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W pracy zwrócono uwag na celowe elementy rozplanowania
industrialnego znajduj ce si na planach regulacyjnych osad r kodzielniczych Nowe Miasto i Łódka, trzonu przyszłej Łodzi przemysłowej. Uwypuklono znaczenie wcze niej sporz dzonych map sytuacyjnych, stanowi cych materiał ródłowy dla opracowania tych planów
regulacyjnych.

1. WPROWADZENIE
Do pocz tku XIX wieku Łód miastem była jedynie z nazwy, herbu
i przywileju (wraz z prawami miejskimi uzyskała pozwolenie na organizowanie
targów). W Opisie Łodzi według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego
(red. Sulmierski, t. 5 Warszawa 1884) [10] przeczyta mo na: „... lad jej bytu
zaznacza lustracya zarz dzona przez rz d pruski po zaj ciu w 1793 r. tej cz ci
rzeczypospolitej. Było tu wtedy 44 dm. i 199 mk., prócz tego 11 pustych domów,
18 pustych placów i 44 stodoły. Ludno
yła z pracy rolnej i posiadała do
liczny inwentarz a mianowicie 18 koni, 97 wołów, 58 krów i 63 wi . Przemysł
r kodzielniczy reprezentowało 8 stelmachów, dwóch garbarzy, lusarz, krawiec,
szewc, stolarz. Istniał tu zdawna drewniany ko ciółek parafialny, młyn wodny
i dwie karczmy. W 1806 r. Ł. przechodzi na własno rz du. Wraz z ogólnem
wzrostem ludno ci w kraju po utworzeniu królestwa kongresowego
i Ł. zwi kszyła swe zaludnienie. W 1820 r. liczono tu 112 dm. i 799 mk.”.
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Obszar zabudowy miejskiej wynosił około 20 hektarów, z budynkami
skoncentrowanymi wokół rynku (z ratuszem i ko ciołem), oraz przy
wychodz cych z rynku ulicach (rys. 1). Poza obszarem zabudowanym
rozci gały si rozłogi miejskie – pola nale ce do miasta oraz las miejski
zlokalizowany przy południowo zachodniej granicy miasta.
Sytuacja zmienia si diametralnie z pocz tkiem 3. dekady XIX wieku.
Wcze niejsze dekrety Rz du Królestwa Polskiego tworz ce warunki do
intensywnej industrializacji w kraju (w tym równie dekret w sprawie osiedlania „po ytecznych cudzoziemców”) pozwoliły Rajmundowi Rembieli skiemu
– prezesowi komisji Województwa Mazowieckiego opracowa raport
„W przedmiocie zaprowadzenia fabryk sukienniczych” [5]. Raport ten stał
si podstaw do podpisania przez Namiestnika Królestwa Polskiego dekretu
z 18 wrze nia 1820 roku Rz dowej Komisji Spraw Wewn trznych Królestwa,
zaliczaj cego mi dzy innymi Łód do rz du miast fabrycznych.
W cytowanym wcze niej Opisie przeczyta mo na: „Rok 1820 jest
wła ciwie dat zało enia Łodzi jako miasta fabrycznego. Postanowienie ksi cia
namiestnika królewskiego z 18 wrze nia 1820 r. zaliczyło biedn mie cin do
rz du miast fabrycznych ze wzgl du na korzystne dla rozwoju przemysłu warunki
poło enia osady. W 1821 r. przyst piono do pierwszej regulacyi miasta, która
polegała na przygotowaniu miejsca pod osad fabryczn , dzisiejsze Nowe-Miasto
i rozdzielenie tego obszaru na dwie cie placów. Dla uzyskania miejsca wcielono
do miasta s siedni folw. Stara-Wie i wójtostwo łódzkie stanowi ce cz
klucza Gałkówek w ekonomii dóbr rz dowych Łaznów. W 1823 specyalnie
wydelegowany komitet dopełnił regulacyi Starego-Miasta. W 1825 cesarz i król
Aleksander I, w podró y przedsi wzi tej dla poznania fabrycznych miast
królestwa, zwiedził Ł. i zezwolił wtedy na nowe rozszerzenie obszaru miejskiego,
przez wł czenie wsi Wólki, wójtostwa Zakrzewskiego i cz ci lasu rz dowego
z ekonomii Łaznów. Na tym nowym obszarze wytkni to 462 placów do budowy,
reszt za oddano siedmiu wi kszym zakładom fabrycznym. W przedłu eniu osady
sukienniczej powstała nowa osada tkacka: Łódk zwana” [10].
Utworzeniu o rodka włókienniczego w Łodzi sprzyjały wymienione
w raporcie Rajmunda Rembieli skiego [5] mi dzy innymi dogodne poło enie
przy trakcie ł cz cym wa ne w tym okresie miasta Ł czyce i Piotrków
Trybunalski, łatwo zaopatrzenia w surowce budowlane (drewno z okolicznych
lasów, zło a gliny), wyst powanie licznych rzeczek strumieni (istotnych
dla budowy urz dze
hydrotechnicznych), s siedztwo rozległych dóbr
rz dowych [5].
Przyj cie w 1821 roku rz dowego programu rozwoju przemysłowego
spowodowało wydanie odpowiednich rozporz dze reguluj cych kwestie osadnictwa na terenach planowanych osad.
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Zarówno Nowe Miasto z Ogrodami Sukienniczymi, jak i rozplanowana na
południu Osada R kodzielnicza Łódka z posiadłami fabrycznymi le ały prawie
wył cznie na gruntach rz dowych. Tylko ł cz cy obie lokalizacje obszar le cy
wzdłu Traktu Piotrkowskiego rozplanowany został na gruntach obywateli
miasta [3]. Integracja przestrzenna obu tych osad była wtórnym efektem
biegunowego usytuowania obu struktur osadniczych, zlokalizowanych w oparciu
o doliny rzek [2].
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Ryc. 1. Układ przestrzenny i zabudowa Łodzi rolniczej oraz „tereny inwestycyjne” dla
Łodzi przemysłowej (opracowanie własne)
Fig. 1. The configuration and the buildings of agricultural city of Łód and “investment
area” for industrial city of Łód (self elaboration)

Na rysunku 1, na podkładzie obecnej siatki ulic, przedstawiono lokalizacj
„terenów inwestycyjnych” le cych poza południowo-wschodnimi granicami
miasta. Granice wniesiono na podstawie znajduj cego si w Zbiorze
Kartograficznym Archiwum Pa stwowego w Łodzi bardzo zniszczonego
fragmentu oryginału mapy Franciszka Johnney’a (zbiór kart. APŁ 1600-1980,
sygn. 513) z lat 1812/1813.
Rysunek 1 uzupełnia powi kszony wycinek tej mapy A, ilustruj cy układ
przestrzenny i zabudow Łodzi rolniczej.
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2. PLANY REGULACYJNE
OSAD R KODZIELNICZYCH
W 1819 roku ukazała si instrukcja Komisji Spraw Wewn trznych i Policji
w sprawie odnalezienia istniej cych planów i map miast, a w przypadku ich
braku, zlecania na koszt miast wykonania odpowiednich pomiarów i planów
przez wykwalifikowanych geometrów [7].
W nast pnych czterech latach zostały opracowane i wydane przez Wydział
Administracyjny Komisji Spraw Wewn trznych i Policji trzy instrukcje
pomiarowe, okre laj ce: sposób dokonywania pomiarów, nadzór nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi oraz skal sporz dzanych map – 1:1500 dla
planów siedzib oraz 1:5000 dla planów gruntów [4].
Podstaw dla opracowania planów regulacyjnych nowych osad r kodzielniczych – w 1823 roku planu osady Nowe Miasto przez Filipa de Viebiga,
oraz w 1827 roku planu osady Łódka przez Jana Le niewskiego – stanowiły,
ni ej omówione, wcze niejsze opracowania geodezyjno- kartograficzne.

2.1. Wielkoskalowe mapy sytuacyjne terenów przyszłych osad
W 1821 roku, gdy Łód otrzymała prawa osady fabrycznej i powi kszono jej
obszar do 10,2 km2, przez przył czenie „folwarku Stara Wie i Wójtostwa
Łódzkiego, nale cego do ekonomji rz dowej Łaznów” [9], miasto dysponowało
ju opracowaniami kartograficznymi, które wykorzystane by mogły do
sporz dzenia planów regulacyjnych nowej osady.
W zasobie kartograficznym miasta znajdowała si mapa w skali 1:5000
Franciszka Johnney’a (zbiór kart. APŁ 1600-1980, sygn. 513) z lat 1812/1813.
Plan obejmuje zabudow miasta Łodzi, cz ci wsi Bałuty, folwarku Stara Wie
i Wójtostwa Łódzkiego, rzek i staw dworski oraz cz
gruntów le cych po
obu brzegach rzeki Łódki. Na mapie znajduje si uwaga Autora: „Wie Zarzew
i Kolonia Augustowo z Mapp Geometry Sievert tu kopiowane, za Territorium
Miasta Łodz jako Plan sytuacyiny Gróntów mieyskich wniesiony tu został”.
Z uwagi tej wnioskowa mo na, e omawiane opracowanie obejmowało
znacznie wi kszy obszar ni znajduje si na zachowanym fragmencie mapy [3].
W roku 1816 „Prze wietna Dyrekcja Generalna Dóbr i Lasów Narodowych”
reskryptem poleciła w trybie rewizji geometrze Konstantemu Berwisiewiczowi
z Warszawy nowy „wymiar Gruntów Folwarcznych, Gruntów Wóytowskich,
Gruntów Pleba skich i Gruntów Młynarza Łódzkiego”. Praca ta została
zako czona 5 lutego 1817 roku map w skali 1:5000 (oryginał mapy znajduje si
w zbiorze kartograficznym Archiwum Pa stwowego w Łodzi – sygn. 514) [3].
W roku 1819 Walenty Plebanowski sporz dził plan zabudowy miejskiej,
ulic i placów [4].
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Mapy te stanowiły podstaw do opracowania w 1823 roku przez
Filipa de Viebiga planu regulacyjnego dla osady Nowe Miasto.
Kiedy w 1825 roku powi kszono obszar Łodzi do 22,1 km2, przył czaj c
„wie Wólk , Wójtostwo Zakrzew (prawdopodobnie Zarzew), i cz
lasu
rz dowego, nale cego do le nictwa Łaznów” [9], szczegółowe pomiary tych
terenów i sporz dzenie map sytuacyjnych powierzono Jeometrze przysi głemu
Królestwa Polskiego Janowi Le niewskiemu.
Ju w tym roku pomierzył obszar gruntów mieszczan łódzkich i lasu
ogólnego miejskiego, ci gn cy si wzdłu ulicy Piotrkowskiej mi dzy ulic
Dzieln a granic ze „Wsi Rz dow Wólka z Roku 1823 Kopcami obsypan ”
i sporz dził na tej podstawie map w skali 1:5000 (zbiór kart. APŁ 1600-1980,
sygn. 521). Do mapy doł czony był szczegółowy rejestr pomiarowy, stanowi cy
podstaw do obliczania nale no ci płaconych posiadaczom posiadło ci z tytułu
zaj cia ich gruntu pod Osad [3].
Efekty dalszych prac Jana Le niewskiego, do roku 1827, wymagaj
dalszych bada . O prowadzeniu takich prac wiadczy mapa mierniczego
Wincentego Minkiewicza z 1827 roku zatytułowana „Mappa Klucza Łódz
Składai cego si z Wsi Wólka, Widzew, Zarzew, Młynów Xsi y i Woytowski
Posiadeł Kolom i Piła niemniey Dezerty Mlynowey Araszt do Ekonomij
Rz dowey Łaznów nale cych, oraz Grontow z Territorium Miasta Rz dowego
Łódz, na Osad Rekodzielnicz Łódka zai tych w Obwodzie Ł czyckim
w Województwie Mazowieckim lez cych z Oryryginału w Roku 1825 przez Jana
Le niewskiego Mierniczego Przysi głego Sporz dzonego. Przekopiowana
w Roku 1827 przez Wincentego Minkiewicza Mierniczego”. Na mapie tej
znajduje si klauzula „Za rzetelno ninieyszej Mappy wiadcze Jan Le niewski
Mierniczy Przysi gły Królestwa Polskiego” (oryginał znajduje si w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie, zbiór 402, sygn. 231).
Mapy te stanowiły podstaw do opracowania w 1827 roku planu
regulacyjnego dla osady Nowe Miasto.

2.2. Plan regulacyjny osady r kodzielniczej Nowe Miasto
Na tereny nowej osady przeznaczono obszary poło one na południe od
Starego Miasta, po południowej stronie doliny rzeki Łódki, na miejscu Starej Wsi
– cz ciowo na gruntach obywateli i proboszcza, w cz ci na gruntach
rz dowych. Prace rozpocz to w 1821 roku.
Na zlecenie Rajmunda Rembieli skiego, Radcy Stanu, Prezesa Komisji
Województwa Mazowieckiego, działaj cego w imieniu Rz du Królestwa
Polskiego, projekt rozplanowania osady, sporz dził geometra Filip de Viebig.
Dla ostatecznego uregulowania Osady Sukienniczej Rajmund Rembieli ski
12 czerwca 1823 roku wydał dla geometry Filipa de Viebiga szczegółow
instrukcj : „Przedsi wzi wszy ostateczne uregulowanie Osady Sukienniczej
w m. Łodzi, do wykonania takowej regulacji na gruncie, jako te do
uregulowania wynagrodze obywateli i proboszcza za zaj te grunta, a to
25
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stosownie do protokołu w tej mierze w dniu 4-tym miesi ca maja 1821
z rzeczonymi obywatelami przez komisarza Witkowskiego spisanego, (...)
geometrze Viebig wydaj instrukcj ...” [8].
Zawieraj ca 16 punktów instrukcja jest szczegółowym opisem procedury
geodezyjnej zwanej dzisiaj scaleniem, podziałem i wymian gruntów. Instrukcja
ta wskazuje równie na istnienie map szczegółowych tego obszaru i funkcjonowanie w tych czasach zal ka obecnego zasobu geodezyjnokartograficznego, oraz na reperkusje wynikaj ce z tego faktu. Wskazuj na to
punkty 14 i 15 instrukcji, w których czytamy: „Jeometry tak e obowi zkiem
b dzie całe terytorium miejskie z mapy u burmistrza miejscowego znajduj cej si
na nowo przerysowa i graniczne linie wedle niniejszego polecenia uregulowa
si miane zaznaczy . Na tej przerysowa si mianej mapie nale y now osad
wraz z placami i ogrodami, niemniej wyposa enie probostwa, bonifikacji
mieszczan i pozostałe dodyspozycji od folwarku Starej Wsi zrzynki zamie ci ”.
Instrukcj podpisan „Radca stanu prezes R.. Rembieli ski, Za sekretarza
jeneralnego B. Tykel, komisarz” ko czy stwierdzenie „Co wszystko jeometra
gruntownie, rzetelnie i po piesznie wykona ma, a przyzwoite otrzyma
wynagrodzenie”.
Zalecenia powy szej instrukcji geometra Filip de Viebig po piesznie
wykonał sporz dzaj c w tym e 1823 roku „Plan Sytuacyiny uregulowanych
ogrodów sukienniczych Mie cie Łodzi poło onego w Obwodzie Ł czyckim
Województwie Mazowieckim” w skali 1:5000 według „Miary Warszawskiey
rachuj c 50 pr tów na Call Dziesi tny”. Plan ten, którego kopia litograficzna
znajduje si w Archiwum Pa stwowym w Łodzi – sygn. 517, jest opracowaniem
jednostkowym zorientowanym generalnie na północ, ale ci le z kierunkiem osi
traktu Ł czyca-Piotrków [3]. Sporz dzony plan zawiera elementy celowego
rozplanowania obiektów przemysłowych (rysunek 2).
Przy ulicy Pod Cegielnianej geometra lokalizuje działk o wymiarach 30
na 50 pr tów (1500 pr tów kwadratowych czyli 2,80 ha) opisan „Grunt
przeznaczony do Cegielni Rz dowej” (wyró nion na rysunku przez autorów
kolorem pomara czowym). Lokalizacja działki przeznaczonej pod cegielni
wi e si z pewno ci ze znajduj cym si w bezpo rednim s siedztwie
(od południa), dostarczaj cym drewna lasem, opisanym na planie jako
„Las Karkoszka zwany składa si z Sosnów, wierków, Jodłów, D bów i nieco
Grabiny”.
Geometra realizuje równie punkt 3 instrukcji stanowi cej „Przy
placach nowej osady od nr 153 do 164, to jest na północ ul. redniej, nale y
wymierzy ogród dla folusznika 1 ½ morga miary polskiej wynosz cy, przy nim
za zaraz ogród dla farbiarza ł cznie do placu 173 i 174 w specyfikacji
zamieszczony”.
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Rys. 2 . Elementy rozplanowania industrialnego na planie Filipa de Viebiga z 1823 roku
Fig. 2. The components of industrial lay-out on the plan made by Filip de Viebig (1823)

27

28

M. Czocha ski, G. Kowalski

Dla działek siedliskowych folusznika (około 100 pr tów kwadratowych,
czyli 0,19 ha) i farbiarza (około 120 pr tów kwadratowych, czyli 0,22 ha)
zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie stawu na rzece Łódka
(wyró nionych kolorem ółtym), wytycza ogrody (wyró nione kolorem
zielonym) w najbli szym mo liwym s siedztwie, na zapleczu działek
siedliskowych zlokalizowanych przy ulicy Wschodniej.
Pierwsza działka opisana na mapie „Do folusza” posiada pole powierzchni
430 pr tów kwadratowych (czyli 0, 80 ha), druga nale ca do farbiarza ma 390
pr tów kwadratowych (czyli 0,72 ha). Powierzchnie tych działek nie spełniaj
zało e instrukcji. Uwag zwraca fakt, e oprócz pierwszej, tak e trzecia kolejna
działka opisana została jako przeznaczona „Do Folusza”. Działka ta ma
powierzchni 450 pr tów kwadratowych, czyli zgodn z instrukcj powierzchni
1 ½ morga miary polskiej (0,84 ha).
Pola powierzchni placów folusznika i farbiarza (obliczone na podstawie
pomiarów wykonanych na planie Filipa de Viebiga) s dwukrotnie wi ksze od
standardowych placów osady Nowego Miasta. Nieco wi ksze od przeci tnych, s
równie ogrody przydzielone tym specjalistom.
Plan regulacyjny wypełnia wi c „Postanowienie namiestnika w sprawie ulg
dla przybywaj cych z zagranicy fabrykantów i rzemie lników z 18 IX 1820 r.”
[11], w którym zapisano:
„Art. 2. Komisja Rz dowa Spraw Wewn trznych i Policji ustanowi plany
ograniczenia i zabudowania tych miast w ten sposób, aby w miar zgłaszaj cych
si fabrykantów sukna lub innych rzemie lników, takowym place w miastach tych
na umiarkowany czynsz wieczysty z wolno ci lat sze ciu były nadawane.
Art. 6. Maj by zało one w blisko ci tych miast cegielnie, z których materiał
w cenie najni szej buduj cym si w rzeczonych miastach b dzie udzielany.”

2.2. Plan regulacyjny osady r kodzielniczej Łódka
Z koncepcj zało enia na tych terenach osady płócienniczej, w której miano
równocze nie wytwarza tak e wyroby bawełniane wyst pił ju w 1823 roku
Rajmund Rembieli ski [5].
W oparciu o zgromadzone u burmistrza materiały kartograficzne Jan Le niewski
zaprojektował i wytyczył w terenie, by mo e zgodnie z wymaganiami narzuconymi równie przez Rajmunda Rembieli skiego w cytowanej
Instrukcji, osie ulic i granice nowych placów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe i r kodzielnicze oraz posiadła wodno-fabryczne. Ten nowy
podział terenów, ju w tym momencie nale cych do miasta Łodzi, przedstawił
na mapie zatytułowanej „Plan Sytuacyiny Osady R kodzielniczej ŁODKA pod
miastem Rz dowym Łód w Obwodzie Ł czyckim w Województwie Mazowieckim
na Wyroby Lniane i Bawełniane zało ony, Sporz dzony w Miesi cu Listopadzie
1827 roku przez Jana Le niewskiego Jeometr przysi głego Królestwa
Polskiego” (oryginał w skali 1:10000 w zbiorze kartograficznym Archiwum
Pa stwowego w Łodzi, sygn. 519).
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Rys. 3. Elementy rozplanowania industrialnego na planie Jana Le niewskiego z 1827 roku
Fig. 3. The components of industrial lay-out on the Jan Le niewski’s plan (1827)
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Jest to mapa podziału sporz dzona w skali 1:10000 według miary
nowopolskiej. Zorientowana jest w kierunku północnym, ci le wzdłu osi ulicy
Piotrkowskiej. Zawiera równie kierunek północy magnetycznej [3].
Tak e i na tym opracowaniu znajduj si celowe elementy rozplanowania
industrialnego (rysunek 3).
Geometra lokalizuje na mapie parcele przeznaczone na posiadła fabryczne
(wyró nione przez autorów na rysunku kolorem karminowym) lokalizuj c je
bezpo rednio przy przewidzianym do uregulowania cieku Jasie . Na planie
znajduje si pi takich placów:
• E. „Posiadło Bielnikowe i Maglowe” – o powierzchni 19,79 ha,
• G. „Posiadło Wodno·fabryczne Lamus zwane” – o powierzchni 21,14 ha,
• H. „Posiadło Wodno·fabrycz. Prz dzalnia Bawełny” – o powierzchni 38,41 ha,
• J. „Posiadło Wodno fabryczne prz dzalnia” – o powierzchni 49,11 ha,
• K. „Posiadło Wodno·fabryczne Araszt zwane” – o powierzchni 42,97 ha.
Pola powierzchni tych parcel wyznaczono graficznie na podstawie planu
regulacyjnego. Lokalizacja i granice posiadeł zaprojektowane zostały w sposób
pozwalaj cy na wykorzystanie istniej cej infrastruktury technicznej – młynów
(rysunek 4).
Przy ulicy Piotrkowskiej, w bezpo rednim s siedztwie posiadła
bielnikowego i maglowego, geometra wytycza (wyró niony przez autorów na
mapie kolorem niebieskim) plac A. „Rynek przy Bielnikach” (na mapie opisany
jako „Rynek Bielnikowy”), z czytelnym zamierzeniem jego funkcji targowej
(lokalizacja przy trakcie ł cz cym Ł czyc i Piotrków). Pomierzone graficznie
pole powierzchni tego placu wynosi 1,52 ha.
Przy rynku Bielnikowym, po przeciwnej stronie ulicy Piotrkowskiej, w ci gu
placów siedliskowych opisanych jako „Place R kodzielnicze”, geometra
wytycza działk o zdecydowanie innym, by mo e równie zamierzonym,
przemysłowym charakterze – B. „Plac Budowlany” (o polu powierzchni
4,53 ha). By mo e równie taki zamierzony cel przy wiecał geometrze przy
wytyczaniu działki opisanej jako F. „Plac błotny na podział nie zai ty”
(3,07 ha), zlokalizowanej w ci gu siedliskowych „Placów R kodzielniczych”
przy ulicy Prz dzalnianej.
Uwypuklone elementy rozplanowania industrialnego nie mog jednak
przesłoni faktu, e w projekcie układu przestrzennego całej osady czytelny
jest zamysł stworzenia warunków dla realizacji przemysłowego „cyklu
produkcyjnego” [6] – od surowca do gotowego produktu – od „Osad Prz dków”
przeznaczonych dla prz dników, których zadaniem było uzyskiwanie prz dzy
z uprawianego lnu na trzymorgowych działkach [5]; przez mniejsze „Place
R kodzielnicze”, przeznaczone dla tkaczy, do których nale ało przetworzenie
prz dzy w materiał; do „Posiadeł wodno-fabrycznych” (o zró nicowanym
areale, znacznie wi kszym ni obszar działek prz dników i tkaczy), które
odpowiedzialne były za dalszy proces technologiczny – wyko czenie gotowych
tkanin – bielenie, barwienie, maglowanie.
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3. PODSUMOWANIE
Analizuj c plany regulacyjne Filipa de Viebiga z 1823 roku oraz
Jana Le niewskiego z 1827 roku, ustalaj ce ukształtowanie przestrzenne osad
Nowe Miasto i Łódka – stanowi cych trzon przyszłej Łodzi przemysłowej –
nale y podkre li rang wcze niejszych dokona geodezyjno-kartograficznych,
stanowi cych podstaw do sporz dzania tych planów.
Wykorzystanie jako mapy podkładowej wcze niejszych opracowa jest
czytelne bezpo rednio na planie regulacyjnym Filipa de Viebig’a, sporz dzonego
dla osady Nowe Miasto (rysunek 2), na którym czytelne jest usytuowanie
obiektów geograficznych (rzeka Łódka i staw), szczegóły zagospodarowania
przestrzennego siedlisk („Folwark Stara Wie ”), czy te granice gruntów
znajduj cych si wcze niej we władaniu ró nych podmiotów („Grunta
folwarczne”, „Wójtowskie”, „Ksi y grunt”, „Młynarski”).
W przypadku planu regulacyjnego Jana Le niewskiego, sporz dzonego dla
osady Łódka, prawidłowo t dokumentuje fragment powoływanej wcze niej
mapy sytuacyjnej Wincentego Minkiewicza z 1827 roku (rysunek 4). Na
mapie tej kolorem czerwonym wkre lono wiele elementów rozplanowania
przestrzennego istotnych dla omawianego planu regulacyjnego z 1827 roku
(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, zbiór 402, sygn. 231) –
uregulowany przebieg rzeki Jasie na tle naturalnego przebiegu cieku „Rzeczka
Jasie
zwana”; lokalizacj posiadeł wodno-fabrycznych, w miejscach
pozwalaj cych na wykorzystanie istniej cych elementów zagospodarowania
terenu – „Młyn Lamus”, „Ksi y Młynek”, „Wójtowski Młynek”; przebieg
projektowanych ulic i placów. Czytelny na tej mapie jest przebieg projektowanej
ulicy Widzewskiej, przechodz cej przez „Osad Strzelca” i ł cz cej tereny
posiadeł z placem przeznaczonym pod cegielni rz dow , wyró nionym na
planie regulacyjnym Filipa de Viebiga.
Warto zwróci tak e uwag na fakt, e na podstawie tej mapy
najprawdopodobniej mo na zlokalizowa rzeczywiste poło enie tak zwanego
„Bielnika Kopischa”, wybudowanego w latach 1824-25 przez rz d Królestwa
Polskiego z przeznaczeniem na folusz, krochmalni i magiel. Obiekt
zlokalizowany jest na skraju Rynku Bielnikowego, po południowej stronie
ówczesnej ulicy Prz dzalnianej, na parceli E. „Posiadło Bielnikowe i Maglowe”,
przy projektowanym rowie wpadaj cym do cieku „Rzeczka Jasie zwana”
(rysunek 5). Lokalizacja obiektu odpowiada obecnej nieruchomo ci gruntowej
poło onej przy ulicy Tymienieckiego 7.
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Rys. 4. Fragment mapy sytuacyjnej Wincentego Minkiewicza z 1827 roku
Fig. 4. Fragments of the geodetic map made by Wincenty Minkiewicz (1827)
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Rys. 5. Lokalizacja „Bielnika Kopischa”
na mapie Wincentego Minkiewicza
Fig. 5. Lokalization of „Kopisch’s
Bleacher” on the map made by
Wincenty Minkiewicz (1827)
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Rys. 6. Lokalizacja „Bielnika Kopischa”
na planie Jana Le niewskiego
Fig. 6. Lokalization of „Kopisch’s
Bleacher” on the plan made by
Jan Le niewski (1827)

Podkre lenie rangi takich opracowa dokumentuje ci gło
budowy
zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz znaczenie wcze niejszych pomiarów
i sporz dzonych map sytuacyjnych dla opracowania planów regulacyjnych
nowych osad, stanowi cych trzon przyszłej Łodzi przemysłowej.
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THE COMPONENTS OF INDUSTRIAL LAY-OUT
ON THE REGULATING PLANS OF HANDICRAFT VILLAGES
NOWE MIASTO AND ŁÓDKA
Summary
In the elaboration they stressed to the purposeful components of the
industrial lay-out on the regulating plans of the handicraft villages Nowe Miasto
and Łódka – the core of the future industrial Łód . Also it was stressed the
importance the earlier made geodetic maps which were a base for the elaboration
of this regulating plans.

