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W opracowaniu zwrócono uwag� na uwarunkowania techniczno-
prawne zawarte w przepisach administracyjnych Królestwa Polskiego, two-
rz�cych przesłanki do wdra�ania zal��ków systemu informacji o terenie. 

1. Wprowadzenie 
 
Według definicji Mi�dzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), przyj�tej  

w latach osiemdziesi�tych ubiegłego wieku, system informacji o terenie jest 
�rodkiem do podejmowania decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym  
i gospodarczym oraz pomoc� w planowaniu i rozwoju; składa si� on z bazy da-
nych o terenie utworzonej dla okre�lonego obszaru oraz metod i technik systema-
tycznego pozyskiwania, aktualizowania i udost�pniania danych, a jego podstaw� 
jest jednolity sposób identyfikacji przestrzennej, słu��cy równie� do ł�czenia da-
nych systemu z danymi innych systemów [14]. 

Ustawa z 1989 roku – Prawo Geodezyjne i kartograficzne [12] oraz Rozpo-
rz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 2001 roku – w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu zało�enia i prowadzenia krajowego systemu informacji o te-
renie [13] przes�dziły o wdra�aniu w Polsce takiego systemu. 

System ten stanowi� bazy danych przestrzennych odnosz�cych si� do całego 
kraju lub jego cz��ci oraz procedury i techniki słu��ce do systematycznego zbie-
rania, aktualizowania, przetwarzania i udost�pniania tych danych. 

Prowadzenie systemu polega na [13]: 
1) tworzeniu zasobu informacyjnego systemu, 
2) kontroli danych, 
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3) analizie danych, 
4) integracji danych, 
5) aktualizacji danych, 
6) administrowaniu zasobem informacyjnym, 
7) udost�pnianiu danych. 

System taki jest wdra�any i prowadzony równie� na obszarze Łodzi i województwa 
łódzkiego [1]. 

Analiza przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego pozwala stwierdzi�, 
�e stworzono ju� wtedy przesłanki techniczno-prawne pozwalaj�ce na wdra�anie 
zal��ków rozwi�za� w takim zakresie o charakterze systemowym. 

2. Uwarunkowania systemowe  
w przepisach administracyjnych Królestwa Polskiego 
 
W warunkach rozwoju gospodarczego kraju nast�puje wzrost zapotrzebowa-

nia na szczegółowe informacje o terenie. Optymalnym no�nikiem takich  
informacji jest mapa wielkoskalowa. Zawiera informacje pomocne przy podej-
mowaniu decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym i gospodarczym,  
jest pomocna w planowaniu i rozwoju okre�lonych obszarów. Podkre�la to ju�  
w 1846 roku Edward Rastawiecki [6], widz�c w mapie „...obraz wszelkich uwag 
dla urz�dnika i obywatela”. 

Potrzeby informacyjne dotycz� zwłaszcza dynamicznie rozwijaj�cych si� 
miast. Fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach administracyjnych 
Królestwa Polskiego. 

2.1. Uwarunkowania ogólne 
 
Analizuj�c przepisy administracyjne Królestwa Polskiego z punktu widzenia 

prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, nale�y zwróci� szczególn� 
uwag� na dwa rozporz�dzenia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego,  
a mianowicie z 1816 i 1818 roku. 

Na posiedzeniu Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego dnia 12 listopada 
1816 roku przyj�to ustalenia dotycz�ce trybu nabywania uprawnie� zawodowych 
dla osób ubiegaj�cych si� o funkcje i urz�dy publiczne, który dotyczył równie� 
geodetów. 

W wyniku tych ustale� „Pragn�c zabezpieczy� Rz�d i Obywateli od 
zawodnych wyborów, a kraiowi zapewni� publiczn� słu�b� na zaufaniu i na 
dowiedzioney zdolno�ci ugruntowan�; Chc�c wznieci� w Narodzie mocnieysze 
pobudki do o�wiecenia i okaza� mu rzeczywiste po�ytki z nabywanych nauk i z 
usposobienia...”, dnia 22 grudnia 1816 roku ogłoszono podpisane przez generała 
Zaj�czka postanowienie zatytułowane „Ustanowienie Kommissyów 
Examinacyinych” [8].  
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Artykuł 1 tego postanowienia stanowił: „Ka�dy staraj�cy si� o funkcy� albo 
urz�d publiczny, ma wprzódy swoje usposobienie przez examen okaza�  
w Kommissyach Examinacyinych”. 

Kolejne paragrafy przybli�aj� szczegóły trybu nabywania takich uprawnie� 
zawodowych. „Funkcye i urz�dy kraiowe do których ubiegaj�cy si� mai�  
w Kommissyach Examinacyinych wywodzi� swoje usposobienie” zostały 
podzielone na trzy klasy. Geometrowie zostali zaliczeni do drugiej klasy. Ich 
„usposobienia” oznaczane były przez „Kommissye Examinacyine 
Wojewódzkie”. 

Istotne z punktu widzenia prac geodezyjnych i kartograficznych było tak�e 
wprowadzenie nowego systemu miar . System taki przyj�ty na posiedzeniu Rady 
Administracyjnej w dniu 15 czerwca 1818 roku, ogłoszony za� został drukiem 
dnia 15 lipca 1818 roku. 

Publikowany w tomie 6 Dziennika Praw Królestwa Polskiego [7] dokument 
„Zaprowadzenie miar i wag iednostaynych wła�ciwych kraiowi” stanowi  
w artykule 1, �e „Zaprowadzone zostan� z dniem 1. Stycznia 1819 r.  
w Królestwie Polskiem nowe miary i wagi, które od dnia rzeczonego we 
wszelkich czynno�ciach publicznych i prywatnych, u�ywane b�d�.” W artykule 2 
s� wymienione „miary długo�ci i miary powierzchni czyli kwadratowe”. Artykuł 
ten stanowi mi�dzy innymi: „Wymiar długo�ci odbywa� si� b�dzie za pomoc� 
Łokcia, s��nia i sznura mierniczego. Wymiar powierzchni czyli kwadratowy, za 
pomoc� łokcia, s��nia i sznura kwadratowego, tudzie� włóki i iey podziałów na 
rozmierzanie pól”. 

W artykułach ko�cowych postanowienia znajduj� si� stwierdzenia:  
„Kommissya Rz�dowa Spraw Wewn�trznych i Policyi obwie�ci stosunek miar  
i wag postanowieniem ninieyszym oznaczonych do miar i wag dawnych 
konstytucyinych Polskich, do miar i wag Rossyiskich, Austryackich, Pruskich  
i Francuzkich...”(artykuł 5), oraz „Z dniem ostatnim Grudnia r. b. dot�d 
u�ywane w kraiu miary i wagi ustai�, i iako przeciwne prawu mai� byd� 
uwa�ane.”(artykuł 6). 

2.2. Przepisy wykonawcze  
 
W �lad za postanowieniami ogólnymi pojawiaj� si�  przepisy wykonawcze 

„odnosz�ce si� do gospodarstwa miejskiego miast prowincyonalnych”. 
Przepisy te, zawarte w „Zbiorze przepisów administracyjnych Królestwa 

Polskiego” [9,10,11], „..zajmuj� tomów trzy, i zawarte s� w dziewi�ciu działach, 
z których ka�dy składa si� z odpowiednich tytułów”. Zgodnie z „Obja�nieniami” 
zawartymi w tomie I [9] przepisy te zawieraj� tre�ci przedstawione na rysunku 1: 
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Rys. 1. Struktura przepisów administracyjnych dotycz�cych miast wg [9] 

Fig. 1.  Structure of administrative rules for cities by [9] 
 

Zgodnie z zapisem zamieszczony w tych obja�nieniach „Materiały powy�sze 
stanowi� ci�g przepisów, wydanych o gospodarstwie miejskiem miast 
prowincjonalnych od 1768 pod koniec 1865 roku. Wszystkie te przepisy 
obowi�zuj� dotychczas”. 

 

 

 

Gospodarstwo miejskie 

Tom I 
O miastach w ogólno�ci 

O własno�ci i funduszach miejskich 

O obronie własno�ci i praw 
 miastom słu��cych 

O gospodarczem uporz�dkowaniu miast 
 i realno�ci do nich nale��cych 

Tom II 

Dział I 

Dział II 

Dział III 

Dział IV 

O przedsi�braniu wszelkich robót i ulepsze� 
w miastach kosztem kass miejskich 

O funduszu budowlanym miast 

O dochodach z  miast 

O wydatkach z kass miejskich 

O etatach dochodów i wydatków kass miejskich, oraz  
o kassowo�ci i rachunkowo�ci  tych�e kass 

Tom III 

Dział VIII 

Dział IX 

Dział V 

Dział VI 

Dział VII 
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2.3. Analiza przepisów z punktu widzenia prowadzenia  
prac geodezyjnych i kartograficznych  

 
Analizuj�c przepisy administracyjne Królestwa Polskiego z punktu widzenia 

prowadzenia prac geodezyjno-kartograficznych przyj�to w niniejszym opraco-
waniu znan� zasad� „od ogółu do szczegółu”. Przepisy uwypuklaj� znaczenie 
mapy wielkoskalowej, w trzech jej podstawowych funkcjach: 

• jako �ródła informacji o terenie, 
• jako podkładu dla prac planistycznych i realizacyjnych, 
• jako materiału �ródłowego w gospodarce nieruchomo�ciami, 

oraz rang� prac geodezyjnych i rejestrów pomiarowych w gospodarczym 
rozwoju kraju. 
 

2.3.1. Mapa jako �ródło informacji o terenie 
 

Przepisy analizowane w tym aspekcie zwracaj� w pierwszym rz�dzie uwag� 
na postanowienie Namiestnika Królewskiego w Radzie Stanu z dnia 13 czerwca 
1818 roku zatytułowane „Postanowienie o dozorach miejskich i dozorcach 
miast”[9]. Postanowienie, ustanawiaj�c, �e „W ka�dem Województwie, miasta na 
dozory podzielone zostan�...(art. 1 ), oraz �e „Nad ka�dem Dozorem przeło�ony 
b�dzie Dozorca miast, bezpo�rednio od Kommisyi Wojewódzkiej zale��cy” 
(art. 3),  precyzuje  w art. 7, �e „Do Dozorców miast nale�e� b�dzie” mi�dzy 
innymi „stara� si�, aby plany miast, tudzie� ich budowy sporz�dzone zostały, 
i dogl�da�, i�by budowle miejskie nie inaczej, jak tylko według zatwierdzonych 
planów, wymurowane zostały”.  

W konsekwencji tego postanowienia dnia 24 sierpnia 1818 roku ukazuje si� 
„Rozporz�dzenie od Kommisyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych i Policyi” [9] 
zatytułowane „O obowi�zkach dozorców miast”. W artykule 18 tego 
rozporz�dzenia postanawia si�, �e „W tym�e czasie ka�dy Dozorca obowi�zanym 
jest zebra� wiadomo�ci topograficzno-statystyczne ka�dego miasta i te, podług 
wzorów od Kommisyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych i Policyi przesła� mu si� 
mianych, uło�y, spisze, i tak Kommisyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych i Policyi, 
jako i Kommisyi Wojewódzkiej niezwłocznie nade�le”, za� w artykule 21 �e 
„Wszelkie plany i rozmiary miast, gdzie si� znajduj�, tudzie� mappy wszystkich 
pertinencyów, z regestrami pomiarowemi, Dozorca zebrawszy osobno z ka�dego 
miasta, Kommisyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych i Policyi nade�le, które 
zwrócone b�d� respective miastom po stosownym onych u�yciu. Gdzie�by takowe 
plany i rozmiary dot�d przedsi�wzi�temi nie były, i ani w miejscu, ani  
u zwierzchnich Władz nie znajdowały si�, Dozorcy obowi�zkiem jest wystara� si� 
o umiej�tnego Geometr�, i onemu, na koszt kassy miejskiej, za potwierdzeniem 
Kommisyi Wojewódzkiej, czynno�� takow� poruczy�, a po uko�czonym 
rozmiarze, plany takowe, w dwóch exemplarzach, wraz z regestrami 
pomiarowemi, Kommisyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych i Policyi przesła�”. 

W efekcie działania tych przepisów stanowi�cych, �e „ka�de miasto 
posiada� winno w Archiwum swojem opis historyczno-statystyczny, sporz�dzony 
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w sposób Postanowieniem Namiestnika z dnia 13 czerwca 1818 r. i Reskryptem 
Kommisyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych i Policyi z dnia 24 sierpnia 1818 r. 
wskazany” [9], sporz�dzone zostały stosowne dokumenty. 

O szerokiej przydatno�ci map i obowi�zku ich sporz�dzania traktuje wst�p 
do tytułu „O pomiarze miast i terrytoryów miejskich, oraz sporz�dzaniu mapp  
z rejestrami pomiarowemi realno�ci miejskich”- tom II, dział IV – „O 
gospodarczem uporz�dkowaniu miast i realno�ci do nich nale��cych”. 

 We wst�pie tym mo�na przeczyta� [10]: „Miasta, posiadaj�ce dostateczne 
w kassach swoich fundusze, maj� siedziby i grunta swoje przez geometrów 
patentowanych przysi�głych pomierzone, oraz sporz�dzone mappy z rejestrami 
pomiarowemi, które s� u�yteczne w razie sporów o granice i rozległo�� 
posiadło�ci, b�d� do całych gmin miejskich, b�d� te� do poszczególnych 
mieszczan nale��cych, - a przytem słu�� za podstaw� do gospodarczego zarz�du 
realno�ciami miejskiemi. W miastach rz�dowych, których kassy ekonomiczne nie 
s� zasobne, mieszczanie posiadacze domów lub gruntów, a w miastach 
prywatnych ich wła�ciciele, skłaniani bywaj�, w razie potrzeby, do zło�enia 
funduszu na koszta pomiarów”. 

W rozwini�ciu tego tytułu publikowane s� instrukcje, z których na szczegól-
n� uwag� zasługuje instrukcja z 1823 roku, oraz przepisy jej towarzysz�ce. 

Pod No1 publikowana jest „Instrukcya dla mierniczych trudni�cych si� 
pomiarem siedlisk i realno�ci miast w Królestwie Polskiem”[10]. Instrukcja ta 
została wydana dnia 28 marca 1823 roku przez Komisj� Rz�dow� Spraw 
Wewn�trznych i Policji. Sygnowana jest numerem 2, 682 i podpisana została 
przez Ministra Prezyduj�cego Mostowskiego.  

We wst�pie tej instrukcji prawodawca zawarł nast�puj�ce stwierdzenie [10]: 
„Zwa�ywszy, �e zamierzone uporz�dkowanie i restauracya miast co do budowli i 
wszelkich innych zakładów, jedynie na fundamencie dobrze uło�onych planów 
mo�e by� przywiedziona do skutku; chc�c oraz, aby czynnno�� ta, nietylko co do 
samego siedliska miasta, lecz te� co do realno�ci i gruntów nale�ycie ułatwion� 
była, i zdejmowanie planów, wedle jednostajnych prawideł nast�powało, 
udzielaj� si� nast�puj�ce przepisy, do których patentowani geometrowie, 
trudni�cy si� pomiarem miast, jak naj�ci�lej stosowa� si� powinni”. 

Instrukcja składa si� z dwóch cz��ci traktuj�cych o: 
− rozmiarze samych miast, czyli siedzib miejskich, 
− rozmiarze realno�ci gruntów i lasów miejskich. 

W zał�czeniu do tej instrukcji opublikowane zostały w dwóch j�zykach (ro-
syjskim i polskim) formularze obowi�zuj�cych rejestrów pomiarowych, zatytu-
łowane: 
− Regestr pomiaru miasta N, w województwie N. 
− Regestr pomiaru gruntów do miasta N nale��cych, w wojewódz. N. 

Jednoznaczna czytelno�� postanowie� tej instrukcji nie była by� mo�e przez 
wszystkich dobrze interpretowana, skoro trzy miesi�ce pó�niej, dnia 10 czerwca 
1823 roku, Minister Prezyduj�cy T. Mostowski w pi�mie sygnowanym Nr. 
325/1254, precyzuje: „Wskazuje si�, �e do pomiaru miast tylko geometrzy 
patentowani u�ywani by� mog�”[10],  za� w pi�mie Nr. 30, z dnia 7 maja 1824 
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roku, �e „Mappy gruntów miejskich wyobra�a� maj� szczegółowe przestrzenie 
ka�dego z wła�cicieli” [10]. 

 
2.3.2. Mapa jako podkład dla prac planistycznych i realizacyjnych 

 
Przepisy analizowane w tym zakresie zwracaj� głownie uwag� na ustalenia 

zawarte w tomie II, dziale IV – „O gospodarczem uporz�dkowaniu miast  
i realno�ci do nich nale��cych”[10]. 

We wst�pie do tytułu „O sporz�dzaniu planów regulacyjnych miast i o 
policyi budowniczej” przeczyta� mo�na: „Ka�de miasto powinno mie� plan 
regulacyjny ulic i placów, w jego obr�bie znajduj�cych si�. Według tego planu, 
wznoszone by� powinny, w liniach regulacyjnych, wszelkie domy i budowle  
w mie�cie. Nakre�lenie pierworysu regulacyjnego dla miasta na mappie siedzib, 
sporz�dza in�ynier lub budowniczy powiatu, za poprzedniem naradzeniem si�  
z Magistratem i po zaakceptowaniu go przez Naczelnika Powiatu lub jego 
Pełnomocnika, Pierworys takowy, Rz�d Gubernialny, po zrewidowaniu, 
przedstawia Kommisyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych do zatwierdzenia, po 
uzyskaniu którego, czuwa nad wykonaniem niezwłocznem planu niwelacyjnego 
na gruncie, o ile konieczna potrzeba gdzie tego wymaga; mniej za� nagl�ce 
regulacje, stopniowo i w miar� mog�cych si� na to u�y� zasobów kassy miejskiej, 
do skutku doprowadza. Pilnowanie, aby przy wznoszeniu nowych i restauracji 
dawnych budowli, stosowano si� do planu regulacyjnego, nale�y do policyi  
budowniczej ...” [10]. 

Dnia 30 wrze�nia 1820 roku Ksi��� Namiestnik Królewski w pi�mie 
kierowanym do Komisji Rz�dowej Spraw Wewn�trznych i Policji zatwierdza 
przepisy w sprawie policji budowniczej dla miast. Przepisy takie przyj�to na 
posiedzeniu Rady Administracyjnej, dnia 26 Wrze�nia 1820 roku.  „Przepisy 
ogólne Policyi budowniczej dla miast w Królestwie Polskim”, podpisane przez 
Ministra Prezyduj�cego T. Mostowskiego, wprowadzone „W zamiarze 
przyprowadzenia miast zwolna do porz�dku i regularnej budowli, tudzie� 
oznaczenia stałych prawideł, wedle których w zabudowaniu i melioracyi tych�e 
miast, post�powa� nale�y...” zawieraj� mi�dzy innymi nast�puj�ce przes�dzenia 
[10]: „Ka�da nowo projektowana budowla, nie mo�e by� stawian� tylko w linii 
ulicy, i wedle zatwierdzonego planu ogólnej regulacyi miasta. Podług takowego 
planu, ulice uregulowane w głównych punktach, stałemi na gruncie słupami 
wytkni�te by� maj�.- Oznaczenie tym sposobem, na fundamencie planu 
uskutecznione, opisane b�dzie protokólarnie, protokół za� dor�czony 
Burmistrzowi i miejscowemu Dozorcy miast, dla dopilnowania, i�by si� w 
budowaniu �ci�le do zakre�lonych linij ulic stosowano” (punkt 1). „Szeroko�� 
ulic stanowi� b�dzie zatwierdzony plan miasta, do którego zupełnie stosowa� si� 
nale�y” (punkt 19). „Wybrukowanie ulic ułatwianem by� ma przez stosown� 
niwelacy� i uregulowanie spadku; spadek takowy wynosi� winien 1/4 lub 1/3 
cz��� cala na s��e�, samo za� wygórowanie czyli obł�kowato�� bruku, w �rodku 
ulicy 15 do 25 cali, na 5 s��ni szeroko�ci ulicy wynosi� b�dzie; do podobnego 
uregulowania bruku, wła�ciciele stosowa� si� maj� w uregulowaniu przed swemi 
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domami trotuarów, których podniesienie ma by� w równi ze �rodkow� 
obł�kowato�ci� bruku ulicy i w kształcie grandusu przy rynsztoku zako�czone” 
(punkt 21). „Do wszelkich czynno�ci i rachunku około budowli, miara nie inna, 
tylko nowopolska ma by� u�ywana”(punkt 25). 

W ostatnim 25 punkcie tych przepisów Komisja stwierdza: „Przepisy 
niniejsze, aby ka�dego wiadomo�ci doszły, maj� by� przez Dzienniki 
wojewódzkie, tudzie� przez Proboszczów z ambon po miastach ogłoszone, nad 
dopełnieniem których Kommissya Wojewódzka z urz�du czuwa� jest 
obowi�zan�”. 

Podstaw� sporz�dzania takich planów regulacyjnych jest mapa 
wielkoskalowa miasta („Nakre�lenie pierworysu regulacyjnego dla miasta na 
mappie siedzib”). 

Znajduje to równie� umocowanie prawne w rozporz�dzeniu z dnia 21 
listopada 1823 roku „O zaj�ciu na rzecz miast realno�ci skarbowych, 
instytutowych, lub prywatnych, w po�ród miast poło�onych, i regulacji miast, w 
celu osiedlania fabrykantów zagranicznych”. W punktach dotycz�cych regulacji 
miast, Komisja Rz�dowa Spraw Wewn�trznych i Policji przypomina [9], �e 
regulacja miast nast�pi� mo�e dopiero po „uskutecznionym onych�e pomiarze  
i zdj�ciu planu w trzech jednozgodnych exemplarzach” . Sporz�dzone 
opracowania kartograficzne stanowi� zarówno �ródło informacji przestrzennej, 
jak i materiał podkładowy dla prac planistycznych („zaprojektuj� Prezesowie 
Kommissyj Wojewódzkich, na planach zdj�tych miasta ka�dego, kierunek ulic, 
rynków i placów”). 

Podkre�li� równie� warto ko�cowy akapit tego rozporz�dzenia, w którym 
Komisja stwierdza: „Całe w tym sposobie uło�one dzieło regulacyjne, wraz z 
trzema exemplarzami planu pomiaru i regestrów pomiarowych, po zupełnym 
wszystkiego doko�czeniu, Kommisyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych i Policyi 
przedstawi�, w stosownym ze swej strony ogólnym, co do ka�dego miasta, 
rapporcie”. 

 
2.3.3. Mapa w gospodarce nieruchomo�ciami 

 
Dynamiczny rozwój miast wywołuje z jednej strony potrzeb� „nabywania na 

własno�� miejsk� ró�nej natury realno�ci”, z drugiej za� skutkuje 
„wypuszczaniem w wieczyst� i emfiteutyczn� dzier�aw� realno�ci miejskich”. 

Realizacja tych zada� wymaga nie tylko szczegółowej mapy sytuacyjnej 
nieruchomo�ci, ale równie� skutkuje procedurami wyceny warto�ci nie-
ruchomo�ci oraz wpisu tytułu własno�ci w ksi�dze wieczystej. 

We wst�pie do tytułu III „O nabywaniu przez gminy miejskie na własno�� 
ró�nej natury realno�ci, i o zaci�ganiu po�yczek na potrzeby miasta” (tom II, 
dział II – „O własno�ci i funduszach miejskich”)  przeczyta� mo�na [10]:  

„Nabywanie na własno�� miejsk� ró�nej natury realno�ci, mo�e nast�powa�, 
albo przez kupno lub zamian�, albo drog� przymusowego wywłaszczenia na 
u�ytek publiczny miasta, albo przez s�dowe wywłaszczenie za długi, albo te� 
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przez darowizn� lub zapisy, na rzecz miasta uczynione. Nabycie realno�ci przez 
gmin� miejsk� w drodze kupna, poprzedzi� winny nast�puj�ce czynno�ci: 

1) pomiar, zdj�cie planu sytuacyjnego i opisanie granic maj�cej si� naby� re-
alno�ci, z wyszczególnieniem przedmiotów jej u�ytkowych; 

2) oszacowanie urz�dowe realno�ci do nabycia proponowanej; 
3) uło�enie punktów przedugodnych do nabycia; 
4) przedstawienie całego operatu powy�szego, za po�rednictwem Rz�du Gu-

bernialnego, do Kommissyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych, dla pozyskania 
decyzyi, upowa�niaj�cej do spisania kontraktu; 

5) wyjednanie zatwierdzenia kontraktu przez Rad� Administracyjn�, na wnio-
sek  Kommissyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych. 
Nabycie, zostaje doprowadzone do skutku, przez odebranie realno�ci 

nabytej, przepisanie tytułu własno�ci w ksi�dze wieczystej na rzecz miasta,  
i wypłacenie nale�no�ci, z upowa�nienia Kommissyi Rz�dowej Spraw 
Wewn�trznych. 

Przy zamianie realno�ci miejskiej na inn�, czynno�ci s� te same jak wy�ej,  
z dodaniem nadto opisu i oszacowania realno�ci miejskiej, maj�cej by� 
zamienion�”. 

W przepisach dotycz�cych szacowania warto�ci nieruchomo�ci szczegółowa 
mapa nieruchomo�ci zostaje wymieniona jako podstawowy materiał �ródłowy 
dla tych procedur. 

Tre�ci zawarte w tytule zawieraj�cym przepisy „O wypuszczaniu w wieczyst� 
i emfiteutyczn� dzier�aw� realno�ci miejskich” (tom I, dział II) obejmuj�, mi�dzy 
innymi, wydane 10 listopada 1823 roku przez Kommissy� Rz�dow� Przychodów 
i Skarbu, kierowane do wszystkich Komisji Wojewódzkich,  „Rozporz�dzenie 
wskazuj�ce zasady do szacowania placów rz�dowych po miastach i wypuszczania 
onych w wieczyst� dzier�aw�”. W zamieszczonej instrukcji, pierwsze trzy punkty 
wskazuj� na konieczno�� sporz�dzania takiej mapy oraz wprowadzaj� zasady 
standaryzacji jej opracowania [10]:  
„1. Ka�dy plac powinien by� pomierzony, i plan z niego sporz�dzony. 
2. Do przemierzania placów rz�dowych po miastach, u�yt� by� ma miara 

nowo-polska, mianowicie pr�tów 7½  łokci trzymaj�ca. 
3. Redukcya pr�ta kwadratowego na łokcie nast�powa� ma wedle dzieła 

Kolberga, to jest pr�t kwadratowy rachuje si� po łokci kwadratowych 56¼ , 
s��e� kwadratowy za� po łokci kwadratowych 9”. 
Tak�e i w tym przypadku warto zwróci� uwag� na ustalenia wskazuj�ce 

równie� na systemowe uregulowania administracyjne. We wst�pie do tego tytułu 
przeczyta� mo�na: 

„Wypuszczanie w wieczyst� lub długoletni� (emfiteutyczn�) dzier�aw� 
realno�ci miejskich, b�d�ce równie� pozbywaniem si� cz��ci własno�ci, to jest 
prawa u�ytkowania z onej, wymaga zatwierdzenia Rady Administracyjnej,  
i powinno nast�powa� w drodze publicznej licytacyi, z dopuszczeniem wyj�tku, 
jedynie z upowa�nienia tej�e Rady, dla szczególnych korzy�ci, mog�cych si� 
natrafi� dla miasta, z wypuszczenia w dzier�aw� z wolnej r�ki”. 
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O wadze tych przepisów �wiadczy ponowne rozporz�dzenie z dnia 19 
wrze�nia 1826 r., kierowane przez Kommisj� Rz�dow� Spraw Wewn�trznych  
i Policji do Kommisji Wojewódzkich, �e „przy wieczystym wydzier�awianiu 
placów miejskich, nale�y stosowa� si� do przepisów skarbowych, w tej mierze 
wydanych” [11]. Zał�cza si� do tego obja�nienia aneks - wyci�g z Instrukcji 
„jak� w tej mierze Kommissya Rz�dowa Przychodów i Skarbu pod dniem 10 
Listopada 1823 roku N. 43,311/2,361 wydała” oraz „Norm� do oszacowania 
placów kass miejskich po miastach i przedmie�ciach, z potr�ceniem �  cz��ci na 
podatki”.   

Porównanie obecnych i dawnych przepisów dotycz�cych nabywania prawa 
u�ytkowania wieczystego gruntów wskazuje na ich konsekwentn� ci�gło��  
w wielu aspektach. Nie zmieniły si� praktycznie pryncypia charakterystycznych 
cech tej formy władania gruntami, jej atrybutów oraz procedury nabywania tego 
prawa [3]. 

Szczegółowa analiza przepisów w zakresie ujawniania praw własno�ci 
pozostaje poza obszarem zainteresowania niniejszego artykułu. Warto jednak  
w tym zakresie przytoczy� stosowny cytat z pracy omawiaj�cej „Prawo o przy-
wilejach i hypotekach z 1825 roku”[5].  Zgodnie z ta prac�, prawodawca krajowy 
„postanowił zbiór przepisów”, o których Autor pisze [5]: 
„Ustawami temi głównie s�: 

1. Prawo sejmowe o ustalaniu własno�ci dóbr nieruchomych, o przywilejach  
i hypotekach, zatwierdzone dnia 14(26) Kwietnia, a ogłoszone dnia 20 Lipca 
1818 roku. 

2. Prawo o przywilejach i hypotekach  zatwierdzone d. 1(13) Czerwca a ogło-
szone dnia 6 Sierpnia 1825 roku. 

Ustawy te zostały uzupełnione, rozwini�te, obja�nione i zmodyfikowane:przez 
postanowienie Namiestnika Królewskiego z d. 22 Stycznia 1822 roku o terminie  
i sposobie zakładania apellacyi od decyzyi hipotecznych, przez prawo z dnia 
16(28) Czerwca 1830 r. pod wzgl�dem zmiany art. 127 prawa sejmowego  
o hypotekach z r. 1818, oraz wzgl�dem dowodów legitymacyi przez �wiadków, 
dalej przez instrukcje przepisane dnia 30 Czerwca 1819 roku za N-rem 7406 dla 
kommissyi hypotecznej i kancellaryi ziemia�skiej b. Województwa 
Mazowieckiego i z d. 22 Grudnia 1825 roku, za N-rem 15054 dla wydziałów 
hypotecznych powiatowych i przez liczne reskrypta Kommissyi Rz�dowej 
Sprawiedliwo�ci”. 

Analizuj�c przepisy z punktu widzenia szczegółowych map sporz�dzanych 
dla pojedynczych nieruchomo�ci, warto jeszcze raz zwróci� uwag� na cytowane 
ju� w innym aspekcie,  „Przepisy ogólne Policyi budowniczej dla miast w 
Królestwie Polskim”z dnia 26 Wrze�nia 1820 r.  W punkcie 2 tych przepisów 
tak�e znajduje si� odniesienie do takiej mapy [9]: „Ka�dy zamy�laj�cy stawia� 
zabudowania nowe, winien zło�y� plan czyli rys szczegółowy domu, maj�cego si� 
budowa�, tudzie� plan sytuacyjny placu i miejsc jemu przyległych, a to dla 
uzyskania approbacyi, bez której rozpocz��, a tem mniej wykona� budowli nie 
wolno”.  
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Rang� tego przepisu podkre�la jego rozwini�cie: „Uchybiaj�cy temu, 
nietylko straci prawo do uzyskania zapomogi lub po�yczki, lecz nadto  
w przypadku, gdyby budowla przeciw zasadom budowniczym uskutecznion� lub 
za psuj�c� widoki miasta uznan� była, nakazanem b�dzie zrobienie potrzebnych 
odmian, a nawet zrzucenie onej, w miar� jak tego potrzeba wymaga� b�dzie, 
oprócz tego miejscowy Urz�d municypalny odpowiedzialnym jest za dozwolenie 
budowania, bez poprzedniczego Władzy wy�szej zezwolenia”. 

3. Podsumowanie 
 

Analizuj�c przepisy administracyjne Królestwa Polskiego, zwrócono w tym 
opracowaniu przede wszystkim uwag� na rozporz�dzenia wydane w pierwszej 
dekadzie funkcjonowania pa�stwa. Stanowi� one kanw� dla pó�niejszych 
rozporz�dze�, u�ci�laj�cych jedynie pryncypia wprowadzone rozporz�dzeniami 
pierwotnymi.  

Przepisy te, analizowane z punktu widzenia prowadzonych i koniecznych do 
wykonania w tym czasie prac geodezyjno-kartograficznych, zwracaj� szczególn� 
uwag� zwłaszcza na ustalenia zawarte w działach, tytułach i tre�ciach  
przedstawionych w tabeli 1. Uwypuklaj� one rang� mapy, w omówionych wy�ej 
aspektach jej wykorzystania.  

Szczególn� uwag� nale�y zwróci�, w pierwszym rz�dzie, na ustalenia 
zawarte w Instrukcyi dla mierniczych trudni�cych si� pomiarem siedlisk  
i realno�ci miast w Królestwie Polskiem. 

Uwzgl�dniaj�c, �e zgodnie z zapisami tej instrukcji [2]: 
� istnieje obligatoryjna kontrola techniczna opracowa� (rewizy� rozmiaru 

mappy odb�dzie, albo in�enier wojewódzki, albo geometra przysi�gły, znany  
z dobrej roboty i akuratno�ci swojej, ka�dego razu przez Kommissy� Woje-
wódzk�, przeznaczony na grunt (...), po dochodzeniu przez takow� rewizy� 
zgodno�ci mappy z wymiarem, i po skonfrontowaniu regestru pomiarowego, 
co do wyrachowania, wygotuje rewizor wywód słowny, post�powanie swoje 
usprawiedliwiaj�cy, i po�wiadczy na fundamencie tego� mapp� i regestr wła-
snor�cznym swoim podpisem), 

� mapom obligatoryjnie towarzysz� rejestry pomiarowe (dla wyja�nienia wszel-
kich przedmiotów, na planie znajduj�cych si�, ma by� uło�ony regestr pomia-
ru wedle zał�czonego wzoru, w którym ka�da posiadło��, podług bie��cego 
numeru mappy, w szeroko�ci, długo�ci i powierzchni kwadratowej zapisana 
by� powinna),  

� niezb�dne jest sporz�dzanie opracowa� w trzech egzemplarzach, co umo�li-
wia tworzenie pa�stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plany 
wygotowane by� maj� w trzech egzemplarzach jednobrzmiennych: do akt 
miejskich, Kommissyi Wojewódzkiej i Kommissyi Rz�dowej Spraw Wewn�trz-
nych i Policyi), 
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a tak�e fakt, �e zawiera ona szczegóły techniczne, które współcze�nie 
uwzgl�dniane s� w wytycznych technicznych, przyj�� mo�na, �e stworzone 
zostały warunki procesu technologicznego zmierzaj�cego do wdro�enia systemu 
sporz�dzania mapy wielkoskalowej dla terenów miast. 

Warto zwróci� uwag�, �e rang� tworzenia zasobu podkre�laj� dodatkowo 
zapisy znajduj�ce si� w tytule  „O konserwacyi przywilejów, nada�, wyroków, 
mapp i rejestrów pomiarowych”. We wst�pie tego tytułu zapisano:   „Mappy, 
oraz plany regulacyjne, z rejestrami pomiarowemi, w trzech egzemplarzach 
sporz�dzone, konserwuj� si�, po jednym egzemplarzu w Kommissyi Rz�dowej 
Spraw Wewn�trznych, w Rz�dzie Gubernialnym, i w archiwum Magistratu 
miasta, do którego nale��, stosownie do instrukcyi, dla mierniczych z 1823 r. i do 
przepisów policyi budowniczej”. 

Przepisy stwarzaj� równie� warunki do wdra�enia zal��ków katastru 
nieruchomo�ci, obejmuj�cego: 
� mapy szczegółowe nieruchomo�ci, sporz�dzane w przypadkach obrotu nieru-

chomo�ciami – nabywania nieruchomo�ci przez miasto (warunek: pomiar, 
zdj�cie planu sytuacyjnego i opisanie granic maj�cej si� naby� realno�ci,  
z wyszczególnieniem przedmiotów jej u�ytkowych) i oddawania nieruchomo�ci 
w u�ytkowanie wieczyste; a tak�e w przypadkach ubiegania si� o pozwolenie 
na budow� (ka�dy zamy�laj�cy stawia� zabudowania nowe, winien zło�y� 
...plan sytuacyjny placu i miejsc jemu przyległych), 

� wyniki wyceny warto�ci nieruchomo�ci podlegaj�cych obrotowi na rynku 
nieruchomo�ci (oszacowanie urz�dowe realno�ci) – dla której dla której mate-
riałem �ródłowym jest mapa wielkoskalowa (ka�dy plac powinien by� pomie-
rzony, i plan z niego sporz�dzony), 

� decyzje administracyjne upowa�niaj�ce do spisania kontraktu – niezb�dne jest 
przedstawienie całego operatu powy�szego, za po�rednictwem Rz�du Guber-
nialnego, do Kommissyi Rz�dowej Spraw Wewn�trznych, 

� wpis do ksi�gi wieczystej (nabycie, zostaje doprowadzone do skutku przez... 
przepisanie tytułu własno�ci w ksi�dze wieczystej). 

Analizuj�c omawiane przepisy przez pryzmat cytowanych wcze�niej, 
współcze�nie obowi�zuj�cych ustale� dotycz�cych prowadzenia systemu 
informacji o terenie [13], mo�na stwierdzi�, �e przepisy te sprzyjaj� tworzeniu 
zasobu informacyjnego, precyzuj� procedury pozyskiwania danych, ich kontroli  
i integracji, wprowadzaj� obligatoryjne zasady administrowania zasobem 
informacyjnym – tworz� jednoznaczne przesłanki do wdra�ania zal��ków 
systemu informacji o terenie w Królestwie Polskim. 
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IMPLEMENTATION OF THE INCIPIENT 
CONDITIONS FOR LAND INFORMATION SYSTEM 

IN THE POLISH KINGDOM 

Summary 

The article drew attention of the technical and legal conditions contained in 
the administrative Polish Kingdom, creating conditions for the construction of a 
land information system. 
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