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W pracy omówiono dokumentacj� geodezyjno-kartograficzn� spo-
rz�dzon� dla pierwszych osad Łodzi wczesnoprzemysłowej, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem rejestrów pomiarowo-regulacyjnych stanowi�cych in-
tegraln� cz��� planów regulacyjnych F. de Viebiga z 1823 roku oraz Jana 
Le�niewskiego z 1827 roku. 

1. Wprowadzenie 
 

W wielu publikacjach dotycz�cych pocz�tków kształtowania si� zr�bów 
Łodzi przemysłowej przywoływane s� opracowania kartograficzne F. de Viebiga 
z 1823 roku oraz Jana Le�niewskiego z 1827 roku. 

Opracowania te, znajduj�ce si� w zbiorach Archiwum Pa�stwowego w Łodzi, 
stanowi� istotny materiał �ródłowy do wszelkich analiz dotycz�cych 
powstawania pierwszych osad – sukienniczej i r�kodzielniczej – Łodzi 
wczesnoprzemysłowej. Opracowaniami tymi s� [8]: 
� Plan Sytuacyiny uregulowanych ogrodów sukienniczych Miescie Łodzi 

poło�onego w Obwodzie Ł�czyckim Woiewództwie Mazowieckim pomier�ył 
rysował  
w roku 1823 F. de Viebig (APŁ, Zbiór kart. 1600-1980, sygn. 517), 
� Plan Sytuacyiny Osady R�kodzielniczey ŁODKA pod miastem Rz�dowym 

Łód� w Obwodzie Ł�czyckim w Woiewództwie Mazowieckim na Wyroby Lniane  
i Bawełniane zało�oney, Sporz�dzony w Miesi�cu Listopadzie 1827 roku przez 
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Jana Le�niewskiego Jeometr� przysi�głego Królestwa Polskiego (APŁ, Zbiór 
kart. 1600-1980, sygn. 519). 

W opracowaniu niniejszym zwrócono uwag� na nieomawiane wcze�niej  
w literaturze przedmiotu, a stanowi�ce integraln� cz��� tych opracowa� 
kartograficznych rejestry regulacyjne. 

2. Plany i rejestry  
 
Konieczno�� sporz�dzania planów i rejestrów pomiarowo-regulacyjnych dla 

miast rz�dowych, bazuj�cych na wcze�niej sporz�dzanych szczegółowych 
mapach sytuacyjnych, reguluj� przepisy administracyjne Królestwa Polskiego, 
„odnosz�ce si� do gospodarstwa miejskiego miast prowincyonalnych” [6,7]. 

W dziale „O zarz�dzie miejskim”[6] znajduje si� „Postanowienie o dozorach 
miejskich i dozorcach miast” z dnia 13 czerwca 1818 roku, w którym precyzuje 
si� mi�dzy innymi, �e do dozorców miast nale�e� b�dzie „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” [6] 
zatytułowane „O obowi�zkach dozorców miast”. W artykule 21. tego 
rozporz�dzenie stwierdza si�, �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 dziale „O gospodarczem uporz�dkowaniu miast i realno�ci do nich 
nale��cych” [7] zawieraj� si� uregulowania dotycz�ce prac planistycznych  
i realizacyjnych dla miast rz�dowych. 

We wst�pie do tytułu „O sporz�dzaniu planów regulacyjnych miast i o policyi 
budowniczej” mo�na przeczyta�: „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...” [7]. 
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Odniesienia do takich planów regulacyjnych zawieraj� „Przepisy ogólne 
Policyi budowniczej dla miast w Królestwie Polskim”, przyj�te na posiedzeniu 
Rady Administracyjnej, dnia 26 Wrze�nia 1820 roku i wprowadzone „W za-
miarze 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...” [6]. 

Dokumentem podkładowym do sporz�dzania takich planów regulacyjnych 
jest mapa wielkoskalowa miasta. Znajduje to umocowanie prawne w roz-
porz�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 
[7], �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”). 

Przewidziane procedury były najprawdopodobniej realizowane równie� w 
przypadku pierwszych dwóch osad – osady sukienniczej Nowe Miasto i osady 
r�kodzielniczej Łódka – tworz�cych zr�by przyszłej Łodzi przemysłowej. Dla 
obu osad zostały sporz�dzone plany regulacyjne i rejestry regulacyjne, bazuj�ce 
na wykorzystaniu szczegółowych map sytuacyjnych i doł�czonych do nich 
rejestrów pomiarowych. 

2.1. Plan i rejestr pomiaru dla Osady Sukienniczej Nowe Miasto 
 
Plan regulacyjny tej osady wykre�lił w 1823 roku geometra F. de Viebig, 

działaj�cy na zlecenie i według szczegółowej instrukcji Radcy Stanu Prezesa 
Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda Rembieli�skiego [1]. 
Opracowanie to zatytułowane: „Plan Sytuacyiny uregulowanych ogrodów 
sukienniczych Miescie Łodzi poło�onego w Obwodzie Ł�czyckim Woiewództwie 
Mazowieckim” sporz�dzony został w skali 1:5 000 według „Miary Warszawskiey 
rachui�c 50 pr�tów na Call Dziesi�t…”. Kopi� litograficzn� tego planu, 
znajduj�c� si� w Archiwum Pa�stwowym w Łodzi (APŁ, Zbiór kart. 1600-1980, 
sygn. 517) przedstawiono na rysunku 1. 
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Nale�y podkre�li�, �e zgodnie z zapisem instrukcji Rembieli�skiego, 
geometra de Viebig zaprojektował i wyznaczył w terenie jedynie ogrody, 
przynale�ne do wytyczonych ju� w 1821 roku przez Komisarza Wydziału 
Administracyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego Witkowskiego 
placów budowlanych („Do ka�dego placu miejskiego nowej osady maj� by� 
domierzone takiej rozci�gło�ci ogrody, jak s� wymierzone w specyfikacji przez 
komisarza Witkowskiego podpisanej i w aktach burmistrza miejscowego 
znajduj�cej si�”), na planie przedstawiaj�c cało�� tych uregulowa� 
przestrzennych. Znajduje to odzwierciedlenie w tytule tego opracowania 
kartograficznego „Plan Sytuacyiny uregulowanych ogrodów sukienniczych...”. 

Specyfikacja Komisarza Witkowskiego znajduje si� w Archiwum 
Pa�stwowym w Łodzi (APŁ, Akta m. Łodzi, sygn. 536, k. 1 - 5). Jest to 
podpisany 24 maja 1821 roku dokument zatytułowany „Specyfikacya nowo 
utworzonych na Nowym Mie�cie Osad dla Sukienników i wyrachowanie 
potrzebnych do Nich Ogrodów”.  

Plan regulacyjny, zgodnie z klasyczn� i przewidzian� przepisami procedur�, 
sporz�dził F. de Viebig na podkładzie wcze�niej wykonanej wielkoskalowej 
mapy sytuacyjnej obszaru obj�tego pracami planistycznymi. Tre�� mapy 
podkładowej jest czytelna na planie regulacyjnym. Autorem opracowania 
wykorzystanego jako mapa podkładowa był najprawdopodobniej geometra 
Plebanowski [4]. 

Takie wcze�niejsze pomiary, których wyniki przedstawione s� na 
szczegółowej mapie sytuacyjnej, niezb�dne s� równie� do sporz�dzenia 
rejestrów, stanowi�cych integraln� cz��� planów regulacyjnych. 

W Archiwum Pa�stwowym w Łodzi (APŁ, Akta m. Łodzi, sygn. 536,  
k. 6 -12) znajduje si� „REGESTR pomiaru czyli wi�cey podziału gruntów na 
Osady Sukiennicze w Nowym Mie�cie Łodzi poło�onego w Obwodzie Ł�czyckim 
Woiewództwie Mazowieckim wyrachowany i spisany z doł�czonego Planu przez 
Geometr� F. de Viebig”.  

Rejestr zawiera zestawienia pól powierzchni placów miejskich oraz 
przynale�nych do nich ogrodów (oznaczonych takimi samymi jak place miejskie 
numerami porz�dkowymi), oraz pól powierzchni terenów o innym, 
przewidzianym w planie przeznaczeniu, w rozbiciu na wyst�puj�ce w ich obr�bie 
u�ytki gruntowe: grunty orne, ł�ki, lasy, bagna i wody. Tak�e i przy sporz�dzaniu 
tego rejestru geometra Viebig był zobowi�zany instrukcj� Rembieli�skiego, do 
uwzgl�dnienia danych odno�nie placów miejskich, ze sporz�dzonej wcze�niej 
specyfikacji komisarza Witkowskiego [1].  

Rejestr ko�czy sumaryczne zestawienie pól powierzchni „podziałów”, do 
których dodano rozliczenie pól powierzchni terenów przewidzianych jako 
przyszłe miejskie „tereny inwestycyjne” – Kusy K�t, Karkoszka i staw. 

Na rysunku 2 przedstawiono ko�cow� stron� tego rejestru. 
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Rys. 2. Strona rejestru pomiaru z 1823 roku F. de Viebiga 
(oryginał APŁ, Akta m. Łodzi,  sygn. 536, k. 6-12) 

Fig. 2. The page of the measurement registry dated 1823 by F. de Viebig  
(Original SAL, Files of city Łód� – sign. 536, c. 6-12) 
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Ogólne pole powierzchni terenu obj�tego podziałami wynosiła 328 mórg  
7 pr�tów kwadratowych i 49 stóp kwadratowych, czyli 183,6520 ha; za� po 
dodaniu terenów przewidzianych do przył�czenia rejestr obejmował „Włók 
pi�tna�cie Morgów siedm, pr�tów 206. stóp 49 kwadratowych Miary 
Nowopolskiey”, czyli 256,2468 ha.  

W tabeli 1 przedstawiono sumaryczne zestawienie pól powierzchni 
„podziałów” oraz rozliczenie pól powierzchni terenów dodanych na podstawie 
tego rejestru, za� w tabeli 2 rozliczenie tego zestawienia w hektarach. 

2.2. Plan i rejestr regulacyjno-pomiarowy  
dla Osady R�kodzielniczej Łódka 

 
Plan regulacyjny tej osady sporz�dził w 1827 roku, zapewne równie� 

zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez Rajmunda Rembieli�skiego, 
mierniczy przysi�gły Królestwa Polskiego Jan Le�niewski.  

Podział nowych terenów przedstawił na opracowaniu zatytułowanym „Plan 
Sytuacyiny Osady R�kodzielniczej ŁODKA pod miastem Rz�dowym Łód�  
w Obwodzie Ł�czyckim w Woiewództwie 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”. Jest to 
opracowanie sporz�dzone w skali 1:10000 według miary nowopolskiej. 
Opracowanie to, znajduj�ce si� w Archiwum Pa�stwowym w Łodzi (APŁ, Zbiór 
kart. 1600-1980, sygn. 519) przedstawiono na rysunku 3. 

W 1928 roku Jan Le�niewski sporz�dził do tego planu opracowanie 
zatytułowane: „Rejestr Regulacyjno Pomiarowy Osady R�kodzielniczej zwanej 
Łódk� na wyroby Lniane i Bawełniane, pod miastem Rz�dowym Łód�,  
w Obwodzie Ł�czyckim w Woiewództwie Mazowieckim nowo zało�onej Wedle 
Regulacyi Stosownie do Mappy w rku 1828 z rysowanej na miar� Nowo – Polsk�. 
Sporz�dzony w miesi�cu Lutym 1828 roku przez Mierniczego Przysi�głego Jana 
Le�niewskiego”. Kopia jego znajduje si� w Archiwum Pa�stwowym w Łodzi 
(APŁ, Akta m. Łodzi, Wydział Administracyjny, sygn. 348). 

Na wklejce zamieszczonej na 2 stronie okładki tego dokumentu znajduj� si� 
pó�niejsze zapisy: „Jest to kopia rejestru znajduj�cego si� w Archiwum Akt 
Dawnych w Warszawie w aktach Zespołu Komisji Rz�dowej Spraw 
Wewn�trznych w teczce oznaczonej Nr bie�. 19245 zatytułowanej: Akta Komisji 
Spraw Wewn. Duchownych i O�wiecenia Publicznego tycz�ce si� regulacji 
miasta fabrycznego Łód� vol. I karty 91-107 - Rejestr nosi tytuł: „E1. N 14 Do 
Nru 2660/11228 z r. 1847 „Rejestr Regulacyjno Pomiarowy osady r�kodzielniczej 
... i.t.d. jak na kopii, Łód�, dnia 17.V.1938 r. Podpis nieczytelny”. 

 
 
 
 
 



Plany i rejestry regulacyjne pierwszych osad fabrycznych miasta Łodzi 

 

55 

        
 R

ys
. 3

. P
la

n 
re

gu
la

cy
jn

y 
Ja

na
 L

e�
ni

ew
sk

ie
go

  
z 

18
27

 ro
ku

. O
ry

gi
na

ł  
w

 s
ka

li 
1:

10
00

0 
 

w
 A

rc
hi

w
um

 
Pa
�s

tw
ow

ym
 w

 Ł
od

zi
 

(A
PŁ

, Z
bi

ór
 k

ar
t. 

 
16

00
-1

98
0,

 s
yg

n.
 5

19
) 

Fi
g.

 3
. R

eg
ul

at
or

y 
pl

an
  

by
 J

an
 L

e�
ni

ew
sk

i  
i o

f 1
82

7 
ye

ar
. O

ri
gi

na
l i

n 
sc

al
e 

1:
10

00
0 

in
 th

e 
St

at
e 

A
rc

hi
ve

 in
 Ł

ód
� 

 
(C

ar
t. 

C
ol

l. 
SA

L
 –

  
si

gn
. 5

19
) 

 



M. Czocha�ski, G. Kowalski 

 

56

 
 

Rys. 4. Strona rejestru regulacyjno-pomiarowego Jana Le�niewskiego z 1828 roku  
(APŁ, Akta Miasta Łodzi, Wydział Administracyjny, sygn. 348) 

Fig. 4. The page of the regulatory - measuring registry by Jan Le�niewski of 1828  
(SAL, Files of city Łód� Administratio Division – sign. 348) 
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Rejestr ten obejmuje zestawienia pól powierzchni zaprojektowanych parcel 
oraz pól powierzchni terenów o innym, przewidzianym w planie,  przeznaczeniu,  
z wyszczególnieniem znajduj�cych si� w ich obr�bie u�ytków gruntowych, 
obejmuj�cych: grunty orne (z podziałem na grunty czyste i grunty zaro�ni�te), 
ł�ki (czyste i zaro�ni�te) oraz nieu�ytki, do których zaliczono wody, miejsca 
nieu�yteczne oraz granice i ulice. Uwzgl�dnia przede wszystkim tereny ju� zaj�te 
na osad� r�kodzielnicz� Łódka, lecz zawiera równie� rozliczenie przyszłych 
„terenów inwestycyjnych” obejmuj�cych „osad� Tkack� �l�zaki zwan� 
urz�dzon� na Sołtystwie Zarzew”.  

Rejestr jest zachowany w złym stanie. Na rysunku 4 przedstawiono stron� 
tego rejestru dotycz�c� osady �l�zaki, z wkomponowanym, lepiej zachowanym 
nagłówkiem tabeli z innej strony rejestru. 

Jak wynika z tego nagłówka, rejestr sporz�dzony przez Jana Le�niewskiego 
zawiera, w porównaniu z rejestrem F. de Viebiga dla osady sukienniczej Nowe 
Miasto, bardziej szczegółow� charakterystyk� dotychczasowych sposobów 
u�ytkowania gruntów. Zawiera równie� dodatkowo wyra�on� w pr�tach, 
pr�cikach i calach „szeroko�� placu przy ulicy frontowej”, umo�liwiaj�c� przy 
wykorzystaniu informacji zawartej w kolumnie „Przestrze� ogólna” na 
obliczanie gł�boko�ci tych placów. 

Na ostatniej stronie tego rejestru zamieszczone zostało zestawienie 
zatytułowane „Zebranie Ogólnej przestrzeni osady Łódka”, uwzgl�dniaj�ce 
dodatkowo dane dla osady tkackiej �l�zaki. Dane tego zestawienia 
przedstawiono w tabeli 3. 

Ogólne pole powierzchni terenu obj�tego podziałami wynosi 1481 mórg 100 
pr�tów kwadratowych, czyli 829,3571 ha; za� po dodaniu terenów 
przewidzianych do przył�czenia „Cała osada Łódka ł�cznie z osad� �l�zaki 
czyni” 1613 mórg 100 pr�tów kwadratowych, czyli 903,2602 ha. Rozliczenie 
tego zestawienia w hektarach przedstawiono w tabeli 4. 

Na planie regulacyjnym Jana Le�niewskiego w tre�ci podkładowej 
przedstawione zostały tylko wody powierzchniowe. Dla sporz�dzenia tego planu 
i stanowi�cego integraln� cz��� rejestru musiały by� zatem wykorzystane inne 
szczegółowe mapy sytuacyjne terenów obj�tych pracami planistycznymi. 

Na wklejce zamieszczonej na 2 stronie okładki rejestru znajduje si� dopisek: 
„Do tego „Rejestru” posiadamy kopi� planu „Mappa Realno�ci Rz�dowych 
zaj�tych na osad� r�kodzielnicz� Łódka...” Plan ten odrysowano w roku 1938. 
Zobacz zbiór planów Nr ...Podpis nieczytelny”. Mapy tej dotychczas nie 
odnaleziono. 

Natomiast identyczny tytuł nosi mapa znajduj�ca si� w Archiwum 
Pa�stwowym w Łodzi (APŁ, Zbiór kart. 1600-1980, sygn. 96) oraz jej wierna 
kopia (APŁ, Zbiór kart. 1600-1980, sygn. 521). 
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Tabela 4. Rozliczenie w hektarach danych rejestru regulacyjno-pomiarowego 
Jana Le�niewskiego  
Table 4. Settlement in hectares of regulatory-measuring registry by Jan 
Le�niewski 

Opracowanie własne na podstawie [APŁ, Akta Miasta Łodzi, Wydział 
Administracyjny, sygn. 348]. 

Mapa ta jest zatytułowana: „Mappa Realno�ci Rz�dowych zai�tych na Osade 
R�kodzielnicz� ŁODKA, Wsi Wólka, Posady Strzelca Obr�bu Łodz, Grontu 
Marcycha do Urz�du Le�nego Łaznow nale��cego, Posiadeł Emphiteulicznych 
Piła Kulom, Młynow Lamus i Woytowski i Dezerty Młynowego Araszt z Ekonomij 
Łaznow oraz Młynka zwanego Ksi��y z Probostwa Łódz nabytego, niemniey 
Cz��ci Lasu Rz�dowego z Le�nictwa Łaznow. – Nakoniec Cz��ci Lasu sub Litt P. 
ogolnego Miasta Łódz na Mappie Grontów zai�tych z Territorium Miasta tego� 
w roku 1826 sporz�dzony niezamieszczony, z Mappy ogolney Klucza Łódz z Roku 
1825 z Rysowana w Miesi�cu Styczniu 1828 Roku przez Jana Le�niewskiego 
Mierniczego Przysi�głego.”.  

Opracowanie sporz�dzone jest w skali 1:5000 („na 1 Cal Dziesi�tny pr�tów 
50”), za� z uwagi zamieszczonej w legendzie „Granice ka�dey Realno�ci 
Oddzielnymi Kolorami s� oprowadzone. Głoski czarne s� Odsetaczeniem do 
Reiestru Pomiarowego” wynika, �e do tej mapy sporz�dzony został rejestr 
pomiarowy opisuj�cy relacje mi�dzy podmiotami i przedmiotami władania. 

Mapa ta nie zawiera obrazu terenów obywateli miasta przej�tych wcze�niej 
na urz�dzenie Osady R�kodzielniczej Łódka, oraz obrazu terenów Sołtystwa 
Zarzew wł�czonego do miasta Łodzi w ko�cowym etapie regulacji. 

Tereny te, z elementami nowego rozplanowania oznaczonego kolorem 
czerwonym, zostały przedstawione na innych mapach. 

Tereny obywateli miasta s� przedstawione na opracowaniu zatytułowanym: 
„Plan Sytuacyiny zai�tych gróntów na Urz�dzenie Osady r�kodzielniczej 
ŁÓDKA zwaney, z Territorium miasta Rz�dowego Łód� w obwodzie Ł�czyckiem 
w Województwie Mazowieckiem poło�onego w roku 1825 sporz�dzony przez 
Jana Le�niewskiego Jeometr� przysi�głego” (APŁ, Zbiór kart. 1600-1980. sygn. 
521). Jest to mapa jednostkowa w skali 1:5000 („miary Nowo = polskiej z Ławki 
pr�tów 50”), której legenda wskazuje, �e opracowanie zawiera inwentaryzacj� 
działek nale��cych do ró�nych podmiotów władania, z bonitacj� gruntów; za�  
z informacji zamieszczonej pod doln� ramk� wynika, �e do mapy doł�czony był 
szczegółowy rejestr pomiarowy („Rejestr pomiarowy planu tego znajduje si�  
w fascykule N7 rol.I Lit.R Rok 1826 według dawnej sygnatury. Sygnatura nowa 

Rodzaj 
grunty 
orne ł�ki wody inne 

Razem Teren 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 
Osada Łódka 633,2768 138,1671 8,3608 49,5524 829,3571 
Osada �l�zaki 63,4372 7,9185 0,0317 2,5157 73,9031 
Ogółem 696,7140 146,0856 8,3925 52,0681 903,2602 
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NR 5396 A.10 Wydz. V Administracyjny”), stanowi�cy podstaw� do obliczania 
nale�no�ci płaconych posiadaczom posiadło�ci z tytułu zaj�cia ich gruntu pod 
Osad�. Rejestru tego dotychczas nie odnaleziono. 

Wyniki pomiarów Sołtystwa Zarzew zostały przedstawione w opracowaniu 
zatytułowanym: „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 Oryginału  
w Roku 1825 przez Jana Le�niewskiego Mierniczego Przysi�głego 
Sporz�dzonego. Przekopiowana w Roku 1827 przez Wincentego Minkiewicza 
Mierniczego”. Mapa ta znajduje si� w Archiwum Głównym Akt Dawnych  
w Warszawie (AGAD, zbiór 402, sygn. 231). Przedstawia zagospodarowanie 
terenów obj�tych pomiarem oraz sposób u�ytkowania gruntów przy 
uwzgl�dnieniu czterech grup podmiotów władania (grunty „Rz�dowe”, 
„Gromadzkie”, „Emphiteutyczne”, „Xi��e”). Z dopisanej klauzuli: „Za 
rzetelno�� ninieyszej Mappy �wiadcze Jan Le�niewski Mierniczy Przysi�gły 
Królestwa Polskiego”, wnioskowa� mo�na, �e jest to kopia opracowania, na 
które powołuje si� Jan Le�niewski w tytule mapy z 1828 roku. 

Wszystkie wymienione wy�ej mapy sytuacyjne były sporz�dzone w skali 
1:5000, natomiast „Plan Sytuacyiny Osady Rekodzielniczej Łodka...” wykre�lony 
został w skali 1:10000. Poniewa� główn� jego tre�ci� była geometria 
zaprojektowanych parcel i ich numeracja, st�d tre�� podkładowa mogła by� 
ograniczona do głównych elementów orientacji przestrzennej. Szczegółowe 
rozliczenia powierzchni u�ytków gruntowych w parcelach, zestawione  
w rejestrze, wynikały z pomiarów dokonywanych na mapach sytuacyjnych  
w wi�kszej skali. 

3. Podsumowanie 
 
Istotne uzupełnienie informacji przestrzennej zawartej na mapie stanowi 

zestawiony według przyj�tego kryterium rejestr pomiarowy. Przepisy 
administracyjne Królestwa Polskiego w dokumencie zatytułowanym „Instrukcya 
dla mierniczych trudni�cych si� pomiarem siedlisk i realno�ci miast w Królestwie 
Polskiem” [7] jednoznacznie stanowi�, �e „Dla wyja�nienia wszelkich 
przedmiotów, na planie znajduj�cych si�, ma by� uło�ony regestr pomiaru 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”. Podobnie istotn� rol� odgrywaj� rejestry b�d�ce integraln� cz��ci� 
planów regulacyjnych. Rejestry takie zestawiane s� praktycznie według 
kryterium przedmiotowo�ci.  

Oba wy�ej omówione rejestry do planów regulacyjnych osad Nowe Miasto  
i Łódka, zawieraj� zestawienie powierzchni ogólnej zaprojektowanych  
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i wytyczonych w terenie parcel, z rozliczeniem jej na powierzchnie u�ytków 
gruntowych, wyst�puj�cych w obr�bie tych parcel. Rejestr Jana Le�niewskiego 
zawiera dodatkowo „szeroko�ci placów przy ulicy frontowej”. 

Numeracja pozycji rejestru jest zgodna z numeracj� parcel na planie 
regulacyjnym. W przypadku rejestru Viebiga ka�dy plac miejski i przypisany do 
niego ogród jest oznaczony takim samym numerem porz�dkowym i stanowi 
jedn� pozycj� rejestrow�. W rejestrze Le�niewskiego numeracja parcel w ka�dej 
osadzie rozpoczyna si� od numeru 1, podobnie jak w przypadku numeracji 
działek w obr�bach ewidencyjnych. 

Charakterystyczne jest, �e rejestry te nie zawieraj� szczegółowego 
oznaczenia podmiotów władaj�cych. W rejestrze Viebiga w kolumnie „Rozdziały 
rozmaitych gruntów” przy poszczególnych pozycjach rejestrowych wyst�puj� 
jedynie okre�lenia „Place Rz�dowe” lub „Obywatelskie place”. W rejestrze 
Le�niewskiego kolumna „Poło�enie Gatunek lub Nazwiska Posiadaczy placów” 
jest pusta.  

Taka tre�� rejestrów regulacyjnych była wystarczaj�cym �ródłem informacji 
wykorzystywanym przy zawieraniu umów cywilno-prawnych mi�dzy miastem  
i przyszłymi podmiotami władania.  

Nale�y jednak podkre�li�, jakie znaczenie dla sporz�dzenia planów i rejestrów 
regulacyjnych nowych osad oraz prowadzenia gospodarki gruntami miejskimi, 
miały wcze�niejsze szczegółowe pomiary geodezyjne, opracowane na ich 
podstawie wielkoskalowe mapy sytuacyjne i zestawione rejestry pomiarowe 
gruntów. Zauwa�a to w 1846 roku Edward Rastawiecki [5], widz�c w mapie 
„...obraz wszelkich uwag dla urz�dnika i obywatela”. 

Unormowanie wszystkich procedur post�powania wła�ciwymi przepisami 
administracyjnymi Królestwa Polskiego stworzyło przesłanki do budowy baz 
danych informacji przestrzennej jako zal��ków systemu informacji o terenie.  
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REGULATORY PLANS AND REGISTERS OF THE 
FIRST INDUSTRIAL SETTLEMENTS OF ŁÓD� 

Summary 

In this elaboration there is discussed the surveying and mapping 
documentation drawn up for the first settlements of early industrial Łód�, with 
particular emphasis on regulatory – measurement registers being the integral part 
of the regulatory plans created by F. de Viebig from 1823 year and Jan 
Le�niewski from 1827 year. 
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