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Streszczenie. W pracy przedstawiony został opis budowy nowego modelu kształtowania 
wiejskich układów gruntowych, wykorzystującego elementy powierzchniowe wydzielane 
w działkach objętych scaleniem. Wraz z charakterystyką budowy oraz zastosowaniem ta-
kiego modelu przedstawiono wyniki przeprowadzonej optymalizacji odległości do gruntów 
ornych w poszczególnych gospodarstwach we wsi Wojków. Uzyskane w tym procesie dane 
porównano z wynikami uzyskanymi na podstawie poprzedniej metody optymalizacji, wy-
korzystującej podział kompleksów na paski elementarne.
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WPROWADZENIE

Zmiany, jakie zaszły w rolniczej przestrzeni produkcyjnej na przestrzeni ostatnich poko-
leń, wpłynęły na obecny kształt wiejskich układów gruntowych w naszym kraju. Obec-
ny, niekorzystny stan tych gruntów wymaga stosowania wielu zabiegów urządzeniowo- 
-rolnych, których celem jest poprawa warunków rolniczego zagospodarowania gruntów 
z uwzględnieniem potrzeb, jakie stawia nowoczesne rolnictwo. Przebudowa rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej wymusza stosowanie coraz lepszych i szybszych rozwiązań, 
które przyczynią się do automatyzacji takiego procesu, ograniczając jednocześnie koszty, 
jakie należałoby ponieść w przypadku stosowania metod tradycyjnych. 

Artykuł jest kontynuacją badań dotyczących kształtowania podziałów gruntowych 
z wykorzystaniem metod numerycznych i optymalizacyjnych.

Według Harasimowicza i in. [2009] przedstawiony model, umożliwiający kształto-
wanie podziałów gruntowych gospodarstw rolnych, opierający się na wykorzystaniu po-

© Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adres do korespondencji – Corresponding author: Jacek Gniadek Katedra Geodezji Rolnej, Kata-
stru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253A, 30-198 Kraków, e-mail: 
rmgniade@cyf-kr.edu.pl 

Acta Sci. Pol.,  
Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (4) 2012,  5-12

ISSN 1644–0668 (print) ISSN 2083–8662 (on-line)



6 J. Gniadek, S. Harasimowicz

Acta Sci. Pol.

działu na tzw. paski elementarne nawiązuje do badań nad optymalizacją rozmieszczenia 
gruntów we wsi zgodnie ze Stelmachem i in. [1975], Żebrowskim i in. [1979], Banatem 
i in. [1982], Harasimowiczem [1986], Cayem i in. [2006], stwarzając jednocześnie pod-
stawy do zautomatyzowania prac obejmujących budowę nowego układu gruntowego. 
Wspomnianą metodę, uwzględniającą podział obszaru wsi na paski elementarne, cechuje 
jednak znaczna pracochłonność (związana zarówno z podziałem obszaru na paski ele-
mentarne, jak i określaniem odległości do każdego z nich), a uzyskane rozwiązanie za-
wiera duży stopień nieoznaczoności.

Celem artykułu jest przedstawienie budowy nowego modelu, wykorzystującego nie-
wielkie elementy powierzchniowe wydzielane w działkach ornych o powierzchni 10 
arów, które objęte zostaną przebudową istniejącego układu granic w trakcie scalenia 
gruntów. Do badań zastosowane zostanie specjalistyczne oprogramowanie komputero-
we, które pozwoli uzyskać propozycje nowego układu granic dla gospodarstw rolnych 
w Wojkowie.

Uzyskany na podstawie nowego modelu wariant rozmieszczenia nowego układu dzia-
łek pozwoli na porównanie go z wynikiem poprzedniej metody opartej na podziale kom-
pleksów na paski elementarne i stwierdzenie, która z metod dostarcza lepsze rezultaty.

BUDOWA MODELU WYKORZYSTUJĄCEGO ELEMENTY 
POWIERZCHNIOWE WYDZIELANE W DZIAŁKACH

W omawianym, nowym modelu kształtowania podziałów gruntowych do określenia po-
łożenia gruntów na terenie wsi wykorzystywane są istniejące działki orne gospodarstw 
objęte scaleniem. Odległości gruntów od siedlisk określane są wstępnie przez obliczenie 
macierzy odległości do działek gospodarstw odpowiednim programem. Podczas budo-
wy modelu wydziela się, umownie, w działkach elementy powierzchniowe o ustalonej, 
odpowiednio małej powierzchni w liczbie, która jest zaokrągleniem ilorazu powierzchni 
działki i przyjętej powierzchni elementu powierzchniowego. Elementom tym przypisy-
wane są takie odległości do siedlisk, jakie mają działki, w których są położone.

Prezentowany model rozpatrywanego zadania jest podobny do modelu przedstawio-
nego przez Harasimowicza i in. [2009] wykorzystującego podział kompleksów na paski 
elementarne z odpowiednią zmianą oznaczenia zmiennych i parametrów.

 Jedyna istotna różnica między wymienionymi modelami polega na sposobie okre-
ślania odległości do gruntów. Obecnie odległości te określa działka ewidencyjna. W po-
równywalnym modelu do oceny odległości posłużono się małymi paskami elementarny-
mi wydzielanymi w kompleksach, co zapewnia uzyskanie nieco większej dokładności. 
W przypadku odpowiednio dużego rozdrobnienia gruntów różnice w ocenie dokładności 
odległości gruntów od siedlisk, uzyskane za pomocą działek i pasków elementarnych, nie 
powinny być istotne.

Do budowy obecnie rozpatrywanego modelu dla wsi Wojków i jego rozwiązania po-
służono się opracowanym programem komputerowym „OptGosScal” ujętym w katalogu 
o tym samym tytule, który nawiązuje dość dokładnie do programu użytego do optymali-
zacji dokonanych już wymian między gospodarstwami we wsi uwzględniającej minima-
lizację odległości gruntów [Harasimowicz i in. 2009]. Wyjściowy formularz programu 
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„OptGosScal” przedstawiony na rycinie 2 zawiera listę wyboru oraz nazwy 4 następują-
cych plików niezbędnych do budowy modelu minimalizującego odległość do gruntów:

macierz odległości (WojkowUr_PrzOdlGosp.txt),1. 
plik z cechami gospodarstw (WojkowUrD.txt),2. 
lista działek i sposób ich użytkowania (WojkowUrExp.txt),3. 
lista gospodarstw (Gosp.txt).4. 

Pliki oraz schemat ich przetwarzania w pliki wynikowe ujmuje również rycina 1.

 
Ryc. 1. Schemat przetwarzania plików w procesie kształtowania układu gruntowego wykorzystu-

jącego małe elementy powierzchniowe wydzielane w działkach
Fig. 1. File processing design for creating land parcels using small spatial elements divided by 

plots

Macierz odległości zawiera w wierszu numer działki oraz odległości do gospodarstw 
posiadających możliwe do ustalenia siedliska. Listę tych gospodarstw, ułożoną według 
kolumn macierzy odległości, zawiera plik zapisany w punkcie 4.
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Ryc. 2. Wygląd formularza programu „OptGos_scal” umożliwiającego optymalizację odległości 
do gruntów z pomocą elementów powierzchniowych wydzielanych w działkach gospo-
darstw z listą plików wyjściowych

Fig. 2. OptGos_scal program screen to run the optimization of  land distances using spatial ele-
ments divided by farmstead plots and a list of exit files

Plik z cechami działek zawiera między innymi przynależność działek do gospodarstw. 
Cechy te uzupełnia plik trzeci, ujmujący także powierzchnie tych działek. Pliki wejścio-
we należy zapisać w utworzonym katalogu „Przejazdy”, gdzie będą również zapisywane 
pliki wynikowe.

Budowa rozpatrywanego modelu wiąże się głównie z utworzeniem pliku „ElemPow.
txt”, którego układ jest identyczny z plikiem końcowym zawierającym rozwiązanie mo-
delu „ElemPowOptKon.txt”. Plik tworzony na początku optymalizacji ujmuje wyjściowe 
rozwiązanie modelu, przedstawiające istniejącą przynależność wydzielonych w dział-
kach elementów powierzchniowych do gospodarstw. W pliku tym znajduje się numer 
danego elementu, numer działki, w którym jest on położony oraz nazwa gospodarstwa, 
do jakiego należy element powierzchniowy. W celu ułatwienia określania odległości 
do danego elementu powierzchniowego zapisywane są: numer wiersza macierzy odle-
głości odpowiadającego działce, w której położony jest element powierzchniowy oraz 
numer kolumny odpowiadający gospodarstwu. Omawiany plik tworzony jest zgodnie 
z kolejnością działek w pliku z cechami działek (WojkowUrD.txt) przez przydzielenie 
odpowiedniej liczby elementów powierzchniowych dla każdej działki (plik Wojkow 
UrExp.txt). Powstała liczba elementów powierzchniowych uzupełniana jest ich przyna-
leżnością do działek i gospodarstw oraz informacją o położeniu odległości do danego 
elementu powierzchniowego (numer wiersza i kolumny) w macierzy odległości. Proces 
tworzenia pliku z listą elementów powierzchniowych ułatwiają dwa pliki pomocnicze, 
w których zostają wybrane działki objęte optymalizacją (_Zred_WojkowUrDzialGosp.
txt, ZredUzup_WojkowUrDzialGosp.txt) oraz dokonuje się określania liczby elementów 
powierzchniowych w działkach.
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OPTYMALIZACJA ODLEGŁOŚCI DO GRUNTÓW

Rozwiązanie modelu uzyskiwane jest przez wykonywanie odpowiedniej liczby numero-
wanych etapów, które zostają zapisane jako pliki pośrednie. Wyodrębniony etap rozwią-
zania wiąże się z pełnym przeglądem listy elementów powierzchniowych. Po wybraniu 
elementu powierzchniowego określane są zmiany funkcji celu związane z wymianami 
tego elementu ze wszystkimi pozostałymi. Realizowana jest ta wymiana, dla której obni-
żenie funkcji celu związane z wymianą jest największe. Kolejny etap podejmowany jest 
wtedy, gdy największa zmiana funkcji celu jest odpowiednio duża. Ostateczne rozwiąza-
nie modelu zapisywane jest w pliku o nazwie ElPowOptKon.txt, który ujmuje przydział 
elementów powierzchniowych do gospodarstw pozwalający uzyskać najmniejszą odle-
głość do gruntów. Zapisywany jest również drugi plik z listą gospodarstw, ich powierzch-
niami oraz odległością do gruntów: wyjściową i po optymalizacji.

Uzyskane przez poszczególne gospodarstwa przydziały elementów powierzchnio-
wych są rozrzucone w wielu kompleksach, a w niektórych z nich mogą występować 
znaczne przyrosty odległości mimo jej znacznego obniżenia w całej wsi. Rozwiązanie 
rozpatrywanego modelu cechuje duży stopień nieoznaczoności, dzięki czemu możliwe 
jest zastosowanie odpowiednich korekt, które umożliwiają poprawę rozłogów gospo-
darstw bez istotnego zwiększenia odległości pomiędzy siedliskami gospodarstw a przy-
należnymi do nich gruntami we wsi.

We wsi Wojków rozwiązanie modelu optymalizacji odległości do gruntów uzyskano 
po wykonaniu pięciu etapów (tab. 1). Średnia odległość do gruntów we wsi Wojków 
wynosi 1588,27 m. Po etapie pierwszym odległość ta zmniejszyła się do 967,07 m, czyli 
o ponad 600 m. Wykonanie pozostałych etapów zmniejszyło tę odległość do wielkości 
950,60 m.

W porównaniu z optymalizacją odległości do gruntów za pomocą pasków elemen-
tarnych uzyskane rezultaty są prawie identyczne, co pozwala sądzić o pełnym podobień-
stwie tych metod. Średnie odległości do gruntów we wsi Wojków różnią się jedynie o 9 m,  
a po optymalizacji różnica ta wzrasta do 32 m. Względna różnica w uzyskiwanych wyni-
kach wynosi zaledwie od 0,5 do 2 procent.

Omawiany program, obok optymalizacji odległości do gruntów, obejmuje trzy korek-
ty niezbędne przy określaniu najkorzystniejszych wymian działek między gospodarstwa-
mi prowadzącymi do zmniejszenia odległości do gruntów. Korekty te nie mają większego 
znaczenia w omawianej metodzie kształtowania układu gruntowego i mogą zostać po-
minięte, chociaż ich zastosowanie poprawia często możliwości wykonania późniejszych 
korekt, dotyczących poprawy rozłogów gospodarstw.

Prowadzona optymalizacja wiąże się z wymianami elementów powierzchniowych 
między gospodarstwami, co powoduje, w dużym stopniu przypadkowe, przemieszczanie 
elementów powierzchniowych między działkami, z czym łączy się podział działek i przy-
rost ich liczby. Pierwsza korekta wstępna dotyczy eliminacji zbędnych przemieszczeń 
elementów powierzchniowych w działkach poszczególnych gospodarstw. Powoduje ona 
powrót do wyjściowego przydziału elementów powierzchniowych, jeżeli nie wiąże się 
to ze zbyt dużym przyrostem odległości do gruntów. Pozostałe dwie korekty wstępne 
dotyczą powrotu do wyjściowych granic działek, by zmniejszyć ich liczbę oraz elimina-
cję nadmiernych przyrostów odległości w poszczególnych gospodarstwach. Po każdej 
korekcie zapisywane są pliki z aktualnym przydziałem elementów powierzchniowych 
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do gospodarstw oraz z listą gospodarstw. Przydział gruntów do gospodarstw po korekcie 
trzeciej określa wymiany działek lub ich części między gospodarstwami pozwalające na 
zbliżenie gruntów do gospodarstw, przy możliwie najmniejszej liczbie działek wymaga-
jących podziału. Wymiany takie ujęte są w pliku WojkowUrDzialGospOptKonKor3.txt, 
który zawiera nazwy działek oraz ich przynależności do gospodarstw. Wykonane korekty 
sprawiły, że tylko niewiele działek wymaga podziału.

Tabela 1. Optymalizacja odległości do gruntów uwzględniająca i pomijająca wstępną korektę 1. 
dotyczącą grupowania elementów powierzchniowych w działkach

Table 1. Optimization of land distances with and without the first correction for grouping spatial 
elements in parcels

Etap obliczeń
Optymalizacja z uwzględnieniem 

wstępnej korekty 1.
Optymalizacja bez  
wstępnej korekty 1.

Średnie odległości do elementów powierzchniowych [m]

Stan wyjściowy 1588,27

Optymalizacja

Etap 1. 967,07

Etap 2. 957,02

Etap 3. 953,07

Etap 4. 952,28

Etap 5. 951,27

Optymalizacja końcowa 950,60

Korekty wstępne

Kor. 1. zmiany przynależności 
do gospodarstw 961,50 –

Kor. 2. grupowanie elem. pow. 
w działkach 961,15 947,34

Kor. 3. eliminacja nadmiernych 
przyrostów odległości 961,13 947,45

Źródło: badania własne

PORÓWNANIE WYNIKÓW OPTYMALIZACJI METODĄ PODZIAŁU 
KOMPLEKSÓW NA PASKI ELEMENTARNE Z METODĄ PODZIAŁU 
DZIAŁEK NA ELEMENTY POWIERZCHNIOWE

Wykonanie korekt wstępnych we wsi Wojków nie spowodowało istotnego zwiększenia 
funkcji celu. Podobnie jak w przypadku optymalizacji z użyciem pasków elementarnych 
pewien przyrost odległości wiąże się z wykonaniem korekty 1., dotyczącej eliminacji 
zbędnych przemieszczeń elementów powierzchniowych. Odległość do gruntów we 
wsi po korekcie 1. wynosi 961,50 m (tab. 1) i jest większa od uzyskanej w rozwiązaniu 
optymalnym o około 11 m. Wykonanie pozostałych korekt nie ma wpływu na zmiany 
odległości. Po wykonaniu korekty 3 eliminującej nadmierne przyrosty odległości w go-
spodarstwach średnia odległość do gruntów wynosi 961,13 m (tab. 1) i jest mniejsza 
od uzyskanej w porównywanej optymalizacji z wykorzystaniem pasków elementarnych 
według Janusa [2011] jedynie o około 40 m.
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W pliku WojkowUrDzialkiGosOptKonKor3.txt uzyskiwanym po korekcie 3. przed-
stawione są wymiany działek gospodarstw we wsi Wojków, pozwalające na zmniejszenie 
średniej odległości do gruntów o ponad 600 m. Optymalizacją zostały objęte 837 działki. 
Przydział elementów powierzchniowych do gospodarstw uzyskany po wykonaniu korek-
ty 3. ujęty w pliku ElemPowOptKonKor3.txt jest podstawą do dalszych korekt rozłogu 
gospodarstw, choć do tego celu może być również użyty plik uzyskany po zakończeniu 
procedury optymalizacyjnej (ElemPowOptKon.txt). Jeszcze inne rozwiązanie przedsta-
wione jest w ostatniej kolumnie tabeli 1, gdzie podano zmiany średniej odległości do 
gruntów uzyskiwane z pominięciem korekty 1. Średnia odległość do gruntów po wyko-
naniu wstępnych korekt 2. i 3. wynosząca 947,34 m jest mniejsza niż uzyskana po zakoń-
czeniu i optymalizacji (950,60). Sytuacja taka jest możliwa, ponieważ przyjęty proces 
szukania najmniejszej odległości do gruntów we wsi jest przerywany, gdy uzyskiwane 
w kolejnym etapie zmniejszenie odległości jest nieistotne, co zasadniczo zmniejsza czas 
obliczeń.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony w artykule opis budowy nowego modelu kształtowania wiejskich ukła-
dów gruntowych wraz z jego rozwiązaniem umożliwia jego wykorzystanie w procesie 
tworzenia nowego układu granic działek dla gospodarstw przy wykorzystaniu podziału 
na tzw. elementy powierzchniowe wydzielane w działkach objętych scaleniem. Uzyska-
ne w procesie obliczeniowym dane, porównane z wynikami uzyskanymi na podstawie 
poprzedniej metody optymalizacji, wykorzystującej podział kompleksów na tzw. paski 
elementarne dowiodły, że w obydwu przypadkach uzyskano podobny rezultat. Brak zna-
czących różnic w uzyskanych rozwiązaniach optymalizacji obiektu Wojków pomiędzy 
obydwoma metodami pozwala na stwierdzenie, że celowe jest stosowanie nowego roz-
wiązania opartego na modelu wykorzystującym elementy powierzchniowe wydzielane 
w działkach, gdyż pozwala on na zredukowanie czasu wykonania optymalizacji o 50%  
w stosunku do metody poprzedniej.
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A NEW MODEL OF PARCELING LAND   
IN THE PROCESS OF CONSOLIDATION

Abstract. The following study presents the description of a new model of parceling rural 
land undergoing consolidation which utilizes spatial elements divided by plots. The build-
ing characteristics, application of the model and the results are presented for the optimiza-
tion of land distances on particular farmsteads in the village of Wojków. Data from the new 
model were compared with the results formerly obtained from the optimization method that 
used a simplified division of land into parcels.
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