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Przedmiotem ekspertyzy było obliczenie dla wybranego zbioru działek należących do 

określonej grupy jednostek rejestrowych odległości pomiędzy  punktem reprezentującym 

lokalizację zabudowań gospodarczych danego gospodarstwa (jednostki rejestrowej)  

a punktem wjazdu na obszar danej działki. Wykorzystany algorytm sprowadza się do 

identyfikacji najkrótszej ścieżki w grafie utworzonym przez zbiór odcinków reprezentujących 

publiczną sieć transportową na analizowanym obszarze, wzbogaconą w przypadku analizy 

konkretnego gospodarstwa przejazdami przez grunty przez nie posiadane. Przejazdy przez 

grunty obce dopuszczalne jest jedynie w przypadku braku bezpośredniej dostępności działek 

do sieci drogowej i tylko najkrótsza drogą. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada 

priorytetu przejazdu przez drogi publiczne lub grunty własne. W procesie przeszukiwania 

grafu wykorzystano algorytm Dijkstry. Koncepcja zastosowanego algorytmu jest następująca: 

Realizacja procesu wyznaczania tras przejazdów realizowanych w gospodarstwach 

rolnych wymaga pozyskania danych określających przebieg sieci transportowej na badanym 

obszarze, informacji niezbędnych do identyfikacji gruntów poszczególnych gospodarstw oraz 

lokalizacji ich siedlisk. Identyfikacja sieci drogowej jest możliwa na kilka sposobów. 

Najdokładniejszym jest manualna jej definicja na podstawie analizy wektorowych danych 

katastralnych oraz zdjęć lotniczych. Rozwiązanie to może być jednak zbyt czasochłonne  

w przypadku badań obejmujących obszar większy od gminy. Częściowo lub w pełni 

automatyczne rozwiązanie tego problemu może być wykonane z wykorzystaniem 

komputerowej analizy danych rastrowych, radarowych lub lidarowych. Każde z tych podejść 

ma jednak swoje ograniczenia, zwłaszcza w zakresie identyfikacji najniższej kategorii dróg 

gruntowych oraz porośniętych roślinnością trawiastą. Wynik działania wymienionych metod 

powinien zostać w związku z tym dodatkowo zweryfikowany. Ich rezultat działania oddaje 
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ponadto rzeczywisty przebieg sieci drogowej, w tym również przejazdy nieformalne  

i prywatne. Cecha ta może być zaletą  lub wadą w zależności od celu prowadzonych analiz.  

W przypadku prezentowanych badań przyjęto, że celem jest analiza zrealizowana z punktu 

widzenia przebiegu formalnej, publicznej sieci drogowej. Z tego powodu wybrano jako źródło 

danych o jej przebiegu dane katastralne, na podstawie których wyodrębniono zbiór działek 

reprezentujący tę sieć. Wykorzystano w  tym celu możliwości oprogramowania MkScal. 

Otrzymany zbiór również wymaga niekiedy weryfikacji i uzupełnienia, do czego dobrze 

nadają się wspomniane metody wykorzystujące materiały lotnicze lub satelitarne. 

Uzyskany zbiór danych reprezentujący sieć drogową ma początkowo postać wielokątów. 

Realizacja algorytmów identyfikujących najkrótsze ścieżki w grafach zbudowanych na bazie 

granic wielokątów ma swoje ograniczenia, związane z koniecznością poruszania się tylko po 

jego krawędziach. Powoduje to trudności z przemieszczaniem się pomiędzy różnymi stronami 

drogi oraz przez ich skrzyżowania. Rozwiązaniem tego problemu jest zamiana struktury  

o charakterze powierzchniowym do postaci liniowej, w której każda z dróg reprezentowana 

jest przez linię łamaną. Automatyczną realizację tego procesu zapewnia szereg algorytmów 

stosowanych w zagadnieniach generalizacji kartograficznej. Można do nich zaliczyć: 

Constrained Delaunay Triangulation, Medial Axis Transform oraz Straight Skeleton. 

Uzyskany w wyniku tych algorytmów zbiór danych reprezentujący sieć drogową w postaci 

liniowej wymaga kolejnej weryfikacji z uwagi na specyfikę i ograniczenia wymienionych 

algorytmów. W powiązaniu z często skomplikowanym kształtem wielokątów tworzących sieć 

drogową. Końcowa struktura danych określająca przebieg sieci drogowej musi umożliwić 

budowę poprawnego grafu zapewniającego możliwość połączenia pomiędzy jego dowolnymi 

dwoma węzłami w sposób odpowiadający przejazdom po drogach. Przykład identyfikacji 

zbioru wielokątów reprezentujących sieć drogową oraz końcowa postać grafu przedstawiona 

została na rysunkach 1 oraz 2. 
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Rysunek 1. Przykład identyfikacji zbioru wielokątów reprezentujących formalną sieć drogową.  

Obiekt Strzelce Małe. 

 

 

 

 
Rysunek 2. Graf uzyskany w procesie generalizacji  zbioru wielokątów. Obiekt Strzelce Małe. 
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 Kolejny element niezbędny do rozpoczęcia procesu wyznaczania odległości to zbiór 

lokalizacji siedlisk gospodarstw. Jego automatyczne pozyskanie może być zrealizowane na 

podstawie analizy danych katastralnych oraz ogólnodostępnych baz danych punktów 

adresowych. Do weryfikacji tych danych mogą być wykorzystane algorytmy identyfikujące 

lokalizację zabudowań na bazie zdjęć lotniczych lub danych lotniczego skaningu laserowego. 

W pełni automatyczne pozyskanie danych o siedliskach wspomnianymi metodami nie jest 

jednak wykonalne, ponieważ tylko część możliwych do zidentyfikowania w ten sposób 

zabudowań reprezentuje centra ekonomiczne gospodarstw rolnych. Przykład zbioru siedlisk 

przedstawia rysunek 3. 

 

 

Rysunek 3. Przykład identyfikacji zbioru siedlisk gospodarstw (obiekt Strzelce Małe) 

 

 Ostatnim etapem o charakterze przygotowawczym jest identyfikacja dla każdego  

z gospodarstw zbioru należących do niego działek. Informacje te zostały pozyskane wcześniej 

na etapie przetwarzania danych o obiektach scaleniowych.  

Proponowany algorytm można zaprezentować na przykładzie zbioru działek pojedynczego 

gospodarstwa (Rysunek 4 pole A). Jego istota sprowadza się do realizacji następujących 

kroków: Pierwszym krokiem jest identyfikacja działki gdzie zlokalizowane jest siedlisko, 

dołączenie jej do sieci drogowej oraz włączenie do sieci obwodnicy tej działki (pole B). 

Kolejnym etapem jest obliczenie odległości działek od aktualnej postaci sieci drogowej. 
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Następnie wśród niedołączonych jeszcze do sieci działek identyfikowany są te działki 

znajdujące się w odległości od drogi mniejszej od parametru dmin o wartości najczęściej z 

przedziału od 10 do 100m (C) (na rysunku 3 wartośc dmin to w szerokość bufora elementów 

sieci drogowej widocznego na polach od C to H). Granice tych działek wraz z odcinkami 

łączącymi je z siecią są następnie dołączane do sieci, a same działki są oznaczane jako 

dołączone (D). Jeżeli żadna z działek nie zostanie zidentyfikowana w buforze (przypadek E), 

do sieci dołączana jest pojedyncza działka znajdującą się najbliżej sieci drogowej, wraz z 

odcinkiem łączącym ją z najbliższym elementem sieci drogowej (F). Powstałe w ten sposób 

nowe elementy sieci mają charakter prywatny i są dostępne tylko dla danego gospodarstwa. 

Proces dołączania działki do sieci może przebiegać na dwa alternatywne sposoby związane z 

dwoma możliwymi sposobami przedstawiania tej sieci. Pierwszy z nich zakłada sieć w 

postaci silnie zgeneralizowanej, charakteryzującej się długimi krawędziami grafu oraz ich 

małą liczbą. Dołączenie elementów działki do istniejącego grafu łączy się z modyfikacją 

krawędzi do której jest dołączany, chyba że połączenie realizowane jest bezpośrednio do 

istniejącego węzła. Drugi sposób zakłada silne zagęszczenie grafu startowego oraz elementów 

do niego dołączanych. W takim przypadku dołączanie nowych elementów następuje tylko 

poprzez ich dowiązanie do najbliższego węzła, bez modyfikacji istniejących krawędzi grafu. 

Różnice  

w podejściach sprowadzają się do wyboru grafu mniejszych rozmiarów z większa liczbą 

czasochłonnych operacji modyfikowania istniejących krawędzi lub grafu większych 

rozmiarów bez konieczności modyfikacji jego krawędzi w procesie jego rozbudowy. 

Wymienione czynności związane z identyfikacją grup działek oraz dołączaniem ich do grafu 

są powtarzane aż do wyczerpania zbioru działek należących do badanego gospodarstwa (pola 

G, H). Efekt działania algorytmu przedstawia na rysunku 4 pole I. 

Każdorazowo po zakończeniu tworzenia grafu dla gospodarstwa, z uwagi na jego unikalny 

dla każdego gospodarstwa kształt następuje proces wyznaczania tras przejazdu z siedliska do 

każdej z działek. Wykorzystany został algorytm Dijkstry umożliwiający identyfikację 

najkrótszych ścieżek od jednego węzła startowego do wielu elementów jednocześnie,  

a z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku działek należących do gospodarstwa. 

Końcowe przetworzenie otrzymanych wyników umożliwia przypisanie każdej z działek 

odległości od siedliska,  wizualizację trasy przejazdu do pojedynczych działek oraz sieci 

transportowej całego gospodarstwa. 
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Rysunek 4. Najważniejsze etapy tworzenia grafu reprezentujacego sieć transportową gospodarstwa. 

 

 Powyżej opisany algorytm został zastosowany dla zbiorów danych reprezentujących 

dziesięć analizowanych obiektów scaleniowych, dla każdego z obiektów w dwóch 

wariantach, odpowiednio przed i po scaleniu. Dla jednostek rejestrowych, dla których nie 

udało się zidentyfikować zabudowań gospodarczych, dla potrzeb realizacji algorytmu  

i przyjęto jako współrzędne centrum zabudowy punkt reprezentujący środek analizowanej 

wsi. Wyniki odległości uzyskane w takim przypadku dla działek z tych jednostek 

rejestrowych saą jednak obarczone dużym potencjalnym błędem, stąd też jednostki bez 

zidentyfikowanego siedliska oraz należące do nich działki nie brały udziału w analizach o 

charakterze ekonomicznym. 



Jarosław Janus, Jarosław Taszakowski, Jacek M. Pi janowski 
 

„Analiza rzeczywistych odległości pomiędzy siedliskami gospodarstw rolnych oraz działkami do nich 
należącymi z uwzględnieniem specyfiki gospodarstw rolnych (priorytety przejazdów przez grunty własne 

w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi) z wykorzystaniem algorytmów identyfikujących 
najkrótsze ścieżki w grafach” 

8 
 

 

Rysunek 5.  Wygenerowany przez zastosowany algorytm układ sieci transportowej jednej z jednostek 

rejestrowych (JR404)  obiektu Strzelce Małe (stan przed scaleniem) 

 

 Przykładowa wizualizacja efektu identyfikacji najkrótszych tras przejazdów  

w gospodrstwie została przedstawiona na ryzunku 5. Stanowi on jednocześnie ilustrację 

sposobu wyznaczania odległości w przedmiotowej analizie. Jako załącznik nr 1 do niniejszej 

ekspertyzy przedstawione zostały wyniki liczbowe obliczonych dla każdej z analizowanych 

działek odległości od centrumn zabudowy lub (w odpowiednich przypadkach) centrum wsi. 

 

Załącznik nr 1: Wartości odległości obliczonych dla poszczególnych działek położonych 

na obszarze analizowanych obiektów scaleniowych. 

 

 


