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Streszczenie. Autor pracy, na podstawie znajomości kosztu związanego z rozłogiem pola 
uprawnego użytku zielonego i odpowiadającego mu wzorca-pola, definiuje efekt scalenia 
gruntów gospodarstwa rolnego, spowodowany poprawą kształtu pól tego gruntu. 
W wyniku analizy, w obrębie ewidencyjnym, wyznaczył wymierną ocenę efektu scalenia 
gruntów gospodarstw rolnych, wywołanego poprawą kształtu pól użytku zielonego. Efekt 
ten stanowi różnicę między sumą przyrostów kosztu uprawowego związanego z rozłogiem 
pól użytku zielonego, spowodowanego niepoprawnym kształtem w stanie przed scaleniem, 
a taką sumą przyrostów po scaleniu gruntów gospodarstw rolnych.

Słowa kluczowe: scalenie gruntów, efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych, rozłóg 
gruntów

WSTĘP

Jednym z efektów zabiegu scaleniowego gruntów gospodarstw rolnych jest poprawa pa-
rametrów jego rozłogu. W literaturze wyróżnia się rozłóg gruntów gospodarstwa rolnego 
i rozłóg pola uprawnego. Według normy [Norma branż BN-75/9100-02] rozłóg grun-
tów gospodarstwa rolnego to układ gruntów gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego 
w stosunku do ośrodka produkcyjnego lub zagrodowego. Rozłóg ten charakteryzowany 
jest takimi cechami jak: odległość gruntów od działki siedliskowej, liczba działek ewi-
dencyjnych, ich kształt, wielkość gospodarstwa itp. [Hopfer i Urban 1984].

Przez rozłóg pola uprawnego Harasimowicz [2000] rozumie zarówno wielkość pola, 
jak i jego przestrzenne uformowanie. Charakteryzuje się on cechami, do których nale-
żą: obszar, długość, szerokość, wydłużenie, regularność przebiegu granic, przeszkody 
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terenowe występujące na polu, nachylenie itp. Między rozłogiem gruntów gospodarstwa 
a rozłogami pól uprawnych istnieje współzależność [Mielewczyk 2007].

Ujęcie ekonomiczne oceny rozłogu pola gruntów gospodarstwa rolnego stwarza moż-
liwość wymiernej oceny efektu scalenia, spowodowanego poprawą jego rozłogu. W spo-
sobie tym zachodzi konieczność odniesienia kształtu danego pola do kształtu odpowia-
dającego mu modelu (wzorca-pola). Przedmiotem badań jest koszt związany z rozłogiem 
pola uprawnego użytku zielonego z punktu widzenia efektu scalenia wywołanego popra-
wą kształtu pól tego użytku. W dalszej części pracy przez pole użytku zielonego rozumie 
się pole uprawne tego gruntu. Innym rodzajem optymalizacji zajmują się Harasimowicz 
i Janus [2009].

Celem pracy jest przedstawienie wymiernej oceny efektu scalenia gruntów gospo-
darstw rolnych, spowodowanego poprawą kształtu pól użytku zielonego. Realizacja tego 
celu wymaga podania wielkości ekonomicznej opisującej rozłóg pola użytku zielonego, 
odpowiadającego modelu (wzorca-pola), zdefiniowania efektu scalenia, wywołanego po-
prawą kształtu pól użytku zielonego oraz przeprowadzenia analizy. 

LITERATURA PRZEDMIOTU BADAŃ

Wielkość opisująca rozłóg pola użytku zielonego i jego modelu

W literaturze przedmiotu badań wielkością ekonomiczną opisującą rozłóg pola użytku 
zielonego jest koszt uprawowy związany z jego rozłogiem. Koszt uprawowy połączony 
z rozłogiem pola użytku zielonego i jego modelu jest wyrażony za pomocą opisujących 
go formuł matematycznych. Przy opisie kosztu uprawowego użytku zielonego związane-
go z rozłogiem i odpowiadających modeli wykorzystano fragmenty pracy [Mielewczyk 
2010].

Koszt uprawowy związany z rozłogiem pola użytku zielonego

Sposób określenia kosztu związanego z rozłogiem pola użytku zielonego opracowano, 
wzorując się na wynikach badań innych autorów [Harasimowicz 1996, 2000, Banat i Ha-
rasimowicz 1993, Harasimowicz i Kubowicz 1991, 1993, Harasimowicz i Ostrągowska 
1996]. Koszt  uprawowy związany z  rozłogiem pola użytku zielonego wyznaczono z na-
stępujących formuł matematycznych:
a) w sytuacji jednostronnego dostępu pola do drogi [Mielewczyk 1998, 2000]:

 
' ' ' ' '0,5uz uz uz uz uz uz uz uz

r u b t f aK k B s O k l P= + +  (1)
b) w sytuacji dwustronnego dostępu pola do dróg [Mielewczyk 1998, 2000]:

 
" " " " "0, 25uz uz uz uz uz uz uz uz

r u b t f aK k B s O k l P= + +  (2)
gdzie:

'uz
rK – koszt związany z rozłogiem pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do 

drogi [j. zb.],
"uz

rK – koszt związany z rozłogiem pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do 
dróg [j. zb.],
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uz
uk  –  koszt nawrotów, przypadający na jeden hektometr szerokości pola użytku zielo-

nego, w jednostkach zbożowych na hektometr [2,80 j. zb. · hm-1],    
'uzB – szerokość pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi [hm]. Szero-

kość pola, rozumiana jest jako wymiar prostopadły do kierunku uprawy,
"uzB – szerokość pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg [hm]. Rozu-

miana jak wyżej,
uz
bs  – straty brzegowe na długości jednego hektometra obwodu pola użytku zielonego, 

w jednostkach zbożowych na hektometr [0,09 j. zb. · hm-1],
'uzO – długość granic pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi [hm],
"uzO – długość granic pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg [hm],

uz
tk  – koszt transportu po polu użytku zielonego, w jednostkach zbożowych na jeden 

hektometr długości pola i jeden hektar jego powierzchni, w jednostkach zbożo-
wych na hektometr i hektar [0,65 j. zb. · (hm · ha)-1],

'uz
fl  – długość uprawowa pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi 

[hm]. Rozumiana jest jako stosunek matematyczny powierzchni pola użytku zie-
lonego o jednostronnym dostępie do drogi do jego szerokości,

"uz
fl  – długość uprawowa pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg, 

w hm. Rozumiana jest jako stosunek matematyczny powierzchni pola użytku zie-
lonego o dwustronnych dostępach do dróg do jego szerokości,

'uz
aP – powierzchnia pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi i dowol-

nym kształcie [ha],
"uz

aP – powierzchnia pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg i dowol-
nym kształcie [ha].

We wzorze (1) przyjęto, że dojazd do pola odbywać się będzie tylko z jednej strony, 
czyli że między sąsiednimi drogami występować będą dwa rzędy pól. Wzór (2) przedsta-
wia koszt związany z rozłogiem pola w sytuacji dwustronnego dostępu do dróg. Z porów-
nania wzorów (1) i (2) wynika, że wartość kosztu związanego z rozłogiem pola użytku 
zielonego o dwustronnych dostępach do dróg jest mniejsza niż o jednostronnym dostępie 
do drogi w sytuacji, gdy mają te same wartości parametrów geometrycznych.

W nawiasach, przy objaśnianiu symboli wzorów (1) i (2), podano wartości poszcze-
gólnych parametrów obliczeniowych kosztów związanych z rozłogami pól użytku zielo-
nego. Koszt transportu ( uz

tk ) po polu użytku zielonego obliczono jako średnią arytmetycz-
ną zwykłą dla trzech poziomów mechanizacji upraw, tj. przy wykorzystaniu ciągników 
o mocy 55, 65 i 85 KM [Harasimowicz 2002]. Parametry te zależą od jakości gleby, 
ponieważ uzależnione są od plonowania (np. straty brzegowe). Podaje się, że odnoszą 
się one do plonowania równego 5 · 103 · kg · ha-1 zbóż. Wzory (1) i (2) określające koszty 
związane z rozłogami pól użytku zielonego dotyczą pól o dowolnych kształtach i nie 
zależą od rodzaju zmianowania.  

Model pola użytku zielonego odpowiadający danemu polu

W literaturze przyjmuje się, że dobrze opracowane modele mogą stanowić podstawę do 
określenia wzorcowych rozwiązań (ustalenia zasad) i porównania z istniejącymi w rze-
czywistości obiektami pod względem badanej cechy. W przypadku pola użytku zielonego 
modelem takim może być odpowiadający mu wzorzec-pola, charakteryzujący się mini-
malnym kosztem uprawowym związanym z jego rozłogiem.
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W pracach autora [Mielewczyk 1998, 2000, 2004, 2006, 2007] dla pola użytku zielo-
nego sformułowano odpowiadający model, który określono jako wzorzec-pola. Formu-
łując ten wzorzec-pola, przyjęto, że jest on prostokątem, ma minimalne koszty związane 
z rozłogiem, jego dostęp do drogi i powierzchnia są takie same jak pola, dla którego jest 
modelem oraz jest figurą płaską. Tak sformułowany wzorzec pola użytku zielonego cha-
rakteryzuje się cechami, które przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie formuł matematycznych opisujących cechy wzorców-pól użytku zielonego 
oraz wartości minimalnej poprawnej powierzchni

Table 1. A comparison of the mathematical formulas that describe the characteristics of standard 
farmland as well as the minimum value of the optimal area

Lp. Nazwa cechy  

Formuła matematyczna opisująca cechę wzorca-pola użytku 
zielonego o dostępie do drogi

jednostronnym dwustronnym
1 2 3 4

1. Koszt związany z rozłogiem 
[j. zb.]

2. Szerokość [hm]

3. Długość boku równoległego 
do kierunku uprawy [hm]

4. Wydłużenie

5. Minimalna poprawna  
powierzchnia [ha]*

gdzie: 
'uz

rwK  – koszt związany z rozłogiem wzorca-pola użytku zielonego, o jednostronnym dostępie do drogi 
[j. zb.], 

"uz
rwK – koszt związany z rozłogiem wzorca-pola użytku zielonego, o dwustronnych dostępach do 

dróg [j. zb.], 
'uzP  – powierzchnia wzorca-pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi [ha], 

"uzP  – powierzchnia wzorca-pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg [ha], 
'uz

wB – szero-
kość wzorca-pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi [hm], 

"uz
wB – szerokość wzorca-pola 

użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg [hm], 
'uz

wl  – długość boku równoległego do kierunku 
uprawy wzorca-pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi [hm], 

"uz
wl  – długość boku rów-

noległego do kierunku uprawy wzorca-pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg, w hm;  
'uz

wλ – wydłużenie wzorca-pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi; "uz
wλ – wydłużenie 

wzorca-pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg, 
'

min .
uz

popP  – minimalna poprawna po-
wierzchnia wzorca-pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi [ha], "

min .
uz

popP  – minimalna 
poprawna powierzchnia wzorca-pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg [ha] 
* – dla kryterium 0,5% plonu z ha, czyli 0,25 j. zb. z ha.
Źródło: [Mielewczyk 2007]
Source:  

Cechą znamienną wielkości charakteryzujących wzorce-pól użytku zielonego jest to, że 
są one wszystkie funkcją powierzchni, z wyjątkiem ostatniej (patrz tab. 1). Oznacza to, że 
wymiary wzorca-pola użytku zielonego (długość boku równoległego do kierunku uprawy 
i szerokość), jego koszt związany z rozłogiem oraz wydłużenie zależną od powierzchni. 

' ' '

1, 46 (1 1,81 )uz uz uz
rwK P P= + " " "1, 46 (1 0,90 )uz uz uz

rwK P P= +

' ' '

80, 245 (1 1,81 )uz uz uz
wB P P= + " " "

80, 245 (1 0,90 )uz uz uz
wB P P= +

'

'

'

16,56

1 1,81

uz
uz
w uz

P
l

P
=

+

"
"

"

16,56

1 0,90

uz
uz
w uz

P
l

P
=

+

'

'

16,56

1 1,81
uz
w uzP

λ =
+

"
"

16,56

1 0,90
uz
w uzP

λ =
+

'

min . 1,35hauz
popP = "

min . 1,53hauz
popP =
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Z punktu ekonomicznego najważniejszą cechą charakteryzującą wzorce-pól użytku 
zielonego o jedno- i dwustronnych dostępach do dróg jest koszt związany z rozłogiem. 
Na rysunku 1 przedstawiono następujące wykresy: kosztu związanego z rozłogiem wzor-
ca-pola użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi ( 'uz

rwK obliczony wg wzoru 
zamieszczonego w tabeli 1, w wierszu 1, w kolumnie 3); kosztu związanego z rozło-
giem wzorca-pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg ( "uz

rwK  obliczo-
ny wg wzoru zamieszczonego w tabeli 1, w wierszu 1, w kolumnie 4). Oprócz tego na 
rysunku tym podano następujące wartości kosztów związanych z rozłogami pól: o po-
wierzchni 1,53 ha (punkt M, rys. 1), którego wartość kosztu związanego z rozłogiem 
o dwustronnych dostępach do dróg wynosi 2,78 j. zb. (punkt H, rys. 1). Powierzchnia 
ta została przyjęta jako minimalna poprawna (tabela 1, wiersz 5, kolumna 4), a jedno-
cześnie jako wzorcowy wzorzec-pola; analizowanego pola o jednostronnym dostępie do 
drogi o powierzchni 1,20 ha (punkt P, rys. 1), którego koszt uprawowy związany z roz-
łogiem obliczony wg wzoru (1) wynosi 3,85 j. zb. (punkt A, rys. 1); odpowiadającego 
wzorca-pola o jednostronnym dostępie do drogi (punkt B, rys. 1), którego koszt zwią-
zany z rozłogiem wynosi 2,85 j. zb., obliczony wg wzoru zamieszczonego w tabeli 1,   
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Rys. 1. Interpretacja geometryczna kosztu związanego z rozłogiem pola użytku zielonego o jed-
nostronnym dostępie do drogi i przyrostu kosztu spowodowanego niepoprawnym kształ-
tem pola oraz brakiem drugiego dostępu do drogi. Na rysunku obok oznaczeń numerów 
punktów w nawiasach podano tylko ich rzędne. Oznaczenia: 'uz

rwK , "uz
rwK , 'uzP , "uzP – jak 

w tabeli 1.
Fig. 1. A geometric interpretation of the costs for the spatial distribution of arable land which 

has road access on one side and the increase in costs from either an inefficient land use 
pattern or the lack of a second side road. The coordinates are written next to the number 
symbols. 

Źródło: opracowano na podstawie [Mielewczyk 2007]
Source: elaborated on the basis of [Mielewczyk 2007]

P PM=1,53 haM

" " "1, 46 (1 0,90 )uz uz uz
rwK P P= +

' ' '

1, 46 (1 1,81 )uz uz uz
rwK P P= +

A(3,85)

B(2,85)

C(2,31) H(2,78)

 

PP =1,20 ha
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w wierszu 1, w kolumnie 3; odpowiadającego wzorca-pola o dwustronnych dostępach 
do dróg (punkt C, rys. 1), obliczony wg wzoru zamieszczonego w tabeli 1, w wierszu 1, 
w kolumnie 4, którego wartość kosztu związanego z rozłogiem wynosi 2,31 j. zb. 

Poszczególne odcinki na rysunku 1 interpretuje się następująco: odcinek B–A – wy-
raża przyrost kosztu uprawowego spowodowany niepoprawnym kształtem pola użytku 
zielonego; odcinek C–B – przyrost kosztu uprawowego związany z brakiem drugiego 
dostępu do drogi. 

Na podstawie rysunku 1 można stwierdzić, że koszt związany z rozłogiem pola użyt-
ku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi stanowi następującą sumę: kosztu zwią-
zanego z rozłogiem wzorca-pola użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg 
(odcinek P–C, rys. 1); przyrostu kosztu wywołanego brakiem drugiego dostępu do drogi 
i przyrostu kosztu spowodowanego niepoprawnym kształtem. Wymienione przyrosty są 
związane z wadami rozłogu, takimi jak: niepoprawny kształt i brak drugiego dostępu do 
drogi. 

Przeanalizujmy sytuację dla pola użytku zielonego o powierzchni 1,20 ha i jedno-
stronnym dostępie do drogi, którego koszt związany z rozłogiem wynosi 3,85 j. zb. Dla 
tego pola, odpowiadający wzorzec-pola o dwustronnych dostępach do dróg, obliczo-
ny wg wzorów podanych w tabeli 1, wiersze 2 i 3, w kolumnie 4, ma następujące wy-
miary: szerokość "

"
, 1,20ha 39 muz

uz
w PB  = = , długość boku równoległego do kierunku uprawy 

"
"

, 1,20ha 309 muz
uz
w Pl  = = . Koszt związany z rozłogiem wzorca-pola użytku zielonego o dwu-

stronnych dostępach do dróg, obliczony ze wzoru podanego w tabeli 1, w wierszu 1, 
w kolumnie 4, wynosi 2,31 j. zb. (punkt C, rys. 1). Oznacza to, że gdy pole użytku zielo-
nego o powierzchni 1,20 ha będzie miało wymiary odpowiadającego wzorca-pola o obu-
stronnych dostępach do dróg, to następuje obniżenie kosztów uprawowych związanych 
z jego rozłogiem o wartość 1,54 j. zb. (3,85 j. zb. – 2,31 j. zb. = 1,54 j. zb). 

Z przedstawionej analizy wynika, że takie wady rozłogu pola użytku zielonego, jak: 
niepoprawny kształt i brak drugiego dostępu do drogi są przyczyną wzrostu kosztu roz-
łogu. Innymi słowy, wady te powodują obniżenie dochodu z produkcji roślinnej danego 
pola użytku zielonego [Mielewczyk 2010]. W dalszej części autor zajmuje się wadą roz-
łogu pola użytku zielonego spowodowaną niepoprawnym kształtem.

ZDEFINIOWANIE EFEKTU SCALENIA GRUNTÓW GOSPODARSTW 
ROLNYCH SPOWODOWANEGO POPRAWĄ KSZTAŁTU PÓL UŻYTKU 
ZIELONEGO

Przypomnijmy, że odcinek A–B na rys. 1 oznacza przyrost kosztu uprawowego, który jest 
spowodowany niepoprawnym kształtem. Gdyby analizowane pole o powierzchni 1,20 ha 
miało obustronne dostępy do dróg, to odcinek A–C wynikałby z niepoprawnego kształtu. 
Na rysunku wyraźnie widać, że przyrost ten stanowi różnicę między wartością kosztu 
uprawowego związanego z rozłogiem analizowanego pola użytku zielonego a wartością 
kosztu wzorca-pola o jedno- albo o dwustronnych dostępach do dróg. W dalszej części 
przyrost ten będzie wyznaczony najpierw dla pola użytku zielonego o jedno- i dwustron-
nych dostępach do dróg, następnie dla gospodarstwa rolnego, z kolei dla obrębu ewiden-
cyjnego oraz obrębu ewidencyjnego przed scaleniem gruntów rolnych i po wykonaniu 
tego zabiegu. 
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Ujmując koszt związany z rozłogiem pola użytku zielonego w formułę matematycz-
ną, w zależności od dostępu do drogi, mamy:
o jednostronnym dostępie do drogi:

 
' ' '

, , ,
uz uz uz
r i r i rw ik K KΔ = −   (3)

o dwustronnych dostępach do dróg:

 
" " "

, , ,
uz uz uz
r j r j rw jk K KΔ = −   (4)

gdzie:
'

,
uz
r ikΔ  – przyrost kosztu uprawowego związanego z rozłogiem i-tego pola użytku zielo-

nego o jednostronnym dostępie do drogi, spowodowany niepoprawnym kształ-
tem [j. zb.],

"
,

uz
r jkΔ – przyrost kosztu uprawowego związanego z rozłogiem j-tego pola użytku zielo-

nego o dwustronnych dostępach do dróg, spowodowany niepoprawnym kształ-
tem [j. zb.],

'
,

uz
r iK   – koszt uprawowy związany z rozłogiem i-tego pola użytku zielonego o jedno-

stronnym dostępie do drogi [j. zb]. Obliczony według formuły matematycznej 
(1),

"
,

uz
r jK   – koszt uprawowy związany z rozłogiem j-tego pola użytku zielonego o dwu-

stronnych dostępach do dróg [j. zb]. Obliczony według formuły matematycznej 
(2),

'
,

uz
rw iK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem i-tego wzorca-pola użytku zielonego 

o jednostronnym dostępie do drogi [j. zb]. Obliczony według formuły matema-
tycznej zamieszczonej w tabeli 1, w wierszu 1, w kolumnie 3,                                         

"
,

uz
rw jK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem j-tego wzorca-pola użytku zielonego 

o dwustronnych dostępach do dróg [j. zb]. Obliczony według formuły matema-
tycznej zamieszczonej w tabeli 1, w wierszu 1, w kolumnie 4.

Dla gospodarstwa rolnego sumę przyrostów kosztu uprawowego związanego z rozło-
giem pól użytku zielonego, spowodowaną niepoprawnym kształtem, tzn. o jedno- i dwu-
stronnych dostępach do dróg, można wyrazić następująco:

 

' "

' "
, , , ,

1 1

uz uz
g gn n

uz uz uz
r k g r i r j

i j
K k k

= =
Δ = Δ + Δ∑ ∑  (5)

gdzie:
, ,

uz
r k gKΔ – przyrost kosztu związanego z rozłogiem pól użytku zielonego, spowodowany 

niepoprawnym kształtem, dla gospodarstwa rolnego [j. zb.],
'

,
uz
r ikΔ  – jak we wzorze (3),

"
,

uz
r jkΔ – jak we wzorze (4),
'uz

gn    – liczba pól użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi w gospodarstwie 
rolnym,

"uz
gn    – liczba pól użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg w gospodar-

stwie rolnym.

W obrębie ewidencyjnym natomiast suma tych przyrostów, w ujęciu matematycz-
nym, będzie wyrażała się następująco:
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' "

' "
, , , ,

1 1

uz uz
obr obrn n

uz uz uz
r k obr r i r j

i j
K k k

= =
Δ = Δ + Δ∑ ∑  (6)

, ,
uz
r k obrKΔ – przyrost kosztu związanego z rozłogiem pól użytku zielonego, spowodowany 

 niepoprawnym kształtem, w obrębie ewidencyjnym [j. zb.],
'

,
uz
r ikΔ   – jak we wzorze (3),

"
,

uz
r jkΔ  – jak we wzorze (4),
'uz

obrn     – liczba pól użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi, w obrębie ewi-
dencyjnym,

"uz
obrn     – liczba pól użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg, w obrębie ewi-

dencyjnym.

Stan przyrostów kosztu uprawowego związanego z rozłogiem pól użytku zielonego, 
spowodowanego niepoprawnym kształtem, dla obrębu ewidencyjnego przed scaleniem 
i po scaleniu wyraża się następująco:
przed scaleniem gospodarstw rolnych, w obrębie ewidencyjnym:

 

' "

' "
, , , ,

1 1

uz p uz p
obr obrp n n

uz uz uz
r k obr r i r j

i j
K k k

= =
Δ = Δ + Δ∑ ∑   (7)

po scaleniu gospodarstw rolnych, w obrębie ewidencyjnym:

 

' "

' "
, , , ,

1 1

uz s uz s
ob obrs n n

uz uz uz
r k obr r i r j

i j
K k k

= =
Δ = Δ + Δ∑ ∑   (8)

gdzie: 
, ,

puz
r k obrKΔ – przyrost kosztu związanego z rozłogiem pól użytku zielonego, spowodowany 

niepoprawnym kształtem, w obrębie ewidencyjnym, przed scaleniem [j. zb.],
, ,

suz
r k obrKΔ – przyrost kosztu związanego z rozłogiem pól użytku zielonego, spowodowany 

niepoprawnym kształtem, w obrębie ewidencyjnym, po scaleniu [j. zb.],
'

,
uz
r ikΔ – jak we wzorze (3),

"
,

uz
r jkΔ  – jak we wzorze (4),
'uz p

obrn – liczba pól użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi, w obrębie ewi-
dencyjnym, przed scaleniem,

"uz p
obrn – liczba pól użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg, w obrębie ewi-

dencyjnym, przed scaleniem,
'uz s

obrn – liczba pól użytku zielonego o jednostronnym dostępie do drogi, w obrębie ewi-
dencyjnym, po scaleniu,

"uz s
obrn – liczba pól użytku zielonego o dwustronnych dostępach do dróg, w obrębie ewi-

dencyjnym, po scaleniu.

Efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych w obrębie ewidencyjnym spowodowany 
poprawą kształtu pól użytku zielonego stanowi różnicę omawianych przyrostów, tj. przed 
scaleniem i po scaleniu. Ujmując to w formułę matematyczną, mamy:

 , , , , , ,

p suz uz uz
pop k obr r k obr r k obrE K K= Δ −Δ   (9)
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gdzie:
, ,

uz
pop k obrE  – wymierny efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych w obrębie ewidencyj-

nym, spowodowany poprawą kształtu pól użytku zielonego [j. zb.],
, ,

puz
r k obrKΔ  – jak we wzorze (7),
, ,

suz
r k obrKΔ  – jak we wzorze (8).

Po uwzględnieniu we wzorze (9) formuł matematycznych (3), (4) i (7), (8) oraz od-
nosząc je do stanu przed scaleniem gruntów i po ich scaleniu, wymierny efekt scalenia, 
spowodowany poprawą kształtu pól użytku zielonego, można wyrazić następująco:  

 

' "

' "

' ' " "
, , , , , ,

1 1

' ' " "
, , , ,

1 1

( ) ( )

( ) ( )

uz p uz p
obr obrp p p p

o s uz s
obr obr s

n n
uz uz uz uz uz
pop k obr r i rw i r j rw j

i i

nuz n
uz s uz s uz s uz
r i rw i r j rw j

i i

E K K K K

                - K K K K

= =

= =

= − + − +∑ ∑

− − −∑ ∑
 (10)

gdzie:
, ,

uz
pop k obrE – jak we wzorze (9),

'
,

puz
r iK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem i-tego pola użytku zielonego o jedno-

stronnym dostępie do drogi, przed scaleniem [j. zb.],
'
,

puz
rw iK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem i-tego wzorca-pola użytku zielonego 

o jednostronnym dostępie do drogi, przed scaleniem [j. zb.],
"

,

puz
r jK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem j-tego pola użytku zielonego o dwu-

stronnych dostępach do dróg, przed scaleniem [j. zb.],
"
,

puz
rw jK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem j-tego wzorca-pola użytku zielonego 

o dwustronnych dostępach do dróg, przed scaleniem [j. zb.],
'

,

suz
r iK   – koszt uprawowy związany z rozłogiem i-tego pola użytku zielonego o jedno-

stronnym dostępie do drogi, po scaleniu [j. zb.],
'
,

suz
rw iK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem i-tego wzorca-pola użytku zielonego 

o jednostronnym dostępie do drogi, po scaleniu [j. zb.],
"

,

suz
r jK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem j-tego pola użytku zielonego o dwu-

stronnych dostępach do dróg, po scaleniu [j. zb.],
"
,

suz
rw jK  – koszt uprawowy związany z rozłogiem j-tego wzorca-pola użytku zielonego 

o dwustronnych dostępach do dróg, po scaleniu [j. zb.].

Zatem efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych, w obrębie ewidencyjnym, spo-
wodowany poprawą kształtu pól użytku zielonego stanowi różnicę między sumą przyro-
stów kosztu związanego z rozłogiem, spowodowanego poprawą kształtu pól tego gruntu 
dla stanu przed scaleniem, a jego sumą po scaleniu – wzór (9). 

Warto tu zauważyć, że efekt ten będzie występował każdego roku po wykonaniu 
zabiegu scalenia gruntów gospodarstw rolnych, aż do czasu zmiany tego stanu. Zatem 
w procesie scaleniowym wskazane jest projektowanie działek ewidencyjnych, w których 
rolnik będzie mógł tworzyć pola użytku zielonego zbliżone kształtem do wzorców-pól. 
Takie kształtowanie pól przyczynia się do zmniejszenia kosztów uprawowych związa-
nych z rozłogiem.
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WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące wnioski:
1. Niepoprawny kształt rozłogu pola użytku zielonego jest przyczyną wzrostu kosztu 

uprawowego związanego z rozłogiem tego pola, a tym samym zmniejszenia jego do-
chodu;

2. Dla każdego pola użytku zielonego istnieje kształt, którego koszt jest minimalny;
3. Długość i szerokość pola użytku zielonego, o minimalnych kosztach związanych 

z rozłogiem, zależą od rozmiaru jego powierzchni;
4. Przyrost kosztu spowodowanego niepoprawnym kształtem pola użytku zielonego 

stanowi różnicę algebraiczną między kosztem uprawowym związanym z rozłogiem da-
nego pola a takim kosztem odpowiadającego mu wzorca-pola o jedno- albo dwustron-
nych dostępach do dróg; 

5. Wymierny efekt scalenia gruntów gospodarstw rolnych w obrębie ewidencyjnym, 
wynikający z poprawy kształtu pól użytku zielonego, stanowi różnicę algebraiczną mię-
dzy sumą przyrostów kosztu związanego z rozłogiem, spowodowanego niepoprawnym 
kształtem pól użytku zielonego dla stanu przed scaleniem a sumą takich przyrostów po 
scaleniu tych gruntów;

6. W pracach scaleniowych należy tak kształtować działki ewidencyjne, aby można 
było w nich formułować pola uprawne użytku zielonego o minimalnych (albo zbliżo-
nych) kosztach związanych z rozłogiem.
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A QUANTIFIABLE EVALUATION OF THE EFFECT OF LAND 
CONSOLIDATION ON THE SPATIAL PATTERN OF AGRICULTURAL  
LAND USE

Abstract. This paper describes the effects of consolidation of agricultural lands on efficient 
land use patterns based on the costs associated with the spatial pattern of the agricultural 
land use. The results were analyzed on the basis of a quantifiable assessment of reallocating 
agricultural fields for one cadastral district to improve the land use patterns.
The net effect is the difference between the sum of the increases in  agricultural costs from 
the spatial distribution of the land with inefficient land use patterns before land consolida-
tion and the sum of the increases in costs after land consolidation.  

Key words: land consolidation, results of land consolidation of agricultural farmland, spa-
tial distribution of land, land use pattern
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