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Artykuł 119. 
Ustawy Konstytucyiney

 Królestwo Polskie 
dzieli się na ośm Województw

Województwa 
dzielą się na 39 obwodów, 
obwody na 77 powiatów

128 500 km² 

3 200 000 osób



Dążenie Królestwa Polskiego 
do zwiększenia dochodów budżetowych 
nowo utworzonego państwa

Pieczęć ministra skarbu 
Franciszka Ksawerego 
Druckiego-Lubeckiego



 rozwój przemysłu
- tworzenie nowych ośrodków przemysłowych
- budowa osad dla pożytecznych rzemieślników
- rozwój sieci drogowej

 racjonalnie prowadzona gospodarka 
nieruchomościami
-sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste        
(emfteutyczna dzierżawa)
- wdrożenie gospodarstw leśnych (ekonomiów 
rządowych)
- poprawa ściągalności podatków gruntowych



Warunek:
- swoboda dyspozycyjności terenów
-brak sporów granicznych (possessoryinych)
 

Skomplikowana struktura władania
-nieruchomości skarbowe – stanowiące własność rządu
-nieruchomości publiczne  - którym Rząd opiekę swoią lub bliższy dozór 
iest winien
-dobra i lasy udzielne - jako własność N. Pana  i administrowane przez 
jego własnych urzędników
- dobra prywatne





Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu
objąwszy zarząd dóbr, przedsięwzięła najpierwej 
rozpoznanie ich położenia, obszerności, źródeł i 
wielkości użytków

ZBIÓR PRZEPISÓW ADMINISTRACYJNYCH
 KRÓLESTWA POLSKIEGO

Planowane ambitne zamierzenia przyczyniają się do wzrostu 
rangi zawodu geodety





Kiedy z dnia 5/17 października 1817 roku 
opublikowany zostaje dekret carski 

Urzadzenie co do uwolnień od służby 
Woyskowey artystów, fabrykantów i 
Rzemieślników i Proffessyonistów, 

w gronie wymienionych do zwolnienia 
znajdują się również miernicy 



Liczyć można było, w pierwszym rzędzie, na geometrów, 
którzy uzyskali uprawnienia wcześniej, w Księstwie 
Warszawskim, na mocy ustawy z 1806 roku o egzaminach 
państwowych. 

W latach 1810 1812 Fryderyk August ‒
sygnował 60 patentów dla geometrów 
oraz 8 dla budowniczych, którzy byli 
zarazem mierniczymi

Podobne uregulowania przyjęto na posiedzeniu 
Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego dnia 
12 listopada 1816 roku



Rozmieszczenie 
116 geometrów 
Królestwa Polskiego 
w 1827 roku 



1862 rok

Lista jeometrów którzy otrzymali z Rady 
Administracyjnej patenta do wolnej praktyki 

mierniczej w Królestwie, z wiadomością o miejscu 
zamieszkania tychże, o ile pobyt jest wiadomym oraz 

w którym roku otrzymał patent 

286 nazwisk

-211 żyjących
- 92 mieszka w Warszawie
-80 na etacie w Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu



Prace o zasięgu krajowym

Budowa
zbiorów informacji 

przestrzennej

 WARUNEK
jednolitość prac geodezyjno – kartografcznych

 STANDARYZACJA
podstawowych zasady wykonywania prac geodezyjno 

– kartografcznych
ogólnych warunków technicznych wykonywania prac 

geodezyjno – kartografcznych, 



 POCZĄTEK PRAC

14 kwietnia 1818 roku
Izba Senatorska i Izba Poselska Królestwa Polskiego uchwaliły 

Prawo 
o normalnem rozgraniczeniu 
dóbr wszystkich nieruchomych 
gruntowych w kraiu Królestwa 
Polskiego. 



Ustawa zawierała
 155 paragrafów (artykułów) zgrupowanych w 26 rozdziałach (tytułach) 
i w sposób kompleksowy regulowała problematykę porządkowania 
struktury przestrzennej i stosunków prawnych nieruchomości 
gruntowych na obszarze jej działania, w tym:

  wymaganych uprawnień do prowadzenia geodezyjnych prac 
rozgraniczeniowych, 
 zakresu tych prac i sporządzanych opracowań
  - w przypadku gdzie granice między dziedzinami są spokoyne
  -  w przypadku spornych granic 
  - czynności prowadzonych przez sądy wyższych instancji
sposobów stabilizacji punktów załamania granic
sposobów konserwacji  aktów granicznych
 wynagradzaniu geometrów



Art. 116. Geometrowie tylko przysięgli i przez władze legalne 
examinowani, i urzędownie patentowani, wymiary 
geometryczne w sprawach granicznych odbywać będą mogli. 
Geometrowie przez zagraniczne władze patentowani, odbywać 
także będą mogli obowiązki miernicze, lecz wprzód obowiązani 
będą od władzy przyzwoitey tuteyszego  kraiu zyskać na to 
potrzebne pozwolenie, i nową przysięgę wykonać, a oprócz tego 
ięzyk polski rozumieć powinni. 



Art. 119. Dla zachowania iednostayności w wymiarach przy 
wprowadzaniu i rozsądzaniu spraw granicznych dopełniać się 
mianych, przepisana będzie przez Kommissyą Spraw 
Wewnętrznych i Policyi za zniesieniem się z Kommissyą 
Sprawiedliwości, instrukcya, podług którey wszystkie granice 
wymierzane, i mappy graniczne sporządzane będą. 
Taż Kommissya Sprawiedliwości nietylko skalę iednostayney 
miary i wielkości, ale też i pręty sznurowe metalowe co do 
miary iednakowe, do wszystkich Sądów Ziemskich roześle; 
aby wszyscy geometrowie podług takowych  wzorów na 
iednostayną, a nie większą lub mnieyszą skalę wymiary swoie 
na mappach  delineowali, aby się w potrzebne do wymiarów 
sznury, półsznury, pręty i stopy metalowe przysposobili. 
 



 Rozporządzenie  N0 4 Kommissyi Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policji z dnia 27 listopada 1826 roku

Zatwierdzenie Instrukcyi, względem przestrzegania całości 
posiadania własności publicznych, i przynoszenia za niemi 
obrony, w sprawach possessoryjnych

Załącznik – wzór mapy do celów prawnych
Rys ręczny idealny Kontrowersyi pomiędzy wsią rządową Józefów w 
Ekonomii N. Powiecie N. a prywatną Wola, w Powiecie N. zachodzącej, 
która zawiera około 25 m. 120 pr.  miary Magdeburskiej
 Rys ten ma służyć za wzór w tem, że w sporządzanych wedle §15 Instr. 
planach należy odznaczać granicę pomiędzy dobrami z sobą spór 
wiodącemi, w rozciągłości całej do narożnościów. 





Pomiary dóbr i lasów



22 kwietnia 1818 roku 

 Instrukcya dla Mierniczych Dóbr i 
Lasów Rządowych. 

Uznawszy potrzebę, ażeby Miernicy w Królestwie Polskiém, do 
pomiaru dóbr i lasów rządowych używani, dokładnie znali swe 
obowiązki, i one ziednostaynością wykonywać mogli, na przedstawienie 
wspólne Dyrekcyi Jenéralney Dóbr rządowych, i Dyrekcyi Jenéralney 
Lasów rządowych, po zasiągnieniu zdania Rady ogólnéy budownictwa i 
miernictwa, nim stałe w téy mierze od Rządu wydane zostaną prawidła, 
następuiącą mierniczym powyżéy wzmiankowanym do zachowania 
przepisuie instrukcyą. 



Art. 1. Każdy mierniczy żądaiący bydź użytym do służby kraiowéy, powinien 
złożyć dowody swéy zdolności, iż albo za Rządu zeszłego examinowanym, i za 
sposobnego był uznanym, albo późniéy otrzymał świadectwa chlubne, odbytego w 
Radzie ogólnéy budownictwa i miernictwa examinu.

Art. 2. Po udowodnieniu zdatności powinien mierniczy złożyć narzędzia 
miernicze, aby takowe mogły bydź przed rozpoczęciem wymiaru, przez osobę od 
Dyrekcji Jeneralnéy Dóbr albo Lasów rządowych wyznaczoną, obeyrzane, i 
roztrząśnione, a to końcem przekonania się o ich dokładności, i ażeby mierniczy 
do użycia ich przez Dyrekcyą właściwą został upoważnionym.

Art. 3. Obowiązkiem iest mierniczego, narzędzia swe nawet wśród pracy 
mierniczéy podobnemu poddawać sprawdzeniu, ilekroć tego potrzebę uzna, albo 
Dyrekcya Jeneralna właściwa, lub w tym celu ustanowić się maiący Dyrektor 
wymiarów. 

Art.4. Wymiary odbywać się będą za pomocy bussoli, i łańcucha długości pięciu 
prętów miary Reńskiéy. 

Art. 5. Przeniesienie wymierzonego mieysca na papier uskutecznioném będzie 
podług podziałki, na miedzi rzniętéy, w któréy cal dziesiętny, pięćdziesiąt prętów 
wystawiać ma. 



Łańcuch mierniczy Kompas mierniczy 

2 połowa XIX wieku 



Pomiary stolikowe 



12 sierpnia 1829 roku
 Sekcja Pomiarów Wydziału Dóbr Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 
wprowadza 

Ustalenia uzupełniające 

Nadto JPanowie Miernicy obowiązani są wszelkie przepisy, 
informacye, i posiłkowe do téy Instrukcye, iakie im wydane będą, z 
zupełną dokładnością uskuteczniać.

 5 maja 1825 roku 
Sekcja Urządzania Wydziału Dóbr Komisji Rządowej Przychodów i 
Skarbu wprowadza 

Przepisy dodatkowe



Pomiary terenów miejskich



4 maja 1819 roku
 Wydział Administracyjny Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policji wprowadza

Przepisy Dla Mierniczych 
trudnić się maiących pomiarem 
Własności Mieyskich 



I. Co do szczególnego rozmiaru Siedzib Mieyskich 
II. Co do rozmiaru gruntów Mieyskich i oddzielnych folwarków, Wsi 

lub Osad, do Kassy Mieyskiey dochód przynoszących, lub do 
spólnego użytku Mieszkańców należących. 

III. Co do szczególnego rozmiaru Borów czyli te do Kassy Mieyskiey 
czyli do wspólnego użycia mieszkańców należą.

IV. Co do ogólnego rozmiaru Miasta Każdego 
V. Przepisy przemijające 
VI. Co do przyszłego uregulowania Zabudowań Miast lub własności 

dochodów Kassy Mieyskiey i wspólnego użytku należących. 
VII.Co do wynadgrodzenia Mierniczych



1. Każdy Mierniczy który chce bydź użytym do mierzenia Własności 
Mieyskich, powinien udowodnić swą zdolność przez złożenie 
świadectwa z odbytego Examinu.

2.   Winien posiadać narządzia dokładne, które często sprawdzać ma: a 
nadto ieżeliby Kommissya Wojewódzka za żądała, takowe do 
sprawdzenia przestawić oneyże iest obowiązanym.

3. Wymiar przez mierniczego odbywanym być ma za pomocą Busoli i 
Łańcucha miary Warszawskiey, którego długość na pięć prętów 
Warszawskich wedle postanowienia JO. Xięcia Namiestnika 
Krolewskigo z dnia 13 Czerwca 1818 r. stanowiącego nowe miary i 
wagi naznacza się.

4. Przenoszenie wymiaru gruntu na Mappę uskuteczniać się winno 
podług podziałki na miedzi wyrzniętey w stosunku iak niżey 
oznaczonym będzie.

5.   Wybór sposobów przy mierzeniu użyć się maiących zostawia się 
mierniczemu.



VII Co do wynadgrodzenia Mierniczych

 60. Maximum nadgrody dla mierniczych stanowi się

1. Za rozmiar Siedzib w małych Miasteczkach rzadko pobudowanych za 
Morgę Chełmińską ZłP 2 gr 20.

2. Za rozmiar Siedzib w małych Miasteczkach ścisłey zabudowanych 
iakiemi są Obwodowe ZłP 3. 

3. Za rozmiar Siedzib Miast Woiewódzkich gęsto zabudowanych ZłP 3 
gr 15.

4. Gdzie Niwelacya dla oznaczenia spadku odbytą została za każdy pręt 
po groszy 2.

5. Za wymiar szczegółowey własności do ogólnego maiątku Miasta i 
użytku Kassy Mieyskiey należących od Włuki Chełmińskiey Borów 
etc: po Złotych 12 do 18tu 

6. 6. Za wymiar ogólny z potrąceniem iednakże części po szczególe 
osobno zapłaconych od Włuki po ZłP 8 do 12tu .

Morga chełmińska  0.56 ha
Włóka chełmińska 30 mórg
Pręt 4,5 m



Siła nabywcza pieniądza - Powstanie Listopadowe 1831

źródło: Zarys historii pieniądza polskiego - J. Kurpiewski

zarobki
murarz [dziennie]..............................100-130 groszy
stolarz [dziennie].............................150-160 groszy
robotnik niewykwalifikowany [dziennie].........45-55 groszy

ceny
funt chleba razowego........................... 4 grosze
funt wołowiny i wieprzowiny....................10-12 groszy
funt słoniny...................................24 grosze
funt masła.....................................25 groszy
funt cukru ....................................40 groszy
1 jajko........................................ 2 grosze
kwarta [ok.1 litr] mąki żytniej.................11 groszy
kwarta mąki pszennej...........................14 groszy
kwarta kaszy gryczanej.........................11 groszy
kwarta kaszy jęczmiennej....................... 8 groszy
kwarta okowity.................................60-70 groszy



 28 marca 1823 roku 
Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji
wprowadza

INSTRUKCYE 
dla mierniczych, trudniących się pomiarem siedlisk

 i realności miast w Królestwie Polskiem 



INSTRUKCYA 
dla mierniczych, trudniących się pomiarem siedlisk i realności miast w 

Królestwie Polskiem 

Zważywszy, że zamierzone uporządkowanie i restauracya miast co do 
budowli i wszelkich innych zakładów, jedynie na fundamencie dobrze 
ułożonych planów może być przywiedziona do skutku; chcąc oraz, aby 
czynność ta, nietylko co do samego siedliska miasta, lecz też co do realności 
i gruntów należycie ułatwioną była, i zdejmowanie planów, wedle 
jednostajnych prawideł następowało, udzielają się następujące przepisy, do 
których patentowani geometrowie, trudniący się pomiarem miast, jak 
najściślej stosować się powinni. 

ODDZIAŁ I. 
O rozmiarze samych miast czyli siedzib miejskich. 

ODDZIAŁ II 
O rozmiarze realności gruntów i lasów miejskich.



Dostrzegłszy, iż niektórzy geometrowie, trudniący się pomiarem realności 
miejskich, takowe zdejmują na ogół tylko, bez podziału gruntów każdego 
mieszkańca z osobna, poleca Kommissyi Wojewódzkiej, aby wszystkich 
interesowanych, a szczególniej inżeniera wojewódzkiego ostrzegła, iż 
żadna mappa gruntów miejskich przyjętą nie będzie, jeżeli stosownie do § 
15 instrukcyi, każdej przestrzeni gruntu właścicieli nie obejmuje, w 
rejestrze zaś każdy właściciel imiennie zapisany i powierzchnia gruntów 
jego szczegółowo obrachowana być powinna: albowiem takie tylko 
mappy do zamierzonego użytku posłużyć mogą.

Z pisma wprowadząjacego





 Drewniana węgielnica 
z pierwszej połowy XIX wieku

 Niwelator z przekładaną lunetą
z drugiej połowy XIX wieku



10 Listopada 1823 r.

KOMMISSYA RZĄDOWA PRZYCHODÓW I SKARBU
wprowadza instrukcję

O szacowaniu placów rządowych po miastach, 
i wypuszczaniu onych w wieczystą dzierżawę.



Chcąc zaprowadzić jednostajność przy szacowaniu placów rządowych po 
miastach, i wypuszczaniu onych w wieczystą dzierżawę, Kommissya Rządowa 
postanowiła:

1. Każdy plac powinien być pomierzony, i plan z niego sporządzony.

2. Do przemierzania placów rządowych po miastach, użytą być ma miara 
nowo-polska, mianowicie prętów 7½  łokci trzymająca.
3. Redukcya pręta kwadratowego na łokcie następować ma wedle dzieła 
Kolberga, to jest pręt kwadratowy rachuje się po łokci kwadratowych 56¼ , 
sążeń kwadratowy zaś po łokci kwadratowych 9.
4. Miasta dzielą się na pięć rzędów, wedle podziału miast przez Kommissyę 
Rządową Spraw Wewnętrznych i Policyi uskutecznionego. Wedle tego podziału 
oszacuje się łokieć kwadratowy

w obrębie samego miasta II rzędu po gr. .................8

w obrębie samego miasta III       „       „ ..................6

w obrębie samego miasta IV       „       „ ..................4

             „       „       „          V        „       „ ..................2



POMIARY DROGOWE



 16 września 1825 Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policyi 
kieruje do wszystkich Kommissyj Wojewódzkich podpisane przez Ministra 
Prezydującego T. Mostowskiego rozporządzenie zatytułowane 

Rozporządzenie zastrzegające, że jadący 
drogami publicznymi, w prawo mijać się mają. 
Z uwagi na fakt, że postanowienie to wprowadza ruch prawostronny w 
Polsce warto je zacytować:

Z powodu wydarzających się nieszczęśliwych przypadków, przy wymijaniu 
sie jadących drogami publicznemi, mianowicie na drogach bitych, poleca 
Kommissyi Wojewódzkiej, ażeby przepis mijania się na prawo był 
ogłoszony przez Wójtów gmin, tudzież z ambon w kościołach, niemniej, 
ażeby poborcy myta drogowego ostrzegali przejeżdżających, a mianowicie 
zagranicznych, iż tylko w prawo mijać się należy.



 Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia 
Publicznego wprowadza

Instrukcye, dotyczącą pomiarów, 
niwellacyi,  i sporządzania planów

 4 czerwca 1832 roku

2 września 1832 r

Rada Administracyjna Królestwa  wprowadza

Postanowienie zatwierdzające wynagrodzenie 
ryczałtowe za różne roboty około pomiarów 
dróg, na bite wyrobić się mających 



Wzór słupa wiorstowego 

Przekrój poprzeczny Traktu Brzeskiego 

Koszara dla urzędników drogowych 



Pomiary niwelacyjne 





W latach 1819-1847 zbudowano 2306,337 km dróg państwowych dróg  bitych



1648,7 km 2032,7 km



15 grudnia 1839 r. 
Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu
zatwierdza 

Przepisy obowiązujące przy pomiarach 
przestrzeni dóbr i lasów rządowych, 
także majątków pod opieką rządu 
zostających, 



 1053 paragrafy

 53 załączniki 

 9 rozdziałów

 16 podrozdziałów



Do MIERZENIA DŁUGOŚCI:
Łaty miernicze, pręt polski długie, stosownie 

urządzone,
półpręta (etalon) tejże miary, z podziałami na ławki i 

ławeczki Łańcuch mierniczy pięć prętów polskich długi, z 
dwoma koszturami kutemi, toczonemi na miarę 
skrajnych kółek u łańcucha.

Podziałka na mosiądzu rznięta przynajmniej jeden 
pręcik polski długa, z podziałami w stosunku 
zasadniczym, jeden do pięciu tysięcy.

Do MIERZENIA WSZELAKICH KĄTÓW.
Koła powtarzające lub teodolidy powtarzające, ostatnie 

nie mniejsze nad siedem cali średnicy koła 
podziałowego; mogą bydź także koła zwierciadlane.

Podział koła w tych narzędziach, będzie utrzymany 
dawny na 36o stopni.

Do WYPRACOWANIA SZCZEGÓŁÓW POMIARU.
Stolik mierniczy, należytej budowy, z potrzebnem 

przyrządzeniem; między temi:
Alidada z lunetą, do brania kątów spadzistości i do 

mierzenia odległości poziomych urządzona, z 
przynależytościami.

Alidada z celownikami, Dioptra.





















NOWY PARADYGMAT W GEODEZJI

już był
jest

czy dopiero będzie 
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