez wyrysowanie odpowiednich
linii przejazdowych umoĪliwiających przejazd przez skrzyĪowania. ZaáoĪono, Īe
przejazdy po drogach bĊdą odbywaü siĊ po granicach dziaáek.
Z mapy dróg pobierane są dwa pliki: zawierające wspóárzĊdne obwodnic
odcinków drogowych (WojkowUrKom. mkt) oraz wspóárzĊdne odcinków tworzących sieü drogową (WojkowUr_odc_dr.txt). Uzyskane pliki umieszczane są
w katalogu „DrogiOdlegáoĞci” stanowiąc podstawĊ, wraz z niektórymi plikami
tego katalogu, do utworzenia plików wykorzystywanych bezpoĞrednio do obliczania macierzy odlegáoĞci.
MACIERZ ODLEGàOĝCI DO PARCEL SCALENIOWYCH

Wymagane pliki do obliczenia macierzy odlegáoĞci do parcel scaleniowych
uzyskuje siĊ przy pomocy formularza programu „PlikPol” uzyskiwanego po
wskazaniu na liĞcie wyboru (rys. 2) przycisku „Obliczanie odlegáoĞci”. Przy
pomocy tego formularza okreĞla siĊ przynaleĪnoĞü parcel scaleniowych do kompleksów drogowych. Ustalane są równieĪ miedze przejazdowe w kompleksach
(granice niektórych dziaáek) oraz przejazdy z siedlisk do dróg. Dokonywana jest
teĪ „redukcja” sieci drogowej, zmniejszająca jej rozmiary do wierzchoáków odcinków drogowych. DziĊki uzyskanym plikom graf przejazdów z danego siedliska do dziaáki moĪe byü ograniczony do dojazdu z siedliska do zredukowanej
sieci drogowej, przejazdu po drogach do kompleksu drogowego i przejazdu po
miedzach tego kompleksu. Wszystkie pliki dotyczące przejazdów do gruntów
zapisywane są w katalogu „DrogiOdlegáoĞci” wraz z plikami mapy parcel scaleniowych.
Dla obliczenia macierzy odlegáoĞci do parcel scaleniowych naleĪy utworzyü w omawianym katalogu nowy katalog o nazwie „Przejazdy”, w którym
bĊdą zapisywane pliki dotyczące obliczania odlegáoĞci. Macierz odlegáoĞci tworzona jest, z pomocą programu „PlikPol16_scal”, formularzem ukazującym siĊ
po wskazaniu przycisku „Obliczanie odlegáoĞci” i „OdlegáoĞci do siedlisk” (rys.
2). Pokazujący siĊ formularz ma doĞü dáugą listĊ wyboru. W przypadku optymalizacji przy pomocy elementów powierzchniowych naleĪy korzystaü z przycisku „Caáa wieĞ”, podobnie jak przy obliczaniu odlegáoĞci do pasków elementarnych. Jedyna róĪnica polega na zmianie mapy pasków elementarnych
i pochodzących z niej plików na mapĊ parcel scaleniowych.
Obliczanie odlegáoĞci parcel scaleniowych do wszystkich gospodarstw jest
pracocháonne ze wzglĊdu na duĪą liczbĊ tych odlegáoĞci. We wsi Wojków macierz odlegáoĞci liczy okoáo 10 tysiĊcy elementów, ale w wiĊkszych obiektach
moĪe dochodziü do miliona. Dáugotrwaáy okres tworzenia macierzy odlegáoĞci,
który moĪe trwaü nawet kilka lub kilkanaĞcie dni moĪe byü rozáoĪony na etapy
lub wykonywany na wielu maszynach liczących, co zasadniczo upraszcza pro94
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wadzenie obliczeĔ. Obliczanie macierzy odlegáoĞci prowadzone jest kolejnymi
kompleksami, przy czym wyniki uzyskane dla poszczególnych kompleksów
mogą byü áatwo áączone ze sobą.
TWORZENIE GRAFU PRZEJAZDOWEGO W DANYM KOMPLEKSIE

Dla danego kompleksu tworzony jest graf przejazdowy, który skáada siĊ
z odcinków dojazdowych z siedlisk do dróg, miedz przejazdowych kompleksu
z siedliskiem, odcinków sieci drogowej oraz miedz rozpatrywanego kompleksu.
Ustalenie najkrótszej trasy miĊdzy dziaáką, a siedliskiem zostaáo uzyskane przy
pomocy algorytmu Dijkstry. Algorytm ten umoĪliwia okreĞlenie najkrótszej
odlegáoĞci miĊdzy dwoma punktami áączy z ustaleniem minimalnych tras dla
wszystkich punktów grafu. UmoĪliwiáo to okreĞlenie w jednym cyklu wszystkie
odlegáoĞci do dziaáek poáoĪonych w danym kompleksie, co istotnie przyĞpieszyáo proces obliczeniowy. W badanej wsi Wojków czas trwania obliczania
macierzy odlegáoĞci obejmującej okoáo 10 tys. elementów wyniósá ponad 5 godzin. OkreĞlenie macierzy odlegáoĞci koĔczy prace przygotowawcze optymalizacji odlegáoĞci do gruntów zakáadający podziaá na niewielkie elementy powierzchniowe. Przedstawiony skrótowo proces przygotowania danych jest
identyczny z wymaganym w przypadku podziaáu kompleksu na paski elementarne [Harasimowicz i in. 2009].
OKREĝLENIE POàOĩENIA UDZIAàÓW W KOMPLEKSIE

Dla ostatecznego okreĞlenia poáoĪenia udziaáów w danym kompleksie wykorzystywane są w omawianym modelu miejsca dojazdu z siedlisk do kompleksów. WspóárzĊdne punktów dojazdu z siedlisk do kompleksów moĪna okreĞliü
rozpatrywanym programem przy pomocy koĔcowego przycisku z napisem „Odl.
kom. i wsp. siedlisk”. Wskazanie tego przycisku spowoduje obliczenie odlegáoĞci z siedlisk do wszystkich kompleksów objĊtych scaleniem (o symbolu „Opt”)
w identyczny sposób jak odlegáoĞci do dziaáek, czy parcel scaleniowych. Obliczanie odlegáoĞci poprzedzane jest wybraniem trasy najkrótszego przejazdu z
siedlisk do kompleksów na podstawie grafu przejazdów tworzonych dla kaĪdego
kompleksu drogowego. Punkty dojazdu z siedliska do kompleksów są ostatnimi
punktami tras tych przejazdów, co pozwala okreĞliü ich wspóárzĊdne. WspóárzĊdne te zapisywane są dla kaĪdego siedliska w kompleksie w oddzielnych
plikach (wspóárzĊdne x i y). WielkoĞci uzyskiwanych plików i ich ukáady są
podobne do plików zawierających odlegáoĞci do dziaáek.
Uzyskane trzy pliki wynikowe z odlegáoĞciami, wspóárzĊdnymi punktów
dojazdu do kompleksów zapisywane są wraz z powiązanymi plikami w katalogu
„Przejazdy”. Pliki te maja takie same nazwy, jak pliki dotyczące obliczenia od95
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legáoĞci do dziaáek, dlatego po zakoĔczeniu obliczeĔ powinna byü zmieniona
nazwa katalogu „Przejazdy”.
PODSUMOWANIE

Pomimo istniejących rozwiązaĔ informatycznych, usprawniających proces
automatyzacji ksztaátowania wiejskich ukáadów gruntowych, celowym jest szukanie kolejnych rozwiązaĔ prostszych w swej budowie oraz bardziej efektywniejszych. Omówiony w pracy zakres tematyczny, obejmujący przygotowanie
danych wyjĞciowych do optymalizacji ukáadu gruntowego w oparciu o elementy
powierzchniowe wydzielane wewnątrz dziaáek, daje podstawy do opracowania
nowego modelu, który pozwoli oceniü zasadnoĞü optymalizacji wiejskich ukáadów gruntowych wykorzystującej podziaá kompleksów na tzw. paski elementarne.
Proces przygotowania danych zmierzający do przeksztaáceĔ ukáadu gruntowego w badanej wsi z pomocą elementów powierzchniowych wydzielanych w
parcelach scaleniowych moĪna ująü w nastĊpujących etapach:
1. Utworzenie mapy uĪytków gruntowych na odrĊbnej warstwie mapy
numerycznej.
2. Wprowadzenie na mapĊ uĪytków nowych dróg i kompleksów projektowych, obejmujących obszar scalenia, co doprowadzi do powstania nowej mapy
uĪytków z wyodrĊbnionymi kompleksami scaleniowymi oznaczonymi symbolem „Opt”.
3.Sporządzenie mapy parcel scaleniowych przez przeciĊcie dziaáek ewidencyjnych mową mapą uĪytkowania.
4. WyodrĊbnienie niezmienników oraz utworzenie mapy kompleksów
scaleniowych i niezmienników, która jest podstawową mapą do wykreĞlania
nowych granic dziaáek po optymalizacji lub jej korektach.
5. Utworzenie plików dla programu „Pole” dla mapy parcel scaleniowych.
6. Utworzenie mapy sieci drogowej we wsi, wyodrĊbnienie kompleksów
drogowych oraz podziaá na odcinki drogowe przez wyrysowanie przejazdów
przez skrzyĪowania dróg.
7. Przygotowanie plików do obliczania macierzy odlegáoĞci z siedlisk do
dziaáek.
8. Utworzenie macierzy odlegáoĞci do dziaáek jako podstawy do utworzenia macierzy odlegáoĞci do elementów powierzchniowych na podstawie plików
z mapy parcel scaleniowych oraz mapy sieci drogowej.
Uzyskane w poszczególnych etapach przygotowawczych wyjĞciowe dane
mogą byü wykorzystane do budowy nowego modelu oraz jego rozwiązania
w zakresie optymalizacji wiejskich ukáadów gruntowych.
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