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od Redakcji. 

Publikowany tu zbi6r plan6w miast polskich stanowi serję pierwszą zapoczątkowanej inwen

taryzacji istniej\cego w tej dziedzinie materjału. Pracę tę zamierza wykonać Zakład Architektury 

Polskiej możliwie najpełniej, mając na uwadze znaczenie podjętego wydawnictwa clla rozległego 

kręgu urbanist6w, w pierwszym za$ rzędzie historyk6w i architekt6w. Materjał publikowany, 

składający się niemal w całości z »ined itÓw«, rozproszony jest po licznych 'archiwach państwowych 

i samorządowych, co łącznie wzięte, uniemożliwao nadanie tomowi publikacji jakiegoś z g6ry 

powziętego układu, poza tym jeclnym,jaki dyktuje kolejność gromadzonego materjału. Dalsze serje, 

z których następna znajduje się już w przygotowaniu, przyniosą nowe uzupełnienia i odkrycia, 

kładąc tem samem podstawę cło nakreślenia blizkiego prawdy obrazu kształtowania się miejskich 

organizm6w na ziemiach Polski. 

Wydawnictwo niniejsze, będące, jak zaznaczyliśmy to już powyżej, pierwszą planową inwen

taryzacją tego rodzaju, oparte być musi na własnej, przemyślanej metodzie podawania materjał6w, 

kt6rej opis i umotywowanie znajdzie czytelnik wśród wierszy tekstu. W pracy swej Zakład Architek

tury Polskiej kierował się ponadto my.'1ą,by przygotowywany zbi6r uprzystępnić możliwie wszystkim 

pracownikom naukowym, pośrednio nawet mogących być zainteresowanemi, nie omijając żadnego 

z pośr6d możliwych kąt6w widzenia na publikowany objekt. Obecność tej tendencji uwarunkowała 

podkreślenie istniejących jeszcze zabytkowych budowli, oraz zaważyła na procesie sporządzenia 

przerys6w .z plan6w, przez staranne utrwalenie w granicach koniecznej przejrzystości wszelkich 

unaocznionych na oryginałach wła$ciwości miejskiego organizmu, jako to dążności rozrostowych 

miasta, jego usiłowań regulacyjnych lub lokalnych deformacyj, uzależnionych od charakteru miasta 

jego najbliższego sąsiedztwa (pałac, zamek) oraz warunków oro- i topo-graficznych. 

Tekst, poprzedzający materjał ilustracyjny, wstrzymuje się za nielicznemi wyjątkami, od 

wyprowadzenia szczeg6łowych nawet wniosków, ograniczając się naogół do Ściśle przedmiotowych 

lub metodycznych wyjunień oraz opisowej inwentaryzacji niniejszego zbioru. Przeprowadzona 

z czasem publikacja całkowitego materjału, odsłoniwszy niejeden zapewne z niedocenianych dzi

siaj problemów, pozwoli na rewizję kształtowanych dotychczas, często jeszcze intuicyjnie przy

puszczeń, oraz wysnucie og6lniejszych podstaw w kierunku zbudowania objektywnej syntezy przed

miotu. Stanowić to będzie o.stateczny etap pracy, której pomyślne zamknięcie zależeć będzie od 

możliwości przeprowadzenia całego szeregu uzupełniaj\cych studjów i Środk6w ich realizacji. 

ICIEROWNl!t. ZAKŁADU ARCHITE!t.TUR Y POLSKIEJ 

p„of J„. OJ~a„ SoJnows~i 

REDA!t.TOR WYDAWNICTW ZAKŁADU 

.Asrsf. Michał Walic~i 





Publikowany tu zbi6r planów miast opracowany został na podstawie planów pomiarowych 

sporządzonych w wieku XIX bądź XX. 

Materjał pomiarowy z ubiegłego wieku, którego część zaledwie wyzyskaliśmy dla wy

dawnictwa, znajd.uje się przeważnie w archiwach państwowych lub miejskich, rzadziej w Urz~ 

dach W ojew6clzkich lub w Ministerstwie Robót Publicznych. 

Nagromadzone w czasie wielkiej wojny w Muzeum Okupacyjnem w Warszawie przez 

niemieckie władze oryginalne plany pomiarowe, odrysy i zdjęcia fotograficzne tych planów, 

wreszcie plany wykonane na podstawie pobieżnych pomiar6w, przechowywane są obecnie w Mu

zeum W ojskowern w Warszawie. 

Plany miast wykonane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej przechowywane są w Mi

nisterstwie Rob6t Publicznych, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Katastralnych i Magistra

tach odnośnych miast. 

Dotychczas w wydawnictwie prawie w całości wyzyskane zostały materjały znajd.ujące .się 

w Ministerstwie Rob6t Publicznych, Archiwum Akt Dawnych, w Bibljotece Publicznej w W ar

szawie, w Pomorskim Urzędzie Katastralnym w Toruniu i częściowo w Archiwum .Skarbo

wem i Wojskowem oraz w Archiwum .Sekcji Urbanistycznej Zakład.u Architektury Polskiej 

Politechniki W arszaw.skiej. 

Niezupełne wyzyskanie tego materjału tłumaczy się koniecznością dokonywania nieustan

nej selekcji wśród. poszczególnych objektów z uwagi na mał• wiarogodność ich podania, zniszcze

nia, powoduj.ce nieczytelność planu, lub też pogmatwanie linij regulacyjnych ulic z linjami 

przecl.stawiaj.cemi stan istniej.cy. 

Cechuje te plany wielka różnoroclność interpretacji miejskiego organizmu, wyrażająca się 

zarówno w graficznym sposobie podania jak i, co ważniej.sza, w zasaclniczem ustosunkowaniu 

się autora, a pośrednio i epoki cło .samego objektu . 

.Staranności• wielobarwnego wykonania wyr6żniaj• się plany z czasów Księstwa Warszaw

skiego (1807-1815) i Kr6lestwa Polskiego cło 186'3 r. Oznaczone są na nich zamki, 

kościoły, ruiny murów obronnych, budynki rz.clowe, parafjalne, domy prywatne chrześcijan 

i życl6w z wyszczególnieniem drewnianych i murowanych, granice działek, drogi, studnie, rowy, 
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rzeki, jeziora i t. cl. Warstwic lub innych oznaczeń różnic wysoko.foiowych terenu brak, na

tomiast sq oznaczone kreskami zbocza wzgórz, wąwozów, fos. Na niektórych planach są uwi

docznione linje regulacyjne, komasacja działek, bucly-oki przeznaczone cło zburzenia. Natomiast 

wad.liwy sposób oznaczenia regulacji niejed.nokrotnie uniemożliwia od.czytanie stanu ją poprz.e

dzającego. 

Nierównie gorzej przed.stawia się materjał pomiarowy z zaboru rosyjskiego wykonany po 

roku 186.5: plany sporząd.zone przez władze rosyjskie są naogół niedokład.ne, przy tern nie

jed.nokrotnie bez oznaczenia poszczególnych budynków, granic działek i innych szczegółów. 

Zdjęcia sporząd.zone przez niemieckie władze wojskowe okupacyjne nie weszły cło zbioru 

ze względu na małą ich clokład.noś6. 

Plany wykonane przez władze polskie po r. 1915 w skali od. 1: 1CX>O cło 1: .2500 

są naogół dokładne i przed.stawiają w przeważnej swej części sie6 uliczną, granice działek, za

budowania z rozróżnieniem mieszkalnych i gospodarczych, murowanych i drewnianych, war

stwice w od.stępach wysokościowych co jeden metr. 

Znakowanie tych planów pomiarowych nie było tak ujednostajnione, jak to miało miejsce 

w planach z cza.sów Księstwa Warszawskiego lub Królestwa Kongresowego. 

Wysoce niejednolicie wykonany materjał źródłowy, uprzednio pod.elany krytycznej oce

nie, został w wydawnictwie ujednostajniony pod. względem treści i formy przed.stawienia. 

Wszystkie plany są w zbiorze zorjentowane i podane w skali 1 : 5000 z wyjątkiem Trok 

1 : 10,000, które z powoda nadmiernej rozciągłości w format zbioru nie uclało się zmieścić. 

Na planach oznaczono sie6 uliczną i place z charakterystycznemi uskokami, sposób za

budowania bloków: zwarty i niezwarty, budynki użyteczności publicznej, w pewnych wypad

kach granice gruntów przynależnych cło nich, o ile powyższe dane były uwidocznione w źródłach. 

Ocł przed.stawienia planów miast w wydawnictwach obcych przyjęty przez nas sposób 

różni się ujednostajnieniem skali, zróżniczkowaniem przed.stawienia sposobu zabudowania i do

kładniejszem od.daniem krzywizn i uskoków zabudowań w ulicach i placach. Sposób ten uła

twi zorjentowanie się nietylko co cło ogólnego charakteru miasta, lecz jego fragmentów. 

W alfabetycznym wykazie planów zamieszczonym na końcu tekstu podano opis źródła, 

miejsce jego przechowywania, wymiary, skalę i sposób graficznego wykonania, jego cechy 

szczególne oraz wykaz znanych na.m innych jeszcze planów odnoszących się do tego samego miasta. 

Istniejąca literatura polska, dotycząca miast (bibljografja na końcu tekstu) ma charakter 

monografij historycznych, w dzied.zinę $ciśle urbanistyczną jeszcze nie wkracza, jedynie w szkicu 

A. Lauterbacha pod tytułem: »Plan miasta jako wyraz jego kultury« znajd.ujemy ujęcie istoty 

organizmów miejskich z punktu widzenia hi.storji .sztuki. 

W ostatnich pracach uczonych cudzoziemskich zagadnienia słowiańskich, a w ich liczbie 

polskich osied.li nie zostały wy$wietlone należycie. Czołowi badacze jak: 

J. Ga n t ner w »Grundformen der europaischen Staclt« zbywa temat ogólnikowemi a ten

dencyjnemi uwagami, zaś 

P. La v e da n w »Hi.stoire d'U rbanisme. Antiqaite-Moyen Age« posiłkuje .się źródłami 

niemieckiemi i ich poglądom ulega, nie po.siadając materjału z innych rąk. 

Historycy polscy uclowoclnili już, między innemi, wbrew twierdzeniom historyków nie

mieckich, udział ludności polskiej w zakładaniu polskich miast na prawie magdebarskiem, 

$redzkiem i chełmińskiem. 
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Ł11czna praca historyk6w, historyk6w sztuki oraz urbanistów niew11tpliwie wyj~ni nam 

należycie, co miasta polskie maj11 do zawdzięczenia przybyszom. Wyczepuj11ce ujawnienie i zba

danie źr6deł pozwoli z czasem na rozwiązanie szeregu ważkich dla urbanisty i historyka kul

tury zagadnień; kwestję jak dokonywał się proces przetwarzania pierwotnych osad na orga

nizmy miejskie, w jaki spos6b na powstawanie miast wpływały targi, książęce stacje celne, 

budowa zamk6w i t. p„ jaki wpływ na rozw6j miasta wywierały lokacje na prawie niemieckiem, 

podczas pierwszej imigracji z .2-ej połowy XIII i z XIV w., czy da się stwierdzi6 istnienie 

odrębnego typu Średniowiecznego miasta polskiego, jakie zmiany w układzie rzut6w wywołały 

prądy renesansowe, co dał nam w tej dziedzinie barok, a zwłaszcza doba .Stanisława Augusta 

i klasycyzm, czy obok wyraźnych wpływów zachodu i Włoch, nie mamy do zanotowania bez

pośrednich wpływ6w od wschodu. 

Niezwykle interesujące również będzie zbadanie prac regulacyjnych, podejmowanych 

od XVIII wieku aż do chwili bieżącej. 

Zamieszczony w tym tomie materjał rysunkowy częściowo już n~wietla niektóre z wy

szczeg6lnionych powyżej zagadnień. 

Na pierwszy już rzut oka zebrane plany miast w więluzości wykazują znaczne podobie6.stwo, 

nie są jednak pozbawione pewnych różnic niejednokrotnie mało uchwytnych, uzależnionych od od

miennych warunk6w towarzyszących powstaniu i rozwojowi miasta. Na warunki te złożyły się 

względy geo- i topo-graficzne (nierówności terenowe, sąsiedztwo rzek, jezior, błot), stosunki 

historyczno-ekonomiczne i socjalne, czas powstania miasta, sytuacja polityczna państwa, stan 

gospodarczy kraju, względnie okolicy otaczającej miasto, nawiedzające nieustannie kataklizmy 

wojen i pożar6w, liczna i charakterystyczna dla polskich stosunków imigracja obcych elementów 

(Niemców, Włochów, Ormian, Żydów i t: d.); nie bez wpływu pozostały wreszcie względy lokalne, 

przypadkowe, jak usytuowanie fortyfikacyj, kościoł6w, klasztor6w i innych budowli monumental

nych, domen państwowych, prywatnych i kościelnych majątków ziemskich, projekty regulacyjne, 

siła tradycji wreszcie. 

W rzutach większości tych miast uderza przedewszystkiem regularnoś6 założenia rynku i ulic 

z rynku wychodzących w przeciwstawieniu do niereguralności sieci ulicznej części od rynku od

dalonych, powstałych p6źniej, w kt6rych jedynie pierwotne gościńce dojazdowe stanowią więź 

podstawową. 

Chaotyczne zabudowanie tych dzielnic, wspólne większości miast europejskich, przybiera 

ostrą formę w miastach Polski w dzielnicach zamieszkanych przez liczną a ubogą ludnoś6 żydow

ską. Występuje ono nie znajdując usprawieclliwienia w przeszkodach terenowych, gdyż większoś6 

tych miast na płaszczyznach pobudowano, natomiast nieregularnoś6 rzut6w rysunku i wybiegających 

zeń ulic, zawsze prawie można wytłumaczy6 nier6wno.foiami terenu lub innemi lokalnemi 

przeszkodami. 

Nierzadkie są mimo to przykłady utrzymania regularnego w planie rynku wbrew znacznym 

nierównościom terenu [rynek Będzina ( Nr . .3 ) założony na spadku g6ry]. 

Fakt, że miasta polskie zab~dowane były aż do ostatnich czasów przeważnie w drzewie, wy

nikające stąd częste a gruntowne zniszczenia przy pożarach, szczególnie w dobie wojen, nawie

dzających kraj, sprawia, że plan pierwotny częstokro6 ulegał znacznym zmianom. 

Pobieżne wszakże nawet wejrzenie na zniekształcone rzuty miast polskich doprowadza do wnio

sku, że większoś6 ich powstałtt na podstawie z g6ry powziętego planu, który przewidywał regularny 
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układ jądra przy rynku w obronnym obwodzie owalnym [Kalisz (Nr. 27), Wieluń (Nr. 91 ), 

Radom ( Nr. 61 )]. Miasta te pierwotnie zabudowane tylko w Środkowej części przy rynku, 

posiadały grunty wolne w obrębie obwarowanym. Ulice i bloki później powstające na nich odchy

lały się od układu regularnego pod wpływem linji obwodowej. 

Linja ta określiła granice dla układu pierwotnie pomyślanego, po jej przekroczeniu zaś 

powstały przedmieścia na osnowie gościńców lecz w układzie ściślej z organizmem pierwotnym 

nie zespolonym. 

Schemat miasta Średniowiecznego znajduje zastosowanie do miast powstałych w wiekach 

późniejszych. Zamość (Nr. 99 ), zbudowany w XVI w., w całości wypełnia linje obwało

wa6 regularnym układem szachownicowym. Miasta nowsze, pozbawione obwałowa6 obwodowych, 

zakładane w szachownicę, mają w układzie swym nieograniczoną możność rozwoju [ Barano

wicze ( Nr. 1 ), Markuszów (Nr. 41 ) ). 

Prócz miast zakładanych jednorazowo wyrastały również inne stopniowo ze skupie6 pod.

zamkowych przy targowiskach lub o.Środkach kultu [Jaworzno (Nr . .26 ), Suraż ( Nr. 15 ), 

Troki (Nr. 8.2 ), Opatówek (Nr. 46 ) ]; są one wskutek tego nieregularne, o ile w następ

stwie regulacji nie uległy. 

Studjum tej grupy miast może rzucić Światło na ukształtowanie pierwszych osad będę

cych zawięzkami miast. W zbiorze obecnym podajemy plan Skalbmierza {Nr. 70 ), na któ

rym według wszelkiego prawdopodobieństwa mamy utrwalony fragment osady typu okolnicy. 

Wobec tego, że na obszarze Rzeczypospolitej nie znaleziono żadnej wsi tego układu, odszu

kanie śladu jednej w tworzęcym się organiźmie miejskim ma szczególną doniosłość. 

Koniec XVIII w. i wiek XIX były okresem planowania założeń urbanistycznych w wiel

kim stylu (założenia osiowe, promieniste i gwiaździste). Projekty te w większości nie utrwa

liły się jednak w zamierzonym zakresie (Puławy (Nr. 5 8 ), Szczuczyn Lidzki {Nr. 7 7) ]. 

Prace regulacyjne prowadzone w poszczególnych wypadkach już za Sasów, częstsze na 

schyłku XVIII w., objęły znaczną ilość miast na poczętku w. XIX. 

Odnośne projekty cechuje dążenie do schematyzowania, nie liczącego się z nierównościa

mi terenowemi; ze stanem istniejęcego zabudowania, brak pietyzmu w stosunku do pomników 

przeszłości i brak szerszych pomysłów urbanistycznych. 

Ta schematyczność obok nadmiernie szeroko projektowanych ulic wpłynęła na to, że 

częstokroć regulacja nie została zrealizowana w cało.ści. 
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OPISY PLANÓW. 

1. BARANOWICZE (W ojewód.ztwo Nowogródzkie, Powiat Baranowicki}. 
Podziałka 1 :10.000; od.bitki (9.2X9a cm.)*), sporządzone na podstawie pomiarów, wykona
nych w końcu XIX luh poczqtku XX stulecia znajd.uj14 się w Ministerstwie Robót Publicznych 
i Zakład.zie Architektury Polskiej przy politechnice Warszawskiej. Plan oryginalny jest własno
-'cią magistratu m. Baranowicz. 

Na od.bitkach oznaczono jed.nobarwnie sieć uliczną, granice terenów kolejowych, koszary 
wojskowe. Wydawnictwo podaje tylko czę$ć planu, obejmującego $ród.midcie . 

.2. BEREZA KARTUZKA (Woj. Poleskie, Powiat Próżański). 
Podziałka 1: ..2000; plan oryginalny na szdciu sekcjach (po 50 X 6a cm.) sporządził 
w 199.a/ 4 r. mierniczy inż. Maciej Niewiadomski. Własno$ć Minister.stwa Robót Publicznych. 
Od.bitki 5-ej i 6-ej .sekcyj, zużytkowane w wydawnictwie, znajd.ujq się w Zakład.zie Architektury 
Polskiej. 

Plan przed.stawia jed.nobarwnie sieć ulicznq, granice i numery działek, zabudowania, cmentarze, 
mosty, rzekę, oraz warstwice w od.stępach wysoko$ciowych 50 cm. 

Wydawnictwo podaje tylko zabudowane czę$ci miasta. 
Oprócz wymienionego planu znajd.uje się w Ministerstwie Robót Publicznych oryginalny 

plan w podziałce 1: 1 OOO na sekcjach (po 5 & X 10 cm.) .sporządzony przez mierniczego inż. 1 

M. Niewiadomskiego w 19.2a/ 4 r. 
Plan ten, oprócz wyżej wyszczególnionych danych pomiarowych rozróżnia hud.ynki murowane, 

drewniane, mieszkalne i gospodarcze. 
Kopja fragmentu planu w podziałce 1 : 1 OOO przed.stawiająca położenie byłego klasztoru 

znajd.uje się w Zakład.zie Architektury Polskiej. 

a. BĘDZIN (Woj. Kieleckie, Powiat Będziński). 
Podziałka 1: .2500; od.bitka ( 109, X &a cm.) planu z końca XIX lub początku XX stulecia. 
Własno$ć Ministerstwa Robót Publicznych. 

Na od.bitce oznaczono jed.nobarwnie: sieć uliczną, granice działek, zabudowania, cmentarze, 
rzekę, mosty, czę$ć dawnych murów obronnych, tudzież projektowanq sieć kanalizacyjną.**) 

Oprócz wymienionego planu w Zakład.zie Architektury Polskiej znajduj& się od.rys 
(aOX aa cm.) planu $ród.mie.ścia w skali 1: .21 OO z wyżej wyszczególnionem znakowaniem. 

*) Cyfry w nawiasach ohok sł6w »Odbitka«, »Plan«, »Odrys«, »Kopja« oznaczają wymiar pla
nu w świetle ram. 

**) Wrdavnictvo podaje tylko czę.ść planu, przed.staviającą stare miasto z są.siedniemi dzielnicami. 
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4. BIAŁA PODLASKA (Woj. Lubelskie, Powiat Bialski). 
Podziałka 1: .2500; odrys (09X1.2 cm.) sporządzony na podstawie planu oryginalnego z końca 
ubiegłego lub poczętku bieżęcego stulecia znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na odrysie oznaczono jednobarwnie sieć ulicznę, cmentarz, granice grunt6w kościelnych, 
szkolnych i szpitalnych, pozostałe części zamku i obwarowań, kościoły, budynki użyteczności 
publicznej i wykaz tych budynk6w. 

Wydawnictwo podaje plan miasta prawie w całości. 

5. BIELA WY (W oj. Warszawskie, Powiat Łowicki). 
Podziałka 1 :1 OOO; oryginalny plan na 8 sekcjach (po 50X 6.2,5 cm.) sporządził w 19.21 / .20 r. 
inż. Franciszek Augustynek; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. W Zakładzie Architek
tury Polskiej znajduję sio jednobarwne odbitki 1, .2, 4 i 5 sekcyj planu oryginalnego, zużytkowane 
w wydawnictwie. 

Na planie oryginalnym i odbitkach oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granice i numerację 
działek, zabudowania, cmentarze, rzekę, mosty i warstwice w odstępach wysokościowych 50 cm. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 

6. BIEŻUŃ (Woj. Warszawskie, Powiat Sierpecki). 
Podziałka 1 :.2000; kopja (9.2X99 cm.) planu z r. 1198 wykonana w r. 18.25 przez Igna
cego Krajewskiego. Własność Archiwum Skarbowego w Warszawie (Nr. 05.29). 

Na kopji oznaczono wielobarwnie istniejęce ulice, oraz projektowaną ich regulację, granice 
niekt6rych działek, istniejęce i projektowane budynki murowane i drewniane, ogrody, łęki, lasy, 
cmentarz, wody, mosty, fosy i groble. Wykazu znak6w na kopji niema. 

Dwubarwny odrys kopji wykonany w 19.21 r. znajduje się w Zakładzie Architektury 
Polskiej. Odrys ten przedstawia czarną linją stan poprzedzajęcy regulację, bręzowę-linje regula
cyjne ulic i projektowane zabudowania. 

Wydawnictwo podaje kopję planu w całości. 

1. BOLESŁAWICE (Woj. Ł6dzkie, Powiat Wieluński). 
Podziałka 1: 1500; plan oryginalny (54 X90 cm.), wykonany w r. 1 &.24 przez mierniczego 
przysięgłego W. G6reckiego, znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie wielobarwnie oznaczono istniejęce ulice, oraz projektowanę ich regulację, granice 
działek, budynki murowane, drewniane i z pruskiego muru, z rozr6żnieniem rządowych, kościelnych,. 
miejskich i prywatnych (chrześcijan i żyd6w) oraz ogrody, łęki, nieużytki i wzg6rza. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

8. BRDÓW (Woj. Ł6dzkie, Powiat Kolski). 
Podziałka 1: 1 OOO; plan oryginalny ( 1OOX104 cm.) z 181 O r.; własność Archiwum Akt 

1160 
Dawnych w Warszawie, teka Nr. XL VI 0. Jednobarwny odrys części planu przedstawiający 

dzielnice, położone przy rynku, sporządzony w r. 19 .29 znajduje się w Zakładzie Architektury 
Polskiej. 

Na planie oznaczono wielobarwnie granice miasta, sieć uliczną, granice działek, zabudowania 
murowane, z muru pruskiego i drewniane, z rozr6żnieniem rzędowych, miejskich, duchownych 
i prywatnyą)i (chrześcijan i żyd6w) oraz osadę sukienniczę, cmentarze, pola, nieużytki i wody. 

Wydawnictwo podaje tylko część planu. 

9. BRZEŚĆ KUJAWSKI (Woj. Warszaw.'lkie, Powiat Włocławski). 
Podziałka 1: 1 OOO; plan (15 X 8 5 cm.) z pierwszych lat XIX stulecia; własność Archiwum 
Wojennego Akt6w Okupacyjnych w Warszawie. Jednobarwny odrys tego planu wykonany 
w 19.21 r. znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 
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N a planie oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, granice niekt6rych działek, budynki miejskie, 
paraGalne i prywatne. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

1 O. BRZEŻANY (W oj. Tarnopolskie, Powiat Brzeżański). 
Podziałka 1 :_2&&0: kopja planu z końca XIX lub początku XX stulecia. Własność magistratu 
miasta Brzeżan. Plan oryginalny znajd.ował się do wojny w Archiwach Lwowskich. Jednobarwny 
od.rys kopji, wykonany w 19.25 r. znajd.uje się w Zakład.zie Architektury Polskiej. 

Na od.rysie oznaczono jed.nobarwnie sieć uliczną, granice działek, zabudowania, wody, mosty. 
Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 

11. CHEŁM (Woj. Lubelskie, Powiat Chełmski). 
Podziałka 1 :j()()(); plan (6.:5 X & 1 cm.) sporządzony w 191.:5 r. przez władze rosyjskie; 
własność magistratu miasta Chełma. 

Na planie oznaczono wielobarwnie sieć ulicznq, bloki budowlane, budynki użyteczności pu
blicznej, parki, ogrody, cmentarze, wody, tory kolejowe, oraz projekt rozbudowy na wygonie po
łożonym na p6łnocny wsch6d. od. miasta. 

Wydawnictwo podaje tylko część planu, przed.stawiającą śr6d.mieście i dzielnice z niem 
Slłsiad.ujące. 

Opr6cz wymienionego planu znajd.uje się w magistracie miasta Chełma: 
1 ) wielobarwna kopja planu i projektu rozbudowy miasta w skali 1 : 5000, sporządzonego 

w r. 191.:5 przez mierniczego Zi6łkowskiego- i 
.2) plan miasta w skali 1 :6000, sporządzony przez austryjackie władze okupacyjne w czasie 

wielkiej wojny. Na planie w skali 1 :6()()() oznaczono jednobarwnie sieć uliczn'ł, granice niekt6-
rych działek, budynki, ogrody cmentarze, wody, mosty, tory kolejowe. 

Odrys wymienionej kopji i odbitka planu w skali 1 :6()()() znajd.uje się w Zakład.zie Archi
tektury Polskiej. 

1.2. CHORZELE (Woj. Warszawskie, Powiat Przasnyski). 
P od.zia.łka 1 : 1 OOO; plan oryginalny (7 .:5 X .:5 9 cm.) sporządzony w 19 .20 roku przez De
partament Budowlany Ministerstwa Rob6t Publicznych; własność wymienionego Ministerstwa. 
Od.bitka znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono jednobarwnie sieć uliczn11, granice działek, zabudowania murowane 
i drewniane, rzekę i most. N a odbitce opr6cz wyżej wyszczeg6lnionych danych oznaczono 
linje regulacyjne ulic i projektowane budynki. Wydawnictwo podaje plan w całości. 

1.:5. CIECHANÓW (Woj. Warszawskie, Powiat Ciechanowski). 
Podziałka 1:1500; od.rys (&6X 14& cm.) z roku 1&51; własność Archiwum Skarbowe
go w Warszawie. (Nr . .35.25). Na od.rysie oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, zabudowania 
murowane, z muru pruskiego i drewniane z rozr6żnieniem miejskich, duchownych i prywat
nych (chrześcijan i żyd6w), oraz mosty, ogrody owocowe, warzywne, ł,ki, pastwiska, nie
użytki, wody, ulice brukowane i niebrukowane, krzyże, drogowskazy. 

Wydawnictwo podaje prawie cały plan. Opr6cz wymienionego planu w Archiwum Skar
bowem znajduje się jeszcze: 

1) barwna kopja planu Giersberga (101 X .25& cm.) w podziałce 1 :&50, wykonana 
przez Gehrickego (Nr . .:5610) . 

.2) barwna kopja (59 X &9.5 cm.) w podziałce 1 : 17 50, wykonana w pierwszych dzie
siątkach ubiegłego stulecia przez Aleksandra Karoli'ego (Nr. '550&) . 

.:5) oryginalny plan (6.2X97,5 cm.) w podziałce 1:500, wykonany w roku 1&4.:5 
przez geom. rządowego Joachima Łaszczewskiego przy pomocy In. Zielióskiego. Plan ten 
zawiera projekt odbudowy i regulacji spalonej czę~ci miasta (Nr . .2951 ). 
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14. CZELADŻ (W oj. Kieleckie, Powiat Będziński). 
Podziałka 1 :1()()(), plan oryginalny z początku b. stulecia na .2-ch sekcjach (po 100X7 5cm.), 
własność Magistratu miasta Czeladzi. Odbitka tego planu znajduje się w Zakładzie Architek
tury Polskiej. 

Na planie oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granice działek, zabudowania, skwery, 
rzekę. 

Wydawnictwo podaje część planu przedstawiającą śr6dmieście i dzielnice z niem sąsia
dujące. Opr6cz wymienionego planu w Ministerstwie Rob6t Publicznych znajduje się plan 
w skali 1 :.2500 z dwudziestych lat b. stulecia. Na planie tym oznaczono wielobarwnie sieć 
uliczną, zabudowania, mosty i rzekę. 

15. DOBROMIŁ (Woj. Lwowskie, Powiat Dobromilski). 
Podziałka 1 :.2880, kopja (60X65 cm.) mapy katastralnej, wykonanej w drugiej połowie 
XIX stulecia, własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. Odbitka kopji znajduje się w Za
kładzie Architektury Polskiej. 

Na kopji oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, granice i numery niektórych działek, nie
które budynki, rzeki i mosty. 

Wydawnictwo podaje plan w cało.foi. 

16. DOBRZYŃ (Woj. Warszawskie, Powiat Rybiński). 
Podziałka 1 :.2()()(), kopja (5.2X66 cm.) wykonana przez Konduktora Penne' go w r. 1805 
z planu oryginalnego sporządzonego przez budowniczego Goeppner' a w końcu XVIII luh po
czątku XIX stulecia. Własność Archiwum Skarbowego w W arszawie (Nr. 0546). 

Na kopji oznaczono wielobarwnie istniejące ulice oraz projektowaną ich regulację, zabu
dowania, grunty miejskie i w6jtowskie, wody. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

Opr6cz wymienionego planu w Archiwum Skarbowem znajduje się jego kopja barwna 
(58,5X90 cm.) wykonana w początkach XIX stulecia przez Aleksandra Karoli'ego. Kopja 
przedstawia plan miasta wedle zamierzonej regulacji (Nr. 0500). 

17. DOMACZEWO (Woj. Poleskie, Powiat Brzeski). 
Podziałka 1 :.2100; plan oryginalny sporządzony w 19.2.2-.20 r. przez Od.dział Pomiarowy 
Poleskiej Dyrekcji Robót Puhlicznych; własność Ministerstwa Robót Publicznych. Od.bitka planu 
znajd.uje się w Zakład.zie Architektury P olskiej. 

Na planie oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granice działek, cmentarze. 
Wydawnictwo podaje część planu. 

18. GNIEZNO (Woj. Poznańskie, Powiat Gnieznieński). 
Podziałka 1 :5000; odhitka (108X 115 cm.) planu wykonanego w 19.25 r. i uzupełnionego 
ponownie w r. 19.27; własność Zakładu Architektury Polskiej. 

N a odbitce wielobarwnie oznaczono sieć uliczną, częściowo granice działek, budynki uży
teczności publicznej, zakłady przemysłowe, część budynków mieszkalnych, tory kolejowe, wody, 
parki, cmentarze. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą śr6dmieście i dzielnice z niem sąsiadujące . 

19. GOŁUB nad Drwęcą (Woj. Pomorskie, Powiat Wąbrzeźnieński). 
Podziałka 1: .2500; plan katastralny z 1866 r.; własność Urzędu Katastralnego w Toruniu. 
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Na planie oznaczono sieć uliczną, granice działek, część zabudowań, rzekę i most. 
Wydawnictwo podaje plan w całości. 



..20. GRÓJEC (W oj. Warszawskie, Powiat Gr6jecki). 
Podziałka 1 '4..200; od.ręczny pomiarowy plan (1..2 X9..2 cm.) zdjęty z roku 1 &10 z hruljo
n6w pomiarowych praktykanta miernictwa Hipolita Rzewuskiego, dostarczonych J6zefowi Pio
trowskiemu cło orjentowania się przy przeprowadzeniu niwelacji i regulacji miasta Gr6jca; włas-

111..2 
ność Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, teka . Jed.nobarwny od.rys planu, wyko-

XL VI-1 
nany w 19..29 r. znajduje się w zakładzie Architektury Polskiej. 

Plan przed.stawia jednobarwnie sieć uliczną, granice niekt6rych działek, zabudowania, wody, 
wzg6rza. 

Wydawnictwo podaje plan w całości . 

..21. HU SIATYN (W oj. Tarnopolskie, Powiat Husiatyński). 
Podziałka 1'1000; od.rys planu pomiarowego z r.1919 na ..2-ch sekcjach (po 50X10 cm.), 
wykonany w r. 19..20 przez Zakład. Architektury Polskiej; własność wymienionego Zakład.u. 
Plan oryginalny znajduje się w magistracie m. Husiatyna. 

Od.rys przed.stawia d.wubarwnie sieć uliczną, granice niekt6rych działek, zabudowania istnie
jące i zburzone, ruiny zamku, częściowo rzekę i warstwice w odstępach wysokościowych 1 m. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 
Opr6cz wymienionego planu w magistracie m. Husiatyna znajd.uje się plan pomiarowy z prze

łomu XIX i XX stulecia. Od.rys tego planu (40X 50 cm.) znajd.uje się w Zakładzie Architek
tury Polskiej . 

..2..2. JANOWO (Woj. Warszawskie, Powiat Przasnyski). 
Poc1ziałka 1'1 CXX); oryginalny plan pomiarowy (4..2 X jj cm.) wykonał około roku 19..20 
Departament Bud.owiany Ministerstwa Roh6t Publicznych; własność wymienionego Ministerstwa. 
Odbitka planu znajduje się w Zakład.zie Architek.tury Polskiej. 

Plan przed.stawia jednoharwnie sieć uliczną, ścieki uliczne, granice i numerację działek, 
zabudowania murowane i drewniane, z rozr6żnieniem zniszczonych, rzel<ę i most. 

Wydawnictwo podaje plan w całości . 

..2.5. JANÓW PODLASKI (Woj. Lubelskie, Powiat Janowski). 
Podziałka ( 1 '..2CXX); ( j 1X69 cm.) plan pomiarowy, wykonany około r. 19 ..20; własność Mini
sterstwa Rob6t Publicznych. Odbitka tego planu znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Plan przed.stawia jednobarwnie sieć uliczną, część działek i zabudowań, skwery, cmentarz 
żydowski, rzekę i most. 

Wydawnictwo podaje plan w całości . 

..24. JANÓW (Woj. Lwowskie, Powiat Gr6decki). 
Podziałka 1' 1 OOO; odbitka 1..21 X & 5 cm.) planu zabudowania, opracowanego staraniem i nakła
dem Wydziału Krajowego w latach 1916-191 &; własność Ministerstwa Robót Publicznych. 

Na odbitce oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, granice niekt6rych działek, zabudowania 
murowane, drewniane i zniszczone, cmentarz, staw oraz projektowaną regulację miasta. 

Wydawnictwo podaje plan w całości . 

.25. JAROSŁAW (Woj . Lwowskie, Powiat Jarosławski). 
Podziałka 1'..2&&0; odbitka (14X91cm.) planu pomiarowego, wykonanego w drugiej połowie 
XIX stulecia; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. 

Na od.bitce oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granice działek, zabudowania, parki, boiska 
sportowe, cmentarze, rzekę, tory kolejowe. 

Wydawnictwo podaje część miasta. 
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.26. JAWORZNO (Woj. Krakowskie, Powiat Chrzanowski). 
Podziałka 1 =.2880; od.bitka (67,5X 1 a7,5 cm.) planu pomiarowego, wykonanego w drugiej 
połowie XIX stulecia; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. 

Na od.bitce oznaczono jednobarwnie sieć uliczn11, granice niektórych działek, zabudowania, 
cmentarze, tory kolejowe, kopalnie oraz sieć wodoci'łg6w. 

Wydawnictwo podaje .Śróclmidcie i przylegaj11ce doń dzielnice . 

.27. KALISZ (Woj. Łódzkie, Powiat Kaliski). 
Podziałka 1 =4000; plan pomiarowy (50X 60 cm.), sporządzony w latach 18.24-18.25 
przez profesora matematyki Kazimierza Nahajewicza; własność Zakład.u Architektury Polskiej. 

N a planie uwidoczniono jeclnobarwnie sieć uliczną, granice niektórych działek, zabudowania, 
ruiny mur6w obronnych, rzeki, mosty, skwery, wzgórza oraz wykaz ważniejszych budynków. 

W yclawnictwo podaje plan prawie w cało.ści. 
Oprócz wymienionego planu znajduj11 się w Zakład.zie Architektury Polskiej następujllce 

plany, wydane przez mierniczego przysięgłego Ottomara W olle w roku 187 8: 
1} Sekcja I (56X86 cm.} przerysowana z planu w podziałce 1=a000, sporz11dzonego 

przez mierniczego Politalskiego w roku 17 8 5, 
.2} Sekcja II w podziałce 1 :5000 (56X 8.2 cm.) wykonana pod.ług planu inż. Bernhard.a 

z roku 18.25, 
a) Sekcja III (56X19 cm.) opracowana oryginalnie w podziałce 1 =4.200 w roku 187 8 

przez wydawcę, oraz 
4) plan (100X 156 cm.) w podziałce 1 =.2500, sporz4dzony w 19.25 r. przez Urz11d 

Budowlany m. Kalisza . 

.28. KAMIEŃ KOSZYRSKI (Woj. Poleskie, Powiat Kamienio-Koszyrski). 
Podziałka 1=1680; kopja (49 X 6a cm.) planu pomiarowego z dwudziestych lat bieżącego stu
lecia, własność Sp6łclzielni Architektonicznej w Warszawie. Jednobarwny od.rys kopji znajduje 
się w Zakład.zie Architektury Polskiej. 

Na kopji oznaczono barwnie sieć uliczną, granice działek, czę.ŚĆ zabudowań, ruiny zamku, 
wody, mosty, ogrody, ł11ki. 

W yclawnictwo pod.a je plan w całości . 

.29. KAZIMIERZ nad WISŁĄ (Woj. Lubelskie, Powiat Puławski). 
Podziałka 1: 1 OOO; oryginalny plan pomiarowy (14 X 91 cm.), wykonany przez Ministerstwo 
Rob6t Publicznych w 19.21-19.2.2 roku; własność wymienionego Ministerstwa. Od.bitka 
planu znajd.uje się w Zakład.zie Architektury Polskiej. 

Na planie i od.bitce oznaczono jeclnobarwnie sieć uliczn11, granice działek budowlanych, za
budowania murowane istniej11ce, murowane zburzone, drewniane, wody, mosty, cmentarze, warst
wice w odstępach wysoko.foiowych 5 mtr. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 
Oprócz wymienionego planu w Ministerstwie Robót Publicznych i w Zakładzie Architek

tury Polskiej znajduje się plan pomiarowy i jego odbitka w skali 1 =.2000 (69X98 cm.), 
przeclstawiaj11ce cały obszar miasta w taki sam spos6b jak na planie. W podziałce 1 : 1 OOO 
zostało przed.stawione .śródmieście oraz plan zabudowania (14 X 94 cm.) w podziałce 1: 1 OOO 
sporz11dzony przez wymienione Ministerstwo w 19.26 roku. 

Na planie zabudowania oprócz wyżej wymienionych szczegół6w są uwidocznione budynki 
zabytkowe oraz projekt regulacji rzek, ulic i zabudowania. 

aO. KOŁBIEL (Woj. Warszawskie, Powiat Mińsko-Mazowiecki). 
Podziałka 1=1000: od.rys (69X86 cm.) planu zabudowania z 191 8 r.; własność Minister
stwa Rob6t Publicznych. 
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Odbitka wymienionego odrysu znajd.uje się w Zakład.zie Architektury Polskiej. 
Na odrysie i od.bitce oznaczono czarną kreską stan istniejący, sieć uliczną, granice działek, 

zabudowania murowane i drewniane, mieszkalne i gospodarcze, bramy wjazd.owe, studnie, wod.y, 
mosty, pola, las, łąki, wygon miejski i nieużytki, czerwoną kreską procent regulacji ulic, koma
sacji działek i zabudowania. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

a 1. KOŁO (Woj. Ł6dzkie, Powiat Kolski). 
Podziałka 1 : 1500; kopja oryginalnego planu pomiarowego i zabudowania (98X115 cm.) 
wykonana w 18.26 roku przez Zi6łkowskiego mierniczego przysięgłego; własność magistratu 
m. Koła. Dwubarwny odrys kopji, wykonany w 19.26 r., znajduje się w Zakładzie Architek
tury Polskiej. 

N a kopji oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, gra.nice i numeracje działek, zabudowania 
murowane z pruskiego muru i drewniane, z rozr6żnieniem rząd.owych, wojskowych, kameralnych, 
duchownych i prywatnych (chrześcijan i żyd.6w) oraz ogrody, wod.y, linje regulacyjne ulic i pro
jektowany most. 

Wydawnictwo podaje plan Śr6d.mieścia i przylegających doń dzielnic. 

'3.2. KONIN (Woj. Ł6dzkie, Powiat Koniński). 
Podziałka 1: .2000; oryginalny plan pomiarowy z 19 .20 roku i 19 .21 roku, wykonał mier
niczy przysięgły Zygmunt Majewski, własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. W zakładzie 
Architektury Polskiej znajduje się jednobarwny odrys (60X9.2 cm.) wykonany w 19.26 r. 

Na planie oryginalnym i od.rysie oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granice działek, za
budowania, mosty, wody, błonia miejskie. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 
Opr6cz wyżej wymienionego planu w Archiwum W ojskowem Akt6w Okupacyjnych 

w Warszawie znajdują się odbitki fotograficzne plan6w miasta z 1816 i 18.24 roku. 

aa. KOWALEWO (Woj. Pomorskie, Powiat Wąbrzeźnieński). 
Podziałka 1: 1 CX>O; plan katastralny z roku 1815, własność Urzędu Katastralnego w Toruniu. 

Na planie oznaczono sieć uliczną, granice działek, zabudowania, wody. 
Wydawnictwo podaje plan w całości. 

04. KRASNYSTAW (Woj. Lubelskie, Powiat Krasnostawski). 
Podziałka 1 :.2CX)(), oryginalny plan pomiarowy (94X 101 cm.) z roku 1918; własność Lu
belskiego U rzędu W ojew6d.zkiego. Odbitka planu znajd.uje się w Zakładzie Architektury Pol
skiej. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą śródmieście. 
Opr6cz wymienionego planu w Ministerstwie Rob6t Publicznych i Magistracie miasta 

Krasnegostawu znajdują się plany regulacyjne (zabudowania) sporządzone przez wymienione Mi
nisterstwo w 19 .21 r. na podstawie wyżej opisanego planu. 

Na od.bitce oznaczono jed.nobarwnie sieć uliczną, granice i numeracje działek. Zabudowania, 
murowane i drewniane, z rozr6żnieniem prywatnych i publicznych, ogrody, pola, łąki, nieużytki, 
aleje drzew, studnie, ogrodzenia murowane, wody, ścieki uliczne, mosty, warstwice w odstępach 
wysokościowych 1 m. Plan zabudowania ustala linje regulacyjne ulic i sposób zabudowania. 

05. KUTNO (Woj. Warszawskie, Powiat Kutnowski). 
Podziałka 1: .2500; oryginalny plan pomiarowy (5.2X 80 cm.) z 18.26 r. znajduje się w Za
kładzie Architektury Polskiej. 

Na planie uwidoczniono sieć uliczną, granice i numeracje działek, zabudowania murowane, 
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drewniane i z pruskiego muru, z rozr6żnieuiem rządowych, dominjalnych, duchownych, miejskich, 
wojskowych, żydowskich oraz ogrody, łęki i wody. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w cało.ści. 

06. LĄDEK (W oj. Łódzkie, Powiat Słupecki). 
Podziałka 1:1500; oryginalny plan pomiarowy (06X64 cm.) z 18.25 r.; własno.ŚĆ Zakład.u 
Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, granice i numeracje działek, zabudownnia 
murowane, drewniane i z pruskiego muru, z rozr6żnieniem duchownych i prywatnych oraz ogrody 
i wody. 

Wydawnictwo podaje plan w cało.ści. 

01. LIPNO (Woj. Warszawskie, Powiat Lipnowski). 
Podziałka 1: 4.200; plan oryginalny (99 X 10.2 cm.) wykonał w 18 80 roku mierniczy Erazm 
Dworzańczyk; własność Magistratu miasta Lipna. Jednobarwny od.rys części planu, przed.sta
wiającej Śródmieście, znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, granice niektórych działek, zabudowania 
murowane i drewniane, wody, mosty, wzgórza oraz linje regulacyjne ulic. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 

08. LUBARTÓW (Woj. Lubelskie, Powiat Lubartowski). 
Podziałka 1: 1 OOO oryginalny plan pomiarowy, wykonał na oddzielnych sekcjach (po 50X 6.2 
cm.) w 19.2.2 r. mierniczy przysięgły inż. I. Jerome; własność Ministerstwa Robót Publicznych. 

W Zakładzie Architektury Polskiej znajdują się od.bitki sekcyj, przed.stawiających śród-. , . 
mtesc1e. 

Na planie oznaczono jed.nobarwnie sieć uliczną, numerację i granice działek, rowy, tory kole
jowe, cmentarze, wody. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą śr6d.mieście. 

09. LUTOMIERSK (Woj. Ł6d.zkie, Powiat Łaski). 
Podziałka 1 :4000; oryginalny plan pomiarowy (00X46 cm.) z roku 1918 wykonany przez 
Kazimierza Jasińskiego; własno.ŚĆ Ministerstwa Rob6t Publicznych. Od.bitka wymienionego planu 
znajd.uje się w Zakład.zie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono jed.nobarwnie sieć ulicznę, granice działek, zabudowania murowane 
i drewniane, wod.y, mosty oraz warstwice w od.stępach wysokościowych 1 m. 

W yd.awoictwo pod.a je zabud.owanę czę.ŚĆ miasta. 
Oprócz wymienionego planu w Ministerstwie Robót Publicznych znajdują się plany w po

działce 1 : 1 OOO pomiarowy z roku 191 f> i zabudowania sporządzony przez wymienione Mini
sterstwo w r. 19.20. 

N a planie pomiarowym w podziałce 1: 1 OOO oznaczono wyżej wymienione szczegóły, do
tyczące stanu istniejącego; plan zahud.owania oprócz tych szczegółów przed.stawia linje regula
cyjne ulic i projektowany spos6b zabudowania. 

40. ŁOWICZ (Woj. Warszawskie, Powiat Łowicki). 
Podziałka 1: 5000 oryginalny plan pomiarowy (15 X &O cm.) wykonał w r. 19.2.2 inż. Franci
szek Augustynek; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. 

Na planie oznaczono sieć uliczn ą, granice działek, zabudowania, mosty, wod.y, tory kolejowe. 
Wydawnictwo podaje śr6dmieście. 
Opr6cz wymienionego planu znajduje się w Ministerstwie Rob6t Publicznych plan pomia

rowy w skali 1: 1 OOO z oznaczeniami wyszczególnionemi wyżej i z warstwicami w od.stępach 
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wysokościowych 50 cm. zaś w Magistracie m. Łowicza i w Zakładzie Architektury Polskiej 
plan regulacyjny zabudowania w podziałce 1: 5000 sporządzony przez wymieniony Magi.strat 
w roku 19.26. 

41. MARKUSZÓW (W oj. Lubelskie, Powiat Puławski). 
Podziałka 1:1000; oryginalny plan pomiarowy (85 X 1.36 cm.), sporządzony w 1918 roku 
przez Z. Buchholca; własn~.ŚĆ Ministerstwa Rob6t Publicznych. Odbitka wymienionego planu 
znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, stałe, niestałe i sporne granice działek oraz 
ich numery, zabudowania murowane, drewniane, z rozr6żnieniem mieszkalnych, gospodarczych 
i spalonych, .studnie, mosty, drzewa, rynsztoki, rowy, płoty, warstwice w odstępach wysokościo
wych 0,50 i 1,00 m. 

W yclawnictwo podaje plan w całości. 
Opr6cz wymienionego planu w Zakład.zie Architektury Polskiej znajduje się plan (5 7 X 11 a 

cm.) w podziałce 1: 1.250 z roku 1859 wykonany przez geometrę patentowego Jana Gomu
lickiego, z oznaczeniem barwnem sieci ulic, granic i numer6w działek, budynk6w murowanych 
i drewnianych, z rozr6żnieniem dworskich, księżych, rządowych i prywatnych, ogrod.6w warzyw
nych, owocowych i angielskich, łąk, w6d, most6w, plac6w, dr6g. 

Ministerstwo Robót Publicznych po.siad.a jeszcze plan zabudowania w podziałce 1: 1 OOO, 
wykonany przez wymienione Ministerstwo w r. 19.20. Plan ten, opr6cz stanu istniej11cego poda
je linje regulacyjne ulic i sposób zabudowania. 

4.2. MŁAWA (Woj. Warszawskie, Powiat Mławski). 
Podziałka 1=.2100; plan oryginalny (87X104 cm.), wykonany w 1799 r., własność Archi
wum Skarbowego w Warszawie (Nr . .3547). 

Plan przedstawia wielobarwnie ulice oraz ich regulację, zabudowania istniej11ce i projekto
wane, ogrody, pola, łąki i wody. 

W yd.awnictwo pod.a je plan w całości. 
Opr6cz wymienionego planu w Archiwum .Skarbowem znajduje się barwna kopja planu 

w podziałce 1: .2000, (59X90 cm.) Nr . .3560. 
Zakład Architektury Polskiej posiada jeszcze od.bitkę jednobarwn11 odrysu z r. 1919 pla

nu rosyjskiego (66X 100 cm.) przechowywanego w magistracie m. Mławy. 

4.3. NASIELSK (Woj. Warszawskie, Powiat Pułtuski). 
Podziałka 1 : 1 OOO; oryginalny plan pomiarowy (90X 1 .30 cm.), sporządzony w 184.2 
roku przez mierniczego Walentego Wilskiego w roku 1 t3 5 7, uzupełniony przez miernicze
go Juljusza .Szochela; własność Archiwum Skarbowego w Warszawie (Nr . .356.3). 

Na planie oznaczono wielobarwnie sieć ulicznę, granice działek, zabudowania murowa
ne i drewniane, z rozr6żnieniem dworskich, kościelnych, komunalnych i prywatnych (chrze
ścijan i starozakonnych) oraz łąki, wody, studnie, ogrody, place puste. 

Wydawnictwo podaje całe miasto. 

44. NIESZAWA (Woj. Warszawskie, Powiat Nieszawski). 
Podziałka 1 =5000; odrys (84X11.3 cm.) planu pomiarowego z 1858 r.; własność Mi
nisterstwa Robót Publicznych. 

Na odrysie oznaczono jed.nobarwnie sieć uliczną, granice działek, wody, mosty, rowy. 
Na oryginalnym planie znajdującym się w Magistracie oznaczono grunty i zabudowania 

miejskie, parafjalne, klasztorne, kameralne, .szpitalne i prywatne, oraz ogrody owocowe, wa
rzywne, pastwiska, łąki, nieużytki i wod.y. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 
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45. NOWE MIASTO nad PILICĄ. (Woj. Warszawskie, Powiat Rawski). 
Podziałka 1 : .2000; plan pomiarowy oryginalny (91X 104 cm.) wykonał w 1918 roku 
mierniczy Z ygmunt Majewski; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. W Zakładzie 
Architektury Polskiej znajduje się odbitka planu. 

Na planie oznaczono jedoobarwnie sieć ulic, granice niekt6rych działek, zabudowania 
murowane i drewniane, studnie, figury, krzyże, wody, mosty, cmentarze, warstwice w odstę-
pach wysokościowych 1 mtr. • 

Wydawnictwo podaje cały plan. 
Opr6cz wymienionego planu w Ministerstwie Rob6t Publicznych znajduje się plan za

budowania, wykonany przez wymienione Ministerstwo w 19 .21 r. Plan ten przedstawia stan 
istniejęcy oraz projekt regulacji ulic i spos6b zabudowania. 

46. OPATÓWEK (Woj. Ł6dzkie, Powiat Kaliski). 
Podziałka 1 : 1500; plan oryginalny (68 X 84 cm.) wykonał w roku 18.2.5 nadkonduktor 
drogowy, Leon Lubicz Orłowski; własność Archiwum Skarbowego w W ar sza wie, Nr .5 51.5. 

Odrys jednobarwny (50X80 cm.) wykonany w 19.21 roku znajduje się w Zakładzie 
Architektury Polskiej . 

Oryginalny plan przedstawia wielobarwnie sieć ulic, granice i numery działek, budynki 
murowane, drewniane, z rozr6żnieniem dominjalnych, miejskich, parafjalnych, ogrody, pastwis
ka, wody, mosty, cmentarze, wzg6rza, oraz projekt zabudowania i budynki, wykonane na 
podstawie tego projektu. 

Wydawnictwo podaje cały plan. 

41. OSSYAKÓW (Woj. Ł6dzkie, Powiat Wieluński). 
Podziałka 1 : .2000; plan oryginalny wykonał w 191 & roku technik Jan Majcher
ski; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. Odrys (50X 56 cm.) wykonany jednobarw
nie, znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie uwidoczniono sieć ulicznę, granice niekt6rych działek, budynki murowane 
drewniane, cmentarz, wody, glinianki, mosty. 

Wydawnictwo podaje plan w cało.foi. 

4&. OSTRÓW (Woj. Białostockie, Powiat Ostrowski). 
Podziałka 1 : .2500; odbitka planu zabudowania (10X94 cm.) wykonał w latach dwu
dziestych bieżącego stulecia St. Zwolanowski; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. 

Na odbitce oznaczono jednobarwnie ulice i projekt ich regulacji, budynki istniejące 
projektowaną rozbudowę miasta, cmentarze, oraz warstwice w odstępach wysokościowych 1 mtr. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

49. OŻARÓW (Woj . Kieleckie, Powiat Opatowski). 
Podziałka 1 : 1 OOO; plan pomiarowy oryginalny (96 X 146 cm.) wykonał w 19 .20 i 19 .21 r. 
Inż. Marceli Skibka; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. Odbitka znajduje się w Za
kładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono jednobarwnie sieć ulic, granice i numery działek, budynki muro
wane, drewniane i zniszczone, wody. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

Opr6cz wymienionego planu w Ministerstwie Rob6t Publicznych znajduje się plan za
budowania (96X 146 cm.), wykonany przez wymienione Ministerstwo w r. 19.2.5. 

Plan ten przedstawia stan istniejący oraz projekt regulacji ulic i spos6b zabudowania. 



50. PABIANICE (Woj. Ł6clzkie, Powiat Łaski). 
Podziałka 1 '5000; kopja (92X 115 cm.) z planu z roku 1921 wykonana w 1927 r.; 
własność Magistratu m. Pabianic. Jednobarwny odrys kopji znajduje się w Zakładzie Archi
tektury Polskiej. 

N a kopji oznaczono sieć uliczną i granice działek, budynki murowane, drewniane i fa
bryczne, ogrody, cmentarz, wody, mosty. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą śr6dmieście. 

51. PIASKI LUTERSKIE (W oj. Lubelskie, Powiat Lubelski). 
Podziałka 1: 1000; oryginalny plan pomiarowy (100X 192 cm.), wykonany w roku 1918 
przez Z. Buchholca; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. Odbitka znajduje się w Za
kładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono jecloobarwnie sieć uliczną, granice niekt6rych działek, budynki muro
wane i drewniane z rozr6żnieniem mieszkalnych i gospodarczych, cmentarze, wody, mosty, war
stwice w od.stępach wysokościowych co 1 mtr. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 
Opr6cz wymienionego planu w Ministerstwie Roh6t Publicznych znajduje się plan zabu

dowania (100X 192 cm.) w podziałce 1 •1000, opracowany przez wymienione Ministerstwo 
w roku 1920. 

Na planie tym, opr6cz danych' przedstawiających stan istniejący, oznaczono projekt regulacji 
ulic i spos6b zabudowania. 

52. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Woj. Ł6dzkie, Powiat Piotrkowski). 
Podziałka 1•1500; plan oryginalny(128X164cm.)z1827 r.; własność Muzeum Ziemi 
Piotrkowskiej. Jednobarwny odrys (9 .2 X 102 cm.} części tego planu, przedstawiającej Śr6d
mieście, wykonany w 1926 r. znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

N a oryginalnym planie oznaczono wielobarwnie sieć ulic oraz projekt ich regulacji, granice 
i numery działek, budynki murowane i drewniane, ruiny mur6w obronnych, wody, mosty. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 
Opr6cz wymienionego planu w Magistracie m. Piotrkowa znajdują się plany: 
1) w skali 1 '.2 5 .20 wykonany przez mierniczego Pliski ego uzupełniony w roku 18 8 2 

przez mierniczego Zdzisława Kułakowskiego. 
Na planie tym oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, granice i numery działek, zabudowania 

murowane i drewniane, puste place, ogrody owocowe i warzywne, łąki, wygony, pastwiska, hłota, 
wody, mosty, studnie, rowy, wały ziemne, glinianki, ogrodzenia drewniane i murowane, cmenta
rze, tory i zabudowania kolejowe; 

2) plan w podziałce 1 :5000, wykonany w latach dwudziestych bieżącego stulecia z ozna
czeniem sieci ulicznej, granic działek, zabudowań, w6d., most6w; 

'5) plan w podziałce 1: 1 OOO w lat dwudziestych bieżącego .stulecia, z oznaczeniami wyżej 
wyszczeg6lnionemi. 

Jednobarwny odrys planu z 188.2 r. i oclhitki planu w podziałce 1 :5000 z roku 19.20 
oraz części planu w podziałce 1: 1 OOO z roku 19 20, przed.stawiającej śr6dmieście, znajdują 
się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

5'5. PŁOCK (Woj. Warszawskie, Powiat Płocki). 
Podziałka 1 16000; odbitka (90X 100 cm.) planu z 1908 r.; własność Zakładu Architektury 
Polskiej. 

Odbitka przedstawia wielobarwnie sieć ulic, granice działek, zabudowania, ogrody, wody, 
mosty, wzg6rza, cmentarze. 

Wydawnictwo podaje tylko część planu, przed.stawiającą .śr6dmieście. 



04. PŁOŃSK {Woj. Warszawskie, Powiat Płoński). 
Podziałka 1 =.5000; plan oryginalny (90 X 5 & cm.) z końca XVIII luh początku XIX stulecia; 
własnoś6 Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Dokładna kop ja wymienionego planu wykonana 
w pierwszych latach XIX stulecia znajduje się w Archiwum Skarbowem w Warszawie, jednobar
wny odrys planu znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie i kopji oznaczono wielobarwnie, na odrysie jednoharwnie, ulice i projektowanlł ich 
regulację, granice działek, budynki murowane i drewniane, wody. Objaśnień dotyczących barw 
i linji przedstawionych na planie brak. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

55. PRZASNYSZ (Woj. Warszawskie, Powiat Przasnyski). 
Podziałka 1 : 5000; plan oryginalny z 1917 r.; własnoś6 Ministerstwa Rob6t Publicz
nych. Jednobarwny odrys (.5.2,5X.57 cm.) wykonany w 19.25 r. znajduje się w Zakła
dzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono wielobarwnie sie6 ulic, graruce działek, zabudowania, cmentarze, 
wody, mosty. 

Wydawnictwo podaje plan miasta w całości . 
Oprócz wymienionego planu w Ministerstwie Rob6t Publicznych znajduje sic plan po

miarowy w skali 1: 1000 z r. 1917 i sporz,dzony na podstawie tego planu w r. 19.21 
plan zabudowania. Na planie zabudowania, opr6cz stanu istniejącego, przedstawiono linje re
gulacyjne i projektowany spos6h zabudowamia. 

56. PRZEWORSK (Woj. Lwowskie, Powiat Przeworski). 
Podziałka 1 : 1440; odrys (&5X10.2) planu z r. 1 &96, sporządzony w 19.2& r.; 
własnoś6 Zakładu Architektury Polskiej. Plan oryginalny znajduje się w Magistracie m. Przeworska. 

N a odrysie oznaczono wielobarwnie sie6 uliczną, granice działek, budynki murowane 
drewniane, ogrody, wody, mosty. 

Wydawnictwo podaje plan miasta w całości. 

57. PUCK (Woj. Pomorskie, Powiat Morski). 
Podziałka 1 : 5000; plan katastralny z drugiej połowy XIX stulecia; własnoś6 Minister
stwa Robót Publicznych. 

Plan przedstawia jednobarwnie sie6 uliczną, granice działek, zahudowania, wody, tory 
kolejowe. 

W ydawnictwo podaje plan prawie w całości. 

5&. PUŁAWY (Woj. Lubelskie, Powiat Puław.ski). 
Podziałka 1 ' 4000; plan oryginalny (7.2 X &O cm.), wykonał w 1916 r. mierniczy Buchholc; 
własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. 

Plan przedstawia jednoharwnie sie6 ulic, granice działek, budynki, wody, mosty, parki 
oraz warstwice w odstępach wysokościowych 1 m. 

Wydawnictwo podaje plan .śr6d.mie.ścia. 
Opr6cz wymienionego planu w ł.ifinisterstwie Rob6t Publicznych znajduje się plan po

miarowy w podziałce 1 : 1 OOO, wykonany w 1916 r. przez mierniczego Buchholca 
(100X1&6 cm.) i plany zabudowania w podziałce 1 •4000 (7.2X&O cm.) i 1: 1000 
(100X 1 &6 cm.), sporz,dzone przez wymienione Ministerstwo w 19.24 r. Plan pomiaro
wy oprócz wyżej wyszczeg6lnionych danych rozr6żnia zabudowania murowane, drewniane, 
mieszkalne i gospodarcze; plany zabudowania przedstawiają w spos6b wielobarwny stan ist
niejący, linje regulacyjne i projektowany spos6b zabudowania. Jednobarwne od.bitki plan6w 
pomiarowych znajdują się w Zakład.zie Architektury Polskiej . 
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59. PUŁTUSK (Woj. Warszawskie, Powiat Pułtuski). 
Podziałka 1=1500; odrys (89X57 cm.) planu oryginalnego z 180.5 r.; własność Zakłada 
Architektury Polskiej. Oryginalny plan znajduje .się w magi.stracie m. Pułtuska. 

Na odrysie oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granioe i numery działek, budynki muro
wane, drewniane, mieszkalne i gospodarcze, z rozr6żnieniem prywatnych, państwowych, wojsko
wych, komunalnych, kościelnych i klasztornych, oraz ogrody, pola, łąki, pastwiska, cmentarze, 
glinianki, wody, mosty, wzgórza. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą zabudowane dzielnice miasta. 

60. PYZDRY (Woj. Poznańskie, Powiat Słupecki). 
Podziałka 1: 1 OOO; plan oryginalny ( 8 4 X 96 cm.) z 18 .20 r. znajduje się w Zakładzie Archi
tektury Polskiej. 

N a planie oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, oraz projektowaną jej regulację, granice 
i numery działek, zahudowania murowane, drewniane i z pruskiego muru, z rozróżnieniem rządo
wych, duchownych i prywatnych, należących do chrześcijan i żydów, ogrody, place puste, wody, 
mosty, wzgórza, tudzież budynki przeznaczone cło zburzenia. 

Wydawnictwo podaje plan całego miasta. 

61. RADOM (Woj. Kieleckie, Powiat Radomski). 
Podziałka 1 =4.200; odbitka (9.5 X 140 cm.) planu, sporządzonego w 19.25 r. przez 1D1el'Ill
czego miejskiego J6zefa Orzechowskiego; własność Zakładu Architektury Polskiej. 

Na odbitce ozn~czono jednobarwnie sieć uliczną, granice działek, budynki murowane, drew
niane, ogrody owocowe i warzywne, parki, grunty orne, łąki, pastwi.ska, wody, mosty, błota, 
cmentarze, tory kolejowe, warstwice w odstępach wysokościowych kilkuclziesięcio centymetrowych. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą śr6clmieście. 

6.2. RADOMSKO (Woj. Łódzkie, Powiat Rad.omskow.ski). 
Po działka 1 : .2 5 .20; od.rys ( 11.2 X 11.2 cm.) planu oryginalnego z drugiej połowy XIX stule
cia, .sporządzony w 19.26 r.; własność Zakład.u Architektury Polskiej. Plan !oryginalny znajduje 
się w Magistracie miasta Rad.omska. 

N a planie oryginalnym oznaczono wielobarwnie, na od.rysie jednobarwnie, ulice oraz projekt 
ich regulacji, granice działek, zabudowania murowane, drewniane i z pruskiego muru, z rozróż
nieniem rządowych, komunalnych, duchownych i prywatnych, cmentarze, wod.y, mosty. 

Wydawnictwo podaje plan zabudowanych części miasta. 

6.5. RA WA MAZOWIECKA (Woj. Warszawskie, Powiat Rawski). 
Podziałka 1: 1000; odrys, sporząclzony w r. 18.29 przez S. Smoliko~skiego, elewa K.R.S.W.P., 
podług oryginału z 1817 r. Kopja (109 X 150 cm.) wykonana w r. 1909 wymienionego 
odrysu znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

N a kopji oznaczono barwnie ulice, oraz projektowaną ich regulację, mia.sto żydowskie, za
mek, granice i numery działek, domy murowane i drewniane, z rozróżnieniem rządowych i prywat
nych, ogrody, pola, pastwiska, łąki, cmentarze, wody, mosty, wzgórza. 

Wydawnictwo podaje plan zahudowanych części miasta. 

64. RÓŻANA (Woj. Poleskie, Powiat Kosowski). 
Podziałka 1 =1000; plan oryginalny na dwóch sekcjach (8.5X 100 i 70X 110 cm.), sporzą
dzony w roku 19 .20 przez Departament Budowlany Ministerstwa Robót Publicznych. 

Na planie oryginalnym oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granice i numery działek, bu
dynki murowane i drewniane z pokazaniem zniszczeń, płoty, studnie, ścieki uliczne, wody, mosty. 

Wydawnictwo podaje plan zabudowanych części miasta. 
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65. RYPIN (Woj. Warszawskie, Powiat Rypiński). 
Poclziałka 1 :.2000; kopja (59X90,5 cm.) wykonana na początku XIX stulecia przez mier
niczego przysięgłego Aleksandra Karolli' ego; wła.sność Archiwum Skarbowego w W arsza
wie, Nr. a558. 

Na kopji oznaczono wielobarwnie sieć uliczną oraz projekt jej regulacji, buclynki murowane 
i drewniane, z rozr6żnieniem prywatnych i kościelnych, ogrocly, pola orne, łąki, piaski, błota, 
wody, mosty, wzg6rza, ruiny mur6w obronnych. 

Wydawnictwo podaje plan miasta w całości. 

66. SĄDOWA WISZNIA (Woj. Lwowskie, Powiat Mościski). 
Poclziałka 1 :.2880; odbitka (84,5 X 11.2 cm.) planu z drugiej połowy XIX stulecia, znajduje 
się w Zakładzie Architektury Polskiej; własność wymienionego zakładu. 

Odbitka przedstawia jednobarwnie sieć uliczną, granice niekt6rych działek, część zabudowań, 
cmentarze, wody, mosty. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 

67. SIEDLCE (Woj. Lubelskie, Powiat Siedlecki). • 
Poclziałka 1: 1500; plan oryginalny na 4-ch sekcjach (po 51X51 cm.} z 185 4 roku; włas
ność Zakładu Architektury Pokkiej, gdzie znajduje się r6wnież jednobarwny odrys wykonany 
w 19 .29 roku. 

Plan oryginalny przedstawia wielobarwnie sieć ulic, oraz projektowaną ich regulację, grani
ce i numery działek, budynki murowane i drewniane, ogrody, pola, błota, kanały, mosty. 

Wydawnictwo podaje rzut zabudowanej czę.Ści miasta. 

68. SIEDLISZCZE (Woj. Lubelskie, Powiat Chełmski). 
Podziałka 1:1000; plan oryginalny (50X60 cm.) sporządził w 19.20 r. Departament Bu
dowlany Ministerstwa Rob6t Publicznych; własno.Ść wymienionego Ministerstwa. Odbitka znaj
duje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Plan oryginalny i odbitka przedstawiają jeclnobarwnie sieć ulic, granice i numery działek, 
budynki murowane i drewniane, wody, błota. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 
Oprócz wymienionego planu w Ministerstwie Rob6t Publicznych znajduje się plan zabu

dowania (50X60 cm.} sporządzony w r. 19.21 przez wymieniony Departament. 
Na planie zabudowania uwidoczniono stan istniejący, projektowanll regulację ulic i spos6b 

zabudowania. 

69. SIERADZ (W oj. Ł6dzkie, Powiat Sieradzki}. 
Poclziałka 1 :aOOO; plan oryginalny (49X7 8 cm.} z 1796 r.; własno.ŚĆ Archiwum Akt 

Dawnych w Warszawie, teka 
1201 

. Jednobarwny odrys, wykonany w r. 19.29 znaj-
XLVIII - 4 

duje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 
Plan oryginalny przedstawia wielobarwnie sieć ulic, granice niekt6rych działek, zabudowania, 

zamek, wody, wzgórza. Wytłumaczenia barw na planie niema. 
Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą zabudowane dzielnice miasta. 

70. SKALBMIERZ (W oj. Kieleckie, Powiat Pińczowski). 
Podziałka 1 :aOOO; plan oryginalny (45X56 cm.) z 1865 r.; własność Archiwum Akt 

Dawnych w W arszawie, teka 
62

.j Jeclnobarwny odrys, wykonany w r. 19.29, znaj-
XXIX - 10 

duje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 



Plan oryginalny przedstawia jednobarwnie ulice, projektowaną ich regulację, granice działek, 
zabudowania, wody, mosty, oraz profile projektowanych ulic. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

11. SKIERNIEWICE (W oj. Warszawskie, Powiat Skierniewicki}. 
Podziałka 1: 4.200; plon oryginalny (6& X99 cm.) wykonał w r. 1 &10 J6zef Piotrowski, 

mierniczy przysięgły; własność Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, teka 
1.20.2 

XLVIII - 5 
Jednobarwny odrys wykonany w r. 19.29 znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Plan przedstawia wielobarwnie sieć uliczną, granice niektórych działek, zabudowania, parki, 
cmentarze, pola, ogrody, błota, pastwiska, wody, mosty, oraz projekt regulacji, budynki projek
towane i przeznaczone cło zburzenia. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą śródmieście. 

1.2. SMORGONIE (Woj. Wile6.skie, Powiat Oszmiaó.ski). 
Podziałka 1: .2000; odrys (1.20X 11 & cm.) planu zabudowania z 1919-19.2.2 r.; włas
ność Ministerstwa Rob6t Publicznych. 

Na odrysie oznaczono wielobarwnie sieć ulic oraz projekt ich regulacji, częściowo granice 
działek i budynki, wody, mosty, cmentarze. 

Wydawnictwo podaje część planu, przed.stawiającą rynek z przyległemi blokami budowlanemi. 

1 a. SOCHACZEW (W oj. Warszawskie, Powiat Sochaczewski). 
Podziałka 1: .2000; plan pomiarowy (9aX 141 cm.), wykonany w r. 1916 przez Al. Ma
ciejowskiego; własność Ministerstwa Robót Publicznych. Odbitka planu znajduje się w Zakład.zie 
Architektury Polskiej. 

N a planie i odbitce oznaczono jedno barwnie sieć ulic, granice niektórych działek, zabudo
wania, z rozróżnieniem istniejących, zburzonych, prywatnych i publicznych, skwery, cmentarze, 
zamek, wody, mosty, pastwisko, grunty orne, warstwice w odstępach wysokościowych 50 cm. i 1 m. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 
Oprócz wymienionego planu w Ministerstwie Robót Publicznych znajduje się plan zabudo

wania w podziałce 1:.20()() (9.3X141 cm.) z roku 19.2.2. Plan zabudowania podaje, oprócz 
stanu istniejącego, uwidocznionego na wymienionym planie pomiarowym, linje regulacyjne ulic 
i sposób projektowanego zabudowania. 

14. STANISŁAWÓW (Woj. Stanisławowskie, Powiat Stanisławowski}. 
Podziałka 1: 10000 i 1: 5000; odbitka planu pomiarowego (66X1 & cm.), opracowanego 
w początkach bieżącego stulecia przez inż. L. Raucha; własność Ministerstwa Robót Publicz
nych. 

Na odbitce oznaczono jed.nobarwnie granice miasta, sieć uliczną, część zabudowań, skwery, 
park, cmentarze, wody, mosty, tory kolejowe. 

Wydawnictwo podaje plan Śródmieścia. 

15. SURAż (Woj. Białostockie, Powiat Białostocki). 
Podziałka 1'1000; plan pomiarowy z 19.21 r. na sekcjach (po 50X6.2 cm.); własność Mi
nisterstwa Robót Publicznych. Odbitka planu znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono jednoharwnie sieć uliczną, granice i numery działek, budynki, wody 
oraz warstwice w od.stępach wysokościowych 1 m. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 



76. SZAMOTUŁY (Woj. Poznańskie, Powiat Szamotulski). 
Podziałka 1: .2500; od.hi tka planu zabudowania (80X 1.'.54 cm.) z dwudziestych lat bieżllcego 
stulecia; własność Ministerstwa Rob6t Publicznych. Od.rys od.bitki, wykonany w 19.27 r., 
znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na odbitce oznaczono wielobarwnie, na odrysie jednobarwnie, ulice oraz ich regulację, gra
nice niektórych działek, część zabudowań, park, łąki, cmentarze, wody, mosty, tory i zabudowania 
kolejowe, cukrownię, warstwice w od.stępach wysokościowych 1 m. 

Wydawnictwo podaje część plano, przed.stawiającą śród.mieście z przyległemi dzielnicami. 

77. SZCZUCZYN (Woj. Nowogródzkie, Powiat Lidzki). 
Podziałka 1=.2500;plan pomiarowy (.26X44 cm.), uzupełniony w r. 19.2.'.5 na pod.stawie pla
nu oryginalnego, znajd.ującego się w zarządzie dóbr ks. Lubeckiego w Szczuczynie; własność 
Zakładu Architektury Polskiej. 

Na planie uwidoczniono sieć uliczną, granice działek, budynki murowane i drewniane, parki, 
ogrody, aleje drzew, wzgórza. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 
Oprócz wymienionego planu w posiadaniu P· Minczew skiego, nad.leśnego dóbr Szczuczyń

skich, znajd.uje się oryginalny plan pomiarowy i zabudowania z 1805 r.; klisze i odbitki foto
graficzne tego planu znajdują się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

7 8. SZYDŁÓW (Woj. Kieleckie, Powiat Stopnicki). 
Podziałka 1: 1000; oryginalny plan pomiarowy (4.2X47,5 cm.) wykonany przez Zakład. 
Architektury Polskiej w latach 19.21-.2.2, znajduje się w wymienionym Zakładzie. 

Na planie uwidoczniono jednobarwnie sieć uliczną, zabudowania, mury obronne, wody, mosty, 
oraz warstwice w od.stępach wysokościowych .2,5 m. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 
Oprócz wymienionego planu w Zakładzie Architektury Polskiej znajd.uje się odrys planu 

(15.'.5X65 cm.) w podziałce 1: 1500,wykonanego w r. 18.2.'.5 przez mierniczego Potockiego, 
własność gm. Szydłowa. Na planie tym oznaczono sieć uliczną, granice działek, zabudowania mu
rowane, drewniane, zabytkowe, duchowne i rząd.owe, oraz mury obronne, wody, mosty. 

79 . .ŚNIADÓW (Woj. Białostockie, Powiat Łomżyński). 
Podziałka 1: 1000; plan pomiarowy na sekcjach (po 50X6.'.5 cm.) wykonali w r. 19.2.2 
mierniczowie M. Janowski i Z. Gilewski; własność Ministerstwa Robót Publicznych. 

Od.bitki sekcyj, przedstawiających śródmieście, znajdują się w Zakład.zie Architektury 
Polskiej. 

Na planie oznaczono jed.nobarwnie sieć ulic, granice działek, budynki, cmentarz, wody, mosty. 
Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającQ śródmieście. 

80. TCZEW (Woj. Pomorskie, Powiat Tczewski). 
Podziałka 1: .2500; odrys (5.2X59 cm.) planu pomiarowego z początku bieżącego stulecia; 
własność Zakładu Architektury Polskiej. 

Na odbitce oznaczono jednobarwnie sieć ulic, granice działek, zabudowania prywatne i pu
bliczne, park, cmentarze, wody, mosty, nasypy i wykopy kolejowe. 

Wydawnictwo podaje część planu, przed.stawiającq śród.mieście. 

81. TOMASZÓW (Woj. Lubelskie, Powiat Tomaszowski). 
Podziałka 1: 1 OOO; plan oryginalny na sekcjach (po 50X 6.2 cm.); własność Ministerstwa 
Robót Publicznych. Odbitki sekcyj, przedstawiających Śródmieście znajdujq się w Zakładzie 
Architektury Polskiej. 
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N a planie oryginalnym i odbitkach oznaczono jednobarwnie sieć ulic, granice działek, bu
dynki, wody, mosty, tory kolejowe, cmentarze. 

Wydawnictwo podaje część planu, obejmującą śródmieście. 

&.2. TROKI (Woj. Wile6skie, Powiat Trocki). 
Podziałka 1:4.200; odrys (5&X85 cm.) planu z r. 1846,wykonanywr.19.26przez 
Józefa Zdanowicza dla Zakładu Architektury Polskiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil
nie. Odbitka odrysu znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. 

Na odrysie i odbitce oznaczono jednobarwnie sieć ulic, granice działek, budynki murowane 
i drewniane, ogrody owocowe i warzywne, pola, łąki, bagna, cmentarze, wody, mosty, wzgórza, 
zamek. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

& .'.5. TUROBIN (W oj. Lubelskie, Powiat Krasnostawski). 
Podziałka 1 : 1.250; plan oryginalny (6.2 X90 cm.) z roku 1860; własność Archiwum Akt 

6.24 
Dawnych w Warszawie, teka X.XVIII-

9 
. Jednobarwny odrys planu wykonany w r. 19 .29 

znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 
Plan przedstawia wielobarwnie sieć uliczną, oraz projekt regulacji ulic, granice działek, za

budowania, wody, mosty, cmentarz. Znaczenia barw na planie nie objaśniono. 
Wydawnictwo podaje plan w całości. 

&4. TUSZYN (Woj. Ł6dzkie, Powiat Łódzki). 
Podziałka 1 : .2500; odrys (.50X.55) planu z ko6ca XIX lub początku bieżącego stulecia 
wykonany w r. 19.25 przez Zakład Architektury Polskiej; własność wymienionego Zakładu. 
Plan oryginalny znajduje się w magistracie m. Tuszyna. 

Na odrysie oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granice działek, zabudowania. 
Wydawnictwo podaje plan w całości. 

85. UNIEJÓW (Woj. Ł6dzkie, Powiat Turecki). 
Podziałka 1: 1500; plan oryginalny (7&X9& cm.), wykonany w roku 1&.2.'.5 przez mierni
czego przysięgłego W. Zi6łkowskiego, znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, granice i numery działek, domy murowane, 
drewniane i z pruskiego muru, z rozr6żnieniem rządowych, duchownych, kasy miejskiej, wojsko
wych i prywatnych, ogrody, place niezabudowane, wody, mosty, wzg6rza, oraz projekt regulacji 
i parcelacji. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 

86. WARTA (Woj. Łódzkie, Powiat Sieradzki). 
Podziałka 1 : 1500; plan oryginalny (7.2X1.57 cm.), wykonany w r. 1&.24 przez Jana Ne
pomucena Grzymałę Karwadzkiego, mierniczego patentowanego, znajduje się w Zakładzie Archi
tektury Polskiej. 

Plan przed.stawia wielobarwnie sieć uliczną, granice i numery działek, zabudowania murowa
ne, drewniane i z pruskiego muru z rozr6żnieniem miejskich, duchownych, wojskowych i żyd.ow
skich, ogrody, łąki, wody, wzgórza. 

Wydawnictwo podaje plan w całości. 

87. WĄBRZEŹNO (Woj. Pomorskie, Powiat Wąbrzefnieński). 
Podziałka 1: 1.250; plan z r. 1&66; własność Urzędu Katastralnego w Toruniu. 
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Na planie oznaczono sieć uliczną, częściowo granice cłziałek i zabucłowania. 
W ycławnictwo pocłaje plan w całości. 

88. WEJHEROWO (Woj. Pomor.skie, Powiat Morski). 
Podziałka 1 : 2500; plan z końca ubiegłego lub początku bieżącego stulecia; własność Magi
stratu m. Wejherowa. 

Plan przed.stawia sieć uliczną, częściowo granice cłziałek i 7.ahucłowania, cmentarze, park, 
wocły, mosty, tory kolejowe. 

W ycławnictwo pocłaje część planu, przed.stawiającą śrócłmieście z sąsiecłniemi d.zieloicami. 

89. WIELICZKA (W oj. Krakowskie, Powiat Wielicki). 
Podziałka 1 : 2880; ocłhitka (68 X 83 cm.) planu z drugiej połowy ubiegłego stulecia; włas
ność Ministerstwa Rob6t Publicznych. 

Na odbitce oznaczono jecłnobarwnie sieć uliczn\, granice działek, wody, mosty, oraz pro
jekt kanalizacji. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą Śrócłmieście z przylegającemi dzielnicami. 

90. WIELKIE OCZY (Woj. Lwowskie, Powiat Jaworowski). 
Pocłziałka 1: 1000; plan regulacyjny (85X 1.24 cm.) wykonany staraniem i nakłacłem Wy
cłziału Krajowego w latach 1916-1 &; znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono wielobarwnie sieć uliczną, oraz projekt regulacji ulic, granice i nume
ry działek, budynki murowane i drewniane, z rozróżnieniem uszkocłzonych i ocłhudowanych, 
studnie, cmentarz. 

Wydawnictwo podajefplan prawie w całości. 

91. WIELUŃ (Woj. Łódzkie, Powiat Wieluński). 
Podziałka 1 : 4.200; plan (46,5 X 49,5 cm.), przerysowany i wydany w 1879 r. przez 
mierniczego prz~ięgłego Ottomara Wolle, podług planu z 1 &.23 r.; własność Zakłacłu Architek
tury Polskiej. 

Plan przedstawia jecłnobarwnie sieć ulic, granice i numery niektórych działek, zabudowania 
murowane i drewniane, ogrody owocowe, wody, mosty, dawne mury obronne, zamek kr6lewski, 
staw i plac zamkowy, łąki, rolę, pastwiska. 

Wydawnictwo pocłaje plan prawie w całości. 
Opr6cz powyżej wymienionego w Zakładzie Architektury Polskiej znajdują się następujące 

plany: 
1) odrys (46,5 X 49,5) planu koncłuktora Grappowa z r. 1799 w pocłziałce 1: 3400 

sporządzony w r. 1 &7 ... przez O. Wollego. Ocłrys przed.stawia wielobarwnie sieć uliczną, grani-
• ce i numery cłziałek, budynki murowane, drewniane i z pruskiego muru, oraz murowane spalone, 
ogrody, wały, mury obronne z czas6w Kazimierza Wielkiego, Zamek K.r6lewski, plac i staw zam
kowy, wody, mosty. 

2) Plan oryginalny (102 X 107 cm.) w podziałce 1: 1500 sporządzony w r. 1823 
przez mierniczego F. Bergemanna, przed.stawiający wielobarwnie ulice oraz projekt ich regulacji, 
granice i numery działek, budynki murowane, drewniane i z pruskiego muru z rozr6żnieniem rzą
dowych, duchownych, miejskich i życłowskich, ogrocły, puste place, wody, mosty, łąki, pastwi
ska, role, zamek, plac i staw zamkowy, mury obronne. 

3) Plan oryginalny (107 X 107 cm.) w podziałce 1: 1500 z r. 1823 przed.stawiają
cy opr6cz danych wyszczególnionych w opisie planu poprzecłniego, regulację przedmieść. 

92. WIERZBNIK (Woj. Kieleckie, Powiat Iłżecki). 
Podziałka 1: 1000; plan z r. 1923 na 21 sekcjach (po 62,5 X50 cm.); własność Mini-

30 



sterstwa R.oh6t Publicznych. W Zakładzie Architektury Polskiej znajdują się odhitki sekcyj, 
przed.stawiających śr6dmieście. 

Na planie oznaczono jednobarwnie sieć uliczną, granice i numery działek, zahudowania, wo
dy, mosty, tory kolejowe. 

Wydawnictwo podaje część planu, przed.stawiającą rynek i przylegające dzielnice. 

9.5. WŁOCŁAWEK (W oj. W arszaw.skie, Powiat Włocławski). 
Podziałka 1:5000; oclhitka (&6X1.51 cm.) planu, sporządzonego na zasadzie pomiaru 
z 1916 - 21 r.; własność Zakład.u Architektury Polskiej. 

N a oclhitce oznaczono dwuharwnie .sieć uliczną, granice działek, zabudowania, parki, skwery, 
cmentarze, glinianki, wody, hłota, mosty, tory kolejowe, warstwice w od.stępach wysokościo

wych 50 cm. 
W yd.awnictwo pod.a je część planu, przed.stawiającą Śr6d.mieście. 
Opr6cz wymienionego planu w Magistracie miasta Włocławka znajduje się kopja w po

działce 1: 1000 planu z r. 1 & 18 sporządzona w r. 1824 przez J6zefa Maliszewskiego. 
Plan oryginalny wykonał hyły oficer artylerji wojsk polskich i mierniczy przysięgły W ańkow
ski. Odrys ( 1OOX146 cm.) kopji znajduje się w Zakładzie Architektury Polskiej. Na 
kopji oznaczono wielobarwnie, na odrysie jednoharwnie - sieć uliczną, granice działek, hu
dynki murowane i drewniane, z rozr6żnieniem należących do Ekonomji Brzeskiej, komunal
nych, duchownych, prywatnych (chrześcijan i żyd6w) oraz grunty orne, łąki, wzg6rza, rzeki, 
mosty i projekt zahudowania (regulacji). 

94. WŁODAWA (Woj. Lahelskie, Powiat Włodawski). 
Podziałka 1: 1500; odrys na 2-ch sekcjach (50X 62 i 50X 15 cm.) z planu wykona
nego w r. 1841 przez mierniczego Feliksa Litwińskiego, własność Zakładu Architektury 
Polskiej. 

Odrys przed.stawia jednoharwnie sieć uliczną, granice niekt6rych działek, część zahud.o
wań, ogrody owocowe i warzywne, plac ćwiczeń wojskowych, wzg6rza, pastwiska, wody, mosty 
i g6rę zamkową. 

Wydawnictwo podaje część planu, przed.stawiającą śr6dmieście i północne dzielnice 
miasta. 

Oprócz wymienionego znajduje się w Ministerstwie R.ohót Puhlicznych plan oryginalny 
na sekcjach (po 50X 62,5 cm.) w podziałce 1: 1 OOO, opracowany na pod.stawie pomiar6w 
z lat ostatnich. 

95. WŁOSZCZOWA (Woj. Ki~leckie, Powiat Włoszczowski). 
Podziałka 1: 2000; plan pomiarowy (5.5 X90 cm.) z końca ubiegłego lub początku bieżą
cego stulecia; własność Ministerstwa R.ohót Publicznych. Odbitka planu znajd.uje się w Za
kładzie Architektury Polskiej. 

Na planie oznaczono jednobarwnie sieć uliczn!ł, granice działek, zabudowania, wody. 
Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 

96. WYSZOGRÓD (Woj. Warszawskie, Powiat Płocki). 
Podziałka 1:1500; plan oryginalny (119,5X99 cm.), wykonany w r. 182.5 przez Joachima 
Łaszczewskiego, mierniczego upoważnionego d.o pomiarów miast, własność Archiwum Skarbo
wego w Warszawie Nr . .5528. 

Na planie oznaczono wielobarwnie ulice oraz projekt ich regulacji, granice działek, budyn
ki murowane, drewniane i z pruskiego muru, z wyszczeg6loieniem rząd.owych, duchownych, pry
watnych (chrześcijan i żyd.ów), oraz ogrody, pola, wody, mosty, wzg6rza. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 



91. ZAGÓRÓW (Woj. Ł6dzkie, Powiat Słupecki}. 
Podziałka 1' 1500; plan oryginalny (54X 1.'.50 cm.} z r. 15.'.50 znajduje się w Zakładzie 
Architektury Polskiej. 

Plan przedstawia wielobarwnie ulice oraz projekt ich regulacji, granice i numery działek, 
zabudowania murowane, drewniane i z pruskiego muru, z rozr6żnieniem rz11dowych, duchownych 
i prywatnych (chrześcijan i żyd6w} oraz stodoły, wiatraki, wody, mosty. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 

95. ZAKROCZYM (Woj. Warszawskie, Powiat Płoński}. 
Podziałka 1: 1500; plan oryginalny (94 X 1.2.2 cm.}, wykonany w r. 15.'.5 6 przez mierniczego 
Mikołaja .Śliwińskiego, pod kierunkiem mierniczego Joachima Łuszczewskiego; własność Archi
wum Skarbowego w Warszawie Nr . .'.55.2.'.5. 

Plan przedstawia wielobarwnie sieć uliczn11, granice i numery działek, zabudowania muro
wane, drewniane i z pruskiego muru, z rozr6żnieniem rządowych, księżych, komunalnych, pry
watnych (chrześcijan i żyd6w} oraz wiatraki, ogrody warzywne i owocowe, łąki, wody, mosty, 
wzg6rza, linje kontrolne pomiar6w, punktr niwelacyjne. 

Wydawnictwo podaje plan prawie w całości. 
Opr6cz wymienionego planu w Archiwum Skarbowem w Warszawie znajduje się · plan 

(6.2,5X61,5 cm.} w podziałce 1=.2000, wykonany w 1516r. przezL. Saltzer'a. Na planie 
tym oznaczono wielobarwnie granice działek, budynki, wody, wzg6rza, lioje ograniczające rewiry 
żydowskie w 15.25 r. 

99. ZAMOŚC (Woj. Lubelskie, Powiat Zamojski). 
Podziałka 1: 1 OOO; plan oryginalny na kilkudziesięciu sekcjach (po 50X 6.2,5 cm.} wykonany 
w r. 1920 przez Ministerstwo Rob6t Publicznych; własność wymienionego Ministerstwa. Od
bitki sekcyj, przedstawiających śr6dmieście, znajdują się w Zakładzie Architektury Polskiej . 

Plan i odbitki przedstawiają jednobarwnie sieć uliczną, granice i numery działek, zabudo
wania, fortyfikacje, wody, mosty, cmentarz. 

Wydawnictwo podaje część planu, przedstawiającą Śr6dmieście i fortyfikacje. Zarys forty
fikacyj został uzupełniony w wydawnictwie na podstawie rysuok6w polowych, znajdujących się 
w Ministerstwie Rob6t Publicznych. 

1 OO. ŻYCHLIN (W oj. Warszawskie, Powiat Kutnowski}. 
Podziałka 1=1500; plan oryginalny (55X6.3 cm.} z 1545 r.; własność Archiwum Akt 

. 16.315 
Dawnyc: w WarszaWle teka Nr . .'.5

126
.'.5. 

Jednobarwny odrys planu, wykonany w 19.29 r. znajduje się w Zakładzie Architektury 
Polskiej. 

Plan oryginalny przedstawia wielobarwnie ulice oraz projekt ich regulacji, granice i numery 
działek, zabudowania murowane i drewniane, z rozr6żnieniem dominialnych, duchownych i pry
watnych (chrześcijan i żyd6w}, ogrody, wody, glinianki, cmentarz, aleje drzew. 

W ydawnictwo podaje plan miasta prawie w całości. 
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