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„Obróbka danych geometrycznych i opisowych reprezentujących stan przed i po 

scaleniu dla 10 reprezentatywnych obiektów scaleniowych z obszaru 6 województw” 

 

Celem działań zrealizowanych w ramach ekspertyzy było przygotowanie danych 

wejściowych  umożliwiających obliczenie obszernej grupy wskaźników rozdrobnienia 

gruntów i innych parametrów niezbędnych przy realizacji ekonomicznej oceny efektywności 

scaleń gruntów na wybranych obiektach scaleniowych.  Pierwotne zbiory danych pozyskane 

zostały w bardzo zróżnicowanej formie dla następującej grupy obiektów scaleniowych:  

Biała Wielka, województwo śląskie 

Koźlice, województwo dolnośląskie 

Łętownia II, województwo małopolskie 

Łochynia, województwo śląskie 

Marysinek, województwo mazowieckie 

Mściwojów, województwo dolnośląskie 

Sławniów, województwo śląskie 

Strzelce Małe, województwo małopolskie 

Świerkle, województwo opolskie 

Wola Żulińska, województwo lubelskie 

 

Różnorodność formatów danych uniemożliwiała zastosowanie automatycznych metod 

obliczania wskaźników rozdrobnienia, co było niezbędne w przypadku tak obszernych 

zbiorów danych (dla każdego obiektu scaleniowego w praktyce mamy do czynienia z dwoma 

niezależnymi zbiorami danych reprezentującymi układ działek przed i po scaleniu, co 

zwiększa liczbę przetwarzanych zbiorów danych do dwudziestu). Dane o charakterze 

pierwotnym (pozyskane bezpośrednio od wykonawców prac scaleniowych) obejmowały 

informacje o geometrii obiektów (działek) istniejących na obszarze scalenia przed oraz po 

jego zakończenia oraz dane umożliwiające przyporządkowanie tych działek do odpowiednich 

jednostek rejestrowych. 

 Geometria działek udostępniona została w następujących formatach danych:  

 Dgn: binarny format zapisu danych graficznych będący podstawą funkcjonowania 

oprogramowania typu CAD firmy Bentley Systems (rodzina programów zgodnych  

z MicroStation) 
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 Dxf – binarny lub tekstowy (w zależności od wariantu) format zapisu danych 

graficznych, będący typowy dla oprogramowania typu CAD formy Autodesk (głownie 

AutoCAD), powszechnie wykorzystywany na świecie jako format wymiany danych 

wielu systemów przetwarzających dane o charakterze graficznym 

 Dwg – binarny format danych typowy dla oprogramowania typu CAD formy 

Autodesk (głownie AutoCAD) 

 Ewmapa – format danych programu Ewmapa firmy Geobid, stanowiącego 

kompleksowe rozwiązanie do zarządzania danymi o charakterze przestrzennym,  

w tym w szczególności z zakresu części graficznej operatu EGiB. 

 Bez względu na to, który z wymienionych wyżej wariantów dotyczył poszczególnych 

obiektów, w każdym z przypadków była możliwość wizualizacji zbiorów danych  

w środowisku odpowiedniego programu graficznego (przykład na rysunku 1). 

 

 
Rysunek 1. Przykładowy fragment mapy numerycznej przedstawiającej granice działek (obiekt Łętownia) 

 

Informacja o przyporządkowaniu działek do gospodarstw miała natomiast postać  

plików tekstowych,  będących odpowiednikiem skorowidza działek (rysunek 2), w którym 

kluczowe informacje to numer jednostki rejestrowej gruntów oraz numer działki. Pozostałe 

informacje (np. powierzchnia działki lub numer karty mapy ) nie były wykorzystywane, 

ponieważ powierzchnia działki  jest możliwa do pozyskania w wyniku analizy jej geometrii,  

a informacja o karcie mapy nie jest potrzebna w wykonywanej analizie. 
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Rysunek 2. Przykładowy fragment skorowidza działek (obiekt Łętownia) 

 

Etap 1 – konwersja geometrii do jednolitego formatu dgn 

Etapem wstępnym była konwersja wszystkich zbiorów danych geometrycznych do 

formatu dgn. W przypadku formatów dxf oraz dwg konwersja ta jest prosta, formaty te są 

bowiem bezpośrednio obsługiwane przez oprogramowanie z rodziny MicroStation, 

wykorzystane w tym celu. Natomiast w przypadku danych w formacie Ewmapa należało użyć 

programu Ewmapa do wczytania tych danych, a następnie wydanie ich w postaci pliku dxf. 

 

Etap 2 – kontrola i korekta topologii 

Dane geometryczne użyte do analizy musiały bezwzględnie spełniać wymogi poprawności 

topologicznej. Kontrola tej poprawności oraz usunięcie zaobserwowanych błędów zostało 

wykonane przy użyciu modułu projektowego pakietu MkScal firmy Geodezy, którego częścią 

jest narzędzie do wskazywania błędów w zakresie budowy obiektów przestrzennych wraz z 

ich atrybutami (lokalizacją, kompletnością i unikalnością  numerów działek). Doprowadzenie 

danych geometrycznych do postaci pełnej poprawności umożliwia wydanie plików 

tekstowych w formacie mkt, w tym pliku zawierającego tekstowa reprezentację geometrii 

działek (rysunek 3). 
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Rysunek 3 – fragment mapy numerycznej oraz tekstowa reprezentacja tego typu zbioru 

 

Etap 3 – ujednolicenie danych skorowidza działek 

Etapem kolejnym było doprowadzenie wszystkich posiadanych danych określających 

przynależność działek do jednostek rejestrowych do postaci ujednoliconego formatu danych 

tekstowych. Format ten zawiera w pierwszej kolumnie numer jednostki rejestrowej, natomiast 

w drugiej kolumnie numer działki. 

 

Etap 4 – wygenerowania plików w jednolitym formacie fdze 

Ostatnim z etapów było wygenerowania, przy pomocy autorskich narzędzi (pakiet Visual 

Studio, język C#), plików tekstowych w jednym z formatów tekstowych pakietu MkScal 

(pliki fdze), co umożliwiło ich wykorzystanie w kolejnych ekspertyzach opracowywanych dla 

potrzeb oceny efektywności scaleń gruntów. Format tego pliku został zaprezentowany na 

poniższej rycinie  (Rysunek 5) 
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Rysunek 5 – ostateczny format danych tekstowych przechowujących geometrie działek oraz ich 

przyporządkowanie do jednostek rejestrowych 

 

Końcowym efektem wykonania ekspertyzy jest dwadzieścia plików tekstowych  

o nazwach odpowiadających nazwie obiektu scaleniowego oraz ciągu znaków 

identyfikujących, czy mamy do czynienia ze stanem przed czy po scaleniu. Ostateczna 

zawartość otrzymanych plików została przedstawiona w formie załącznika nr 1. 

 

Załącznik nr 1.  Ujednolicone pliki tekstowe przedstawiające geometrię działek oraz 

informacje o przyporządkowaniu do jednostki rejestrowej (osobny plik dla każdego z 

obiektu w wersji przed i po scaleniu). 

 


