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W okresie konstytucyjnym Królestwa Polskiego, 
podobnie jak w wi kszo!ci pa"stw europejskich, 
podj ta akcja regulacji miast na wielk# skal  by$a 
inspirowana teori# urbanistyki francuskiej po$owy 
XVIII wieku. Pocz#tki tej akcji na ziemiach polskich 
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Planowanie dzia$alno!ci urbanistycznej w latach 1815-1915 
zwi#zane by$o z akcj# sporz#dzania planów regulacyjnych miast 
zorganizowan# przez w$adze pa"stwowe. Na przestrzeni stu lat 
dzia$alno!( ta mia$a ró)ny zakres i charakter, polegaj#c g$ównie 
na porz#dkowaniu miast, przebudowie sieci ulicznej, poszerza-
niu i prostowaniu przebiegu ulic, przekszta$caniu g$ównych ryn-
ków w place publiczne, tworzeniu placów targowych na pery-
feriach. Do wi kszych akcji urbanistycznych zwi#zanych z wy-
konywaniem planów regulacyjnych w skali ca$ego miasta nale-
)a$o zak$adanie nowych dzielnic np. dla rzemie!lników lub dla 
ludno!ci )ydowskiej oraz przebudowa uk$adu komunikacyjnego 
wynikaj#ca z konieczno!ci wprowadzania do miast komunikacji 

drogowej, tranzytowej, co mia$o miejsce w latach 40. XIX w. 
oraz kolejowej – od po$owy wieku. Wa)nym tematem planów 
regulacyjnych by$o równie) !cis$e okre!lanie granic miasta, wy-
znaczanych okopami.
Sposób sporz#dzania planów regulacyjnych, wp$yw przepisów 
budowlanych i administracyjnych oraz wzorce i inspiracje plani-
styczne na zmieniaj#ce si  na przestrzeni wieku zasady ich tworze-
nia mo)na prze!ledzi( na przyk$adzie planów regulacyjnych doty-
cz#cych rozwoju struktury urbanistycznej warszawskiej Pragi. 
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THE TOWN-PLANNING AND BUILDING DIRECTIVES OPERATIVE IN THE CONGRESS KINGDOM 
OF POLAND (1815-1915) AS REFLECTED IN THE REGULATION PLANS OF THE PRAGA QUARTER 

IN WARSAW

ABSTRACT

The planning of urban development in the Kingdom of Po-
land in the years 1815-1915 was connected with the authori-
ties’ scheme of preparing regulation plans for towns. Within 
the hundred years in question the scope and character of the 
actions undertaken differed; they mainly consisted in adjust-
ing street networks, widening and straightening streets, turning 
markets into public squares and moving market places to the 
peripheries. More extensive holistic town-planning enterprises 
concerned establishing special new quarters, e.g. for artisans or 
for Jews, or restructuring communications routes in connection 
with the development of transit roads in the 1840s and of rail-

way lines since the 1850s. An important objective of regulation  
plans was also to delimit strictly the borders of towns, which 
were marked with embankments.  
Methods of preparing regulation plans, their conditioning by 
building and administrative directives, and the inß uence of 
changing urban-planning models and inspirations on the rules 
behind them can be traced using the example of the plans that 
determined the structure of the Praga quarter in Warsaw. 

Keywords: regulation plans, building directives operative in the 
Congress Kingdom of Poland, Praga quarter in Warsaw

wyst#pi$y ju) w ko"cu XVIII wieku, a dzia$alno!( 
urbanistyczna Królestwa Polskiego by$a w znacz-
nym stopniu ich kontynuacj#, obejmuj#c rz#dow# 
inicjatyw# przebudowy, porz#dkowania i upi ksza-
nia wi kszo!( miast. 
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IntensyÞ kacja procesu urbanizacji na terenie Pra-
gi, zwi#zana z rozwojem gospodarczym Warszawy, 
nast#pi$a w pierwszej po$owie XVII wieku.1 Po-
twierdzona zosta$a nadaniem przywilejów miejskich 
dla Skaryszewa w roku 1641 oraz w 1648 dla Pragi. 
W po$owie XVII w. Praga, Skaryszew i Gol dzinów 
tworzy$y odr bne, zró)nicowane o!rodki gospodar-
cze2 (il. 1).

W ko"cu XVIII w. na obszarze Pragi istnia$o pi ( 
wyodr bnionych administracyjnie miasteczek: Ska-

ryszew, Praga Biskupia, Praga Ksi#) ca, Gol dzi-
nów Królewski, Kamion (il. 2). Wi kszo!( tego ob-
szaru zosta$a otoczona wspólnym wa$em ziemnym 
w 1770 r. (razem z Warszaw#), co spowodowa$o za-
g szczenie ich zabudowy (il. 3).

Dawn# sie( dro)n# sk$adaj#c# si  z kilku starych 
traktów oraz ulic powsta$ych samorzutnie w nieza-
le)nych od siebie osadach przedstawia plan pomia-
rowy z drugiej po$owy XVIII w., wykonany przez 
Macieja Deutscha (il. 4), geometr  przysi g$ego, 

1 Praga ze Skaryszewem zosta$a okre!lona drug# Warszaw# 
w przewodniku warszawskim z 1643 r. Adama Jarz bskiego 
zatytu$owanym Go ciniec abo krótkie opisanie Warszawy, ...Te 

grunty Warszawa mia!a, W tym post"pi# nie umia!a, Gdy im Pra-

g$ przedawano I niedrogo j" dawano; A teraz skaryszowianie 

Z Prag" drudzy warszawianie, s. 10.

2 Rozplanowanie Skaryszewa powsta$o w ko"cu XVI w. na tzw. 
surowym korzeniu, Praga i Gol dzinów zachowa$y wcze!niejszy 
uk$ad sieci ulicznej dawnych wsi. Zob. T. Wyderko, Urbaniza-

cja i zagospodarowanie prawobrze%nej Warszawy w okresie od 

XVI w. do pocz"tku XIX w., [w:] Dzieje Pragi, Warszawa 1970, 
ss. 139-141.

1. Praga Biskupia, Praga Ksi#) ca, Skaryszew za: W. Trojanowski, Kamionek i Praga. Z przesz!o ci 

historycznej prawego brzegu Wis!y w Warszawie, Warszawa 1920, s. 25
1. Praga Biskupia, Praga Ksi#) ca, Skaryszew; after: W. Trojanowski, Kamionek i Praga. Z przesz!o-

 ci historycznej prawego brzegu Wis!y w Warszawie, Warszawa 1920, p. 25
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2. Plan sytuacyjny Warszawy z 1762 r., Pierre Ricaud de Tirregaille, miedzioryt, (fragment), AGAD, zb. kart. 
86-17; zabudowa Pragi przed otoczeniem okopem

2. A location plan of Warsaw from 1762, Pierre Ricaud de Tirregaille, copperplate (fragment), AGAD [Central 
Archives of Historical Records in Warsaw], cartographic collection 86-17; Praga before its encirclement with 

embankments

3. Zabudowa Pragi na planie miasta z 1779 r., Planta Miasta Warszawy z Przedmie ciami, Piotr Hennequin, 
(fragment), miedzioryt, AGAD, zb. kart. 69-35; zabudowa Pragi po usypaniu okopu w latach 70. XVIII wieku 

3. Praga on a plan of Warsaw from 1779 r., Planta Miasta Warszawy z Przedmie ciami, Piotr Hennequin, 
(fragment), copperplate, AGAD [Central Archives of Historical Records in Warsaw], cartographic collection 

69-35; Praga after its encirclement with embankments in the 1770s 
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pracuj#cego dla Komisji Brukowej3. W 1791 r. mia-
steczka praskie w$#czono w obr b Warszawy jako 
osobny okr g administracyjny, tzw. VII cyrku$4 (po-
zosta$e sze!( znajdowa$o si  w lewobrze)nej War-
szawie). 

Na prze$omie XVIII i XIX w., uk$ad urbanistycz-
ny Pragi w wyniku dzia$a" wojennych uleg$ du)ej 
destrukcji, a jego dalsze zniszczenia spowodowa-
$a budowa fortyÞ kacji napoleo"skich5 prowadzona 
w latach 1807-1811. FortyÞ kacje te, zrealizowane 
w formie trójbastionowego przedmo!cia uwidocz-
nione zosta$y na planie Bacha z 1809 r. wraz z sza"-
cami z 1794 roku6 (il. 5). Wrysowany zosta$ te) 
przebieg wa$u wyznaczaj#cy obszar Pragi w grani-
cach cyrku$u. Budowa przyczó$ka mostowego wraz 
z jego esplanad# zmieni$a ca$kowicie uk$ad urba-
nistyczny Pragi. Z przestrzennego ukszta$towania 

dzielnicy znikn $a niemal po$owa stanu zabudowy, 
w tym kilkana!cie ulic. Na mocy dekretu z 1807 r. 
wyburzano zajazdy, dworki, spichrze, ogrody, ko!-
cio$y, zabudowania klasztorne, co nada$o tej cz !ci 
miasta charakter rolniczy.

Ju) w okresie Ksi stwa Warszawskiego plano-
wano akcj  przebudowy miast zaczynaj#c od stoli-
cy przez wydanie nowych przepisów budowlanych, 
nakazu zabudowy pustych dzia$ek oraz opracowanie 
generalnego planu regulacyjnego z oznaczeniem 
projektowanych ulic i placów7.

Dekretem z 1809 r. uporz#dkowano tak)e kwesti  
zamieszkiwania ludno!ci )ydowskiej przy okre!lo-
nych ulicach Warszawy. Dekret zabrania$ zamiesz-
kania osobom ludu starozakonnego na niektórych 
ulicach miasta Warszawy, ze wzgl du na ...wielora-

kie niebezpiecze&stwa, mianowicie po%arów i utraty 

3 T. Krogulec, KartograÞ czny obraz Pragi, [w:] Warszawskiej Pragi 

dzieje dawne i nowsze, (praca zbiorowa), Warszawa 2006, s. 44.
4 Wraz z rozwojem terytorium miejskiego i nowymi podzia$a-
mi administracyjnymi cyrku$ praski otrzymywa$ inn# numeracj  
w kolejnych latach.
5 W czasach Królestwa fortyÞ kacje straci$y znaczenie i niekon-
serwowane ulega$y znacznemu zniszczeniu.

6 J. Berger, Praga warszawska w czasach Ksi$stwa Warszaw-

skiego, [w:] O roku ów... Epoka napoleo&ska w polskiej historio-

graÞ i, literaturze, sztuce i tradycji, Warszawa 2003, s. 71.
7 Archiwum Publiczne Potockich, vol.108/2, s. 349, AGAD, za: 
W. Trzebi"ski, Aleksander I a dzia!alno # urbanistyczna rz"-

du Królestwa Polskiego w latach 1815–1821, Kwartalnik AiU, 
1991 t. XXXIV, z. 1-2, s. 36.

4. Pierwszy pomiarowy plan Pragi, 1765 r., Maciej Deutsch, IS PAN w Warszawie, zb. fotograÞ i i rysunków 
pomocniczych, nr inw. 7523; na planie zosta$ zaznaczony planowany przebieg wa$u ziemnego otaczaj#cego cz !( 
praskich gruntów lub zosta$ on wrysowany pó*niej. (Zob. H. Bartoszewicz, Projekty urbanistyczne i plany regu-

lacyjne miast mazowieckich XVII-XIX wieku, Rocznik Mazowiecki, 2010, t. 22, przyp. 24, s. 38.) 
4. The Þ rst surveying plan of Praga, 1765, Maciej Deutsch, IS PAN [Institute of Art, Polish Academy of Sci-
ences] in Warsaw, collection of photographs and drawings, no. 7523; the plan marks the position of the future 

embankment that was to encircle part of Praga, the embankment may also be a later addition to the drawing. (Cf. 
H. Bartoszewicz, Projekty urbanistyczne i plany regulacyjne miast mazowieckich XVII-XIX wieku, Rocznik Ma-

zowiecki, 2010, vol. 22, note 24, p. 38.) 
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zdrowia, zwa%ywszy, i% nieoch$dostwo, nie!ad i bez-

prawia, s" naturalnym skutkiem zbytniego skupienia 

si$ w ma!ym okr$gu, którym z trudno ci" Policya 

zapobiega# mo%e. W roku 1821, ju) w okresie Kró-
lestwa Polskiego, przepisy te rozszerzono na kolejne 
ulice (w uzasadnieniu ich wzrastaj"cego porz"dku 

i ozdoby wi$cey dzi  celuj"cych, iako i do ulic któ-

re do zaprowadzenia równego% porz"dku i ozdób s" 

usposobione i które wiod" do g!ównieyszych wjaz-

dów miasta 8). Rok pó*niej, na mocy postanowie-
nia królewskiego, zacz to organizowa( w miastach 
oddzielne dzielnice tzw. rewiry dla ludno!ci staro-
zakonnej9. OÞ cjalna separacja ludno!ci )ydowskiej 
w miastach przesta$a obowi#zywa( na mocy posta-
nowienia z 1862 r., uchylaj#cego ograniczenia i za-

kazy co do mo%no ci zamieszkiwania %ydów w mia-

stach lub niektórych ich cz$ ciach, oraz wsiach z ja-

kich b"d' tytu!ów, przywilejów, lub urz"dze& wyp!y-

waj"ce.10

W 1816 r. utworzono urz#d burmistrza Pragi pod-
leg$y warszawskiemu urz dowi municypalnemu 
i prezydentowi Warszawy, który upowa)niony by$ 
do samodzielnego dzia$ania w okresach niefunk-
cjonowania mostu11. Praga mia$a oddzieln# admi-
nistracj  i osobny, skromny bud)et. W tym samym 
roku ustanowiono zakaz stawiania nowych budowli 
drewnianych w mie cie Warszawie obwodem oko-

pów zakre lonej, w!"czaj"c Prag$, na jakikolwiek 

b"d' u%ytek przeznaczonych, czy to od frontu ulic, 

czyli te% w dziedzi&cach lub podwórzach12.

Przepisy dotycz#ce sporz#dzania planów regu-
lacyjnych miast zosta$y ustanowione w Królestwie 

8 1809 r. – Dekret wzgl dem zamieszkania )ydów w Warszawie; 
1821 r. – Protokó$ Serketaryatu Stanu Król. Pol., Postanowienie 
Królewskie, Dziennik Praw Królestwa Polskiego. 1821, Tom 
VII, nr 30, art.1, ss. 155-173.
9 1822 r. – Protokó$ Sekretaryatu Stanu Król. Pol. Postanowienie 
królewskie do KRSWiP, Dziennik praw Królestwa Polskiego. 
1822, Tom VII, nr 32, art. 9, s. 389.
10 1862 r. – Ukaz Cesarsko–Królewski, dotycz"cy uprawnienia 

%ydów w Królestwie Polskiem, Dziennik Praw Królestwa Pol-
skiego, 1862, T. LX, nr 180, art. 2, s. 27.

11 Postanowienie Namiestnika Królewskiego, Dziennik Praw 
Królestwa Polskiego, 1816 r., nr 1, T. 1, s. 382. 
12 1816 r. – Postanowienie Namiestnika Królewskiego. Nr 681, 
Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, Wy-
dzia$ Spraw Wewn trznych, Cz !( IV. Powinno!ci i pos$ugi 
gminne. Tom II. 1867, s. 9.

5. Plan sytuacyjny Warszawy z 1809 r., Joseph Bach, (fragment), AGAD, zb.kart. 542-24;
 plan Pragi z fortyÞ kacjami napoleo"skimi w formie przyczó$ka mostowego o narysie

 trójbastionowym z wrysowanymi jego wewn trznymi zabudowaniami i reszt# ocala$ej zabudowy
5. A location plan of Warsaw from 1809, Joseph Bach; (fragment), AGAD [Central Archives 

of Historical Records in Warsaw], cartographic collection 542-24, a plan of Praga with Napoleonic 
fortiÞ cations (a three-bastion bridge-head) with buildings inside it and other surviving

 houses marked
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Polskim w 1820 roku13. Jednak nakaz Aleksandra I 
z 1816 r. szybkiego uporz#dkowania i unowocze!nie-
nia Warszawy oraz zburzenia napoleo"skich fortyÞ -
kacji i planowej odbudowy Pragi przyspieszy$ prace 
nad nowym projektem urbanistycznym dla tej dziel-
nicy. W 1816 r. powsta$y dwie (ró)ne) koncepcje 
jej ukszta$towania. Jedna zosta$a sporz#dzona przez 
Wojciecha Lange14, drug#, przedstawion# Aleksan-
drowi I do aprobaty, zaprojektowa$ Jakub Kubicki15. 

W 1817 r. zosta$ zatwierdzony plan wykonany 
przez J. Kubickiego, znakomitego architekta ów-
czesnej Warszawy, b d#cy jednym z najciekawszych 
planów regulacyjnych XIX wieku (il. 6). Obszar Pra-
gi obj ty wspólnym z Warszaw# okopem z 1770 r. 
zosta$ rozplanowany w projekcie jako za$o)enie ur-
banistyczne o charakterze barokowym tworz#ce pi ( 
reprezentacyjnych ulic rozchodz#cych si  promieni-
!cie od placu g$ównego16 usytuowanego nad brze-
giem rzeki i otwartego na ni# oraz na Zamek Kró-

lewski. Osie ulic zbiega$y si  na !rodku rokokowej 
fasady wschodniego skrzyd$a zamku, podkre!laj#c t  
budowl  symbolicznie jako o!rodek w$adzy. Powta-
rza$y jednocze!nie wachlarzowy uk$ad alei projekto-
wanego tak)e przez Kubickiego ogrodu zamkowe-
go17, wi#)#c widokowo przestrze" Pragi z Warszaw# 
(il. 7). Plan Kubickiego realizowa$ jednocze!nie po-
stulaty francuskiej urbanistyki po$owy XVIII wieku, 
która zak$ada$a tworzenie w formie prostych, szero-
kich ulic, ró)norodnie ukszta$towanych placów, re-
prezentacyjnych wjazdów do miasta, ujednoliconej, 
lecz nie monotonnej kompozycji ca$o!ci. 

W nowym za$o)eniu urbanistycznym pozosta$ 
g$ówny, dawny trakt Pragi – ówczesne ulice Wo$o-
wa i Targowa, które wyregulowane tworzy$y bardzo 
szerok# ulic , uformowan# na po$udniowym odcin-
ku w plac targowy. Od pó$nocy jej przebieg zosta$ 
nieco zaw )ony. Zachowany zosta$ te) prostopad$y 
do tego ci#gu ulicznego przebieg ulicy Brukowej18. 

13 Rozporz#dzenie Komisji Rz#dowej Spraw Wewn trznych 
i Policji. Nr 57/192, Zbiór przepisów administracyjnych Króle-

stwa Polskiego. Wydzia! Spraw Wewn$trznych i Duchownych. 
Cz !( 1. Gospodarstwo miejskie. Tom II. O obronie w$asno!ci 
i praw miastom s$u)#cych, o uporz#dkowaniu miast i realno!ci 
miejskich, o robotach i ulepszeniach w miastach, i o funduszu 
budowlanym miast, 1866, s. 339.
14 Por. W. Trzebi"ski, Aleksander I a dzia!alno # urbanistycz-

na rz"du Królestwa Polskiego w latach 1815-1821, Kwartalnik 
AiU, 1991, t. XXXIV, z. 1-2, ss. 43, 46.
15 J. Kubicki sprawowa$ funkcj  budowniczego generalnego. 
W okresie stanis$awowskim projektowa$ przebudowy fragmen-
tów Warszawy, w czasach Ksi stwa Warszawskiego w Wydziale 
Budowniczym zajmowa$ si  zagadnieniami urbanistycznymi od-

budowywanych miast. T. Szafer, Ze studiów nad planowaniem 

miast w Polsce XVIII i pocz. XIX w., Studia z historii budowy 
miast, R. V, z. 1/14, Warszawa 1955, s. 66.
16 Zasada kompozycyjna wzorowana by$a na promienistym uk$a-
dzie Wersalu.
17 W 1816 r. J. Kubicki zosta$ zobowi#zany przez cara Alek-
sandra I do wykonania projektu regulacji placu Zamkowego, 
Podzamcza oraz odbudowy Pragi, za: P. W#troba, Jakuba Ku-

bickiego projekty urbanistyczne dla Warszawy i Pragi, Rocznik 
Warszawski, 1998, t. XXVIII, s. 62. 
18 Pozostawiona zosta$a te) ulica Z#bkowska, tworz#ca z Bruko-
w# zasadniczy ci#g od mostu do rogatek i dalej przez Targówek 
funkcjonuj#ce jako trakt.

6. Plan regulacyjny Pragi sporz#dzony przez J. Kubickiego z 1817 r., Archiwum Pa"stwowe w Warszawie, K 19
6. A regulation plan of Praga prepared by J. Kubicki in 1817, Archiwum Pa"stwowe [The State Archive] in Warsaw,  K 19
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Trzy dawniejsze wyloty rogatkowe uzupe$ni$ J. Ku-
bicki o kolejny wjazd podkre!laj#cy o! zaprojekto-
wanego mostu. Ka)dy z wjazdów do miasta mia$ 
po$#czenie widokowe z Zamkiem Królewskim. Przy 
ka)dej rogatce praskiej skomponowa$ J. Kubicki inn# 
form  placu, chocia) wzorowa$ si  na projektowa-
nych przez siebie placach rogatek warszawskich.

Wa)nym elementem koncepcji planistycznej by$o 
usytuowanie przepraw mostowych w strukturze mia-
sta. Plan z roku 1817 dawa$ zasadnicz# zmian  do-
tycz#c# miejsca pokonania Wis$y, przenosz#c most 
z wylotu ulicy Brukowej na Pradze w dó$ rzeki na 
wysoko!( ulicy Mostowej przy Starym Mie!cie, co 
by$o nawi#zaniem do usytuowania sta$ego mostu Ja-

giello"skiego19 z okresu XVI wieku. Na most prowa-
dzi( mia$a prosta aleja od reprezentacyjnego placu 
wjazdowego przy rogatkach nowomostowych. Plac 
ukszta$towany zosta$ na wzór barokowego Piazza 
del Popolo w Rzymie, pe$ni#cego równie) funkcj  
placu wjazdowego i podawanego za wzór w osiem-
nastowiecznych, francuskich traktatach dotycz#cych 
rozplanowania miasta.

Handlowe funkcje Pragi zadecydowa$y o zapro-
jektowaniu przez J. Kubickiego kilku placów tar-
gowych. Zgodnie z wcze!niejszym przeznacze-
niem targ zwierz cy pozosta$ przy szerokiej ulicy 
Wo$owej. W pó$nocnej cz !ci usytuowa$ architekt 
ogromny pod$u)ny Targ Potrzeb Ró)nych, z którego 

19 E. Szwankowski, Kubickiego plan regulacji Pragi, Biuletyn 
Historii Sztuki, 1948, nr 2, s. 162.

7. Projekt J. Kubickiego regulacji otoczenia Zamku Królewskiego i jego rozbudowy z ok. 
1826 r., za: P. W#troba, Jakuba Kubickiego projekty urbanistyczne dla Warszawy i Pragi, 

Rocznik Warszawski, 1998, t. XXVIII, s. 73; osie cz !ci alei ogrodowych mia$y przed$u)e-
nie w projektowanych ulicach Pragi

7. J. Kubicki’s plan of extending the Rogal Castle and regulating its surroundings, c. 1826 r., 
after: P. W#troba, Jakuba Kubickiego projekty urbanistyczne dla Warszawy i Pragi, Rocz-
nik Warszawski, 1998, vol. XXVIII, p. 73; the axes of some of the garden alleys had exten-

sions in the streets planned for Praga
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wychodzi$o a) osiem wylotów innych ulic, a obok, 
nad rzek# – nieforemny Plac Przemys$u. Oprócz pla-
ców handlowych zosta$y zaprojektowane te) place 
reprezentacyjne. Plac Wielki nad brzegiem Wis$y, 
pó$kolisty w formie za$ama" zabudowy z dwoma 
centralnymi ko!cio$ami i symetrycznymi pierzejami 
zabudowa" ko!cielnych oraz trzema promienistymi 
ulicami, o szeroko!ci ponad pi ciuset metrów, po-
wsta$ w miejscu przyczó$ka fortyÞ kacyjnego. Pobli-
ski du)o mniejszy Plac Rz#dowy zosta$ obudowany 
budynkami miejskimi i wojskowymi. Na planie, 
w po$udniowej cz !ci Pragi oznaczone zosta$o przez 
wielkiego ksi cia Konstantego poszerzenie obszaru 
przeznaczonego dla wojska w formie dwóch pla-
ców20 oraz wrysowane zosta$y dwie prostopad$e, 
nowe ulice przecinaj#ce uk$ad J. Kubickiego. Wy-
znacza$y one prostoliniowe po$#czenie prowadz#ce 
od tych placów do istniej#cej przeprawy mostowej 
i do rogatek gol dzinowskich na pó$nocy.

Pó$nocn# cz !( Pragi przeznaczy$ J. Kubicki na 
tzw. rewir )ydowski, usytuowany przy rogatkach 
i okopach. Dzielnica )ydowska sk$ada$a si  z siedmiu 
bloków zabudowy oraz niewielkiego placu po!rodku. 
Przedstawione zosta$o usytuowanie projektowanych 
gmachów u)yteczno!ci publicznej, budynków ad-
ministracyjnych, ko!cielnych, wojskowych, a tak)e 
obiektów uci#)liwych dla miasta jak szpital, zak$ady 
przemys$owe (szlachtuzy) w pewnym oddaleniu od 
centrum, nad brzegiem rzeki. W projekcie regulacji 
architekt ten nie przewidywa$ terenów zieleni, skwe-
rów, ze wzgl du na brak miejsca w obr bie okopów 
ani te) cmentarzy, które zgodnie z tendencj# epoki 
o!wiecenia przenoszono poza granice miasta.

W ca$o!ci projektu widoczne jest nawi#zanie do 
osiemnastowiecznej francuskiej teorii urbanistycznej 
w kompozycji przestrzennej, rozmieszczeniu placów 
i ich ró)norodnych formach, przemy!lanym sytuo-
waniu gmachów u)yteczno!ci publicznej, reprezen-
tacyjnej aran)acji wjazdów do miasta, równomiernej 
sieci ulicznej, nie tworz#cej jednak monotonnych, 
prostok#tnych bloków pod zabudow , ale wprowa-
dzaj#cej zró)nicowanie poszczególnych kwarta$ów. 

Du)# warto!ci# planu J. Kubickiego by$a przemy-
!lana kompozycja urbanistyczna wi#)#ca Warszaw  

z Prag# i tworz#ca spójn# przestrze" miasta. Plany 
pó*niejsze, zw$aszcza plan z 1828 r., przej#$ jego 
zasadnicz# ide . Tak)e zrealizowany projekt cz !ci 
Pragi z 1864 r. wykorzysta$ koncepcj  promienistych 
ulic, skomponowanych jednak w innym uk$adzie. 

Na uwag  zas$uguje plan Pragi z 1828 r., który 
obejmowa$ obszar okre!lony okopem w granicach 
cyrku$u ustanowionego w 1791 roku. Wa$y te usy-
pane oko$o 1818 r. obj $y znaczny obszar Pragi, 
który pozosta$ niewype$niony zabudow#. Projekt 
z 1828 r. nieznanego autora zosta$ zredukowany 
i przerysowany przez Józefa Góreckiego21 (il. 8). 
Jego orygina$ nie zachowa$ si 22. Projekt powtórzy$ 
zasadniczy uk$ad kompozycyjny planu z 1817 r.
kilku ulic promieni!cie skierowanych na zamek, 
przej#$ tak)e z planu J. Kubickiego sposób regula-
cji pozostawionego ci#gu ulic Wo$owej i Targowej 
oraz ulicy Brukowej. Podstawowym elementem za-
$o)enia by$ ogromny, kwadratowy plac usytuowany 
w centrum kompozycji otwarty widokowo na rzek  
i Zamek Królewski, z umieszczon# po!rodku pierzei 
wschodniej dominant#. Dwie reprezentacyjne drogi 
wylotowe z miasta rozchodzi$y si  osiowo na pó$-
noc i po$udnie, przebiegaj#c wzd$u) jednej z pierzei 
g$ównego placu. W porównaniu z rozplanowaniem 
J. Kubickiego plan z 1828 r. mia$ niewiele placów, 
zaprojektowano tylko ten jeden nieproporcjonalnie 
rozleg$y plac centralny i dwa obszerne place przyro-
gatkowe. Równie) planowanym ulicom nadano bar-
dzo du)# szeroko!(. Plan, chocia) wykazywa$ nie-
wiele cech oryginalnych, powtarzaj#c g$ówn# ide  
planu z 1817 r. zosta$ oparty na bardziej racjonal-
nych zasadach, zarówno je!li chodzi o prostok#tne, 
ujednolicone rozwi#zanie bloków zabudowy, jak te) 
rezygnacj  z zagospodarowania terenów trudnych, 
o nieodpowiednich warunkach budowlanych23, 
w nadbrze)nej podmok$ej cz !ci Pragi. Przewidywa$ 
natomiast regulacj  brzegów rzeki, budow  bulwa-
ru oraz przesuni cie nowego mostu w gór  rzeki na 
o! ulicy Brukowej, wychodz#cego na ulic  Karow# 
w lewobrze)nej cz !ci miasta, zamiast istniej#cego 
mostu w osi ulicy Bednarskiej. Autor zaaran)owa$ 
te) kilka bloków zabudowy na lewym brzegu Wi-
s$y tworz#cych pó$kolisty plac mostowy na wylocie 

20 Zob. W. Trzebi"ski, Aleksander, op. cit., s. 47.
21 H. Bartoszewicz, Rozwój przestrzenny Warszawy w latach 

1800-1914 w  wietle 'róde! kartograÞ cznych, Mazowieckie Stu-
dia Humanistyczne, 2003, nr 1-2, s. 171. 
22 Schemat projektu poda$ O. Sosnowski w swojej pracy pt. Po-

wstanie, uk!ad i cechy charakterystyczne sieci ulicznej na obsza-

rze Wielkiej Warszawy, tabl. XIX. Projekt przechowywany by$ 
w Archiwum Miejskim do 1944 r.
23 W. Kalinowski, S. Trawkowski, Uwagi o urbanistyce i archi-

tekturze miejskiej Królestwa Kongresowego w pierwszej po!owie 

XIX wieku, Warszawa 1956, s. 70.
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8. Schemat projektu regulacyjnego Pragi z 1828 r., za: O. Sosnowski, Powstanie, op. cit., tabl. XIX
8. An outline of the 1828 regulation plan for Praga, after: O. Sosnowski, Powstanie, op. cit., table XIX

9. Przekrój pod$u)ny tunelu pod Wis$# i budynku ze zjazdowym !limakiem projektu A. Id*kowskiego; publ. Z. Bieniecki, Pierwsze, 
op. cit., s. 4

9. A longitudinal section of the tunnel under the Vistula and a building with a snail-shaped entrance to the tunnel, designed by 
A. Id*kowski; published by Z. Bieniecki, Pierwsze, op. cit., p. 4
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projektowanej przeprawy. Oskar Sosnowski okre!li$ 
ten projekt ostatnim z szeregu prób, podejmowa-

nych przy wzgl$dnej jeszcze wolno ci, w okresie, 
w którym dzia$alno!( urbanistyczna czerpa$a nadal 
z okresu stanis$awowskiego, chocia) wykazywa!a 

si$ mniejsz" b!yskotliwo ci" od kompozycji XVIII 

wieku24, odpowiada$a jednak wymogom zmienio-
nych warunków i potrzeb.

Warto podkre!li(, )e w 1828 r. powsta$ intere-
suj#cy, chocia) niemo)liwy do realizacji, pomys$ 
podziemnego tunelu $#cz#cego Warszaw  z Prag#25 
(il. 9), autorstwa architekta i budowniczego Ada-
ma Id*kowskiego, dedykowany ministrowi skarbu 
Franciszkowi Druckiemu-Lubeckiemu. W 1829 r. 
powsta$ natomiast nowy most $y)wowy na wyso-
ko!ci granicy Nowego Miasta i +oliborza. Tak)e 
w latach 20. XIX w. przeprowadzono szos  brzesk# 
(tzw. szosse moskiewskie) na wylocie ulicy Wo$o-
wej w cz !ci po$udniowej dzielnicy przez rogatki 
moskiewskie i szos  petersbursk# (tzw. szosse pe-
tersburgska) biegn#c# na pó$noc, przez rogatki pe-
tersburskie.

W 1820 r. wprowadzono w )ycie Przepisy ogól-

ne Policyi budowniczej dla miast w Królestwie Pol-

skiem26, w celu przyprowadzenia miast zwolna do 

porz"dku i regularnej budowli, tudzie% oznaczenia 

sta!ych prawide!, wedle których w zabudowaniu 

i melioracyi tych%e miast, post$powa# nale%y. Prze-
pisy te przewidywa$y m. in., )e ka)da nowo projek-
towana budowla, mo)e by( stawiana tylko zgodnie 
z zatwierdzonym planem ogólnej regulacji miasta. 
Nowe budynki korzystaj#ce z po)yczek rz#dowych 
mog$y by( wznoszone tylko z ceg$y lub materia-
$u niepalnego i kryte dachówk#. Zakazano budowy 
domów drewnianych i ich reperowania. Zak$ady fa-
bryczne gro)#ce niebezpiecze"stwem ognia i wywo-
$uj#ce zanieczyszczenie mog$y powstawa( jedynie 
poza miastem. Szeroko!( ulic okre!la( mia$ zatwier-
dzony plan miasta.

Dwa lata wcze!niej, w roku 1818 wydano nakaz za-
budowy pustych placów w miastach, który w 1820 r.
zosta$ powtórzony i rozszerzony o zakaz zak$adania 
ogrodów na pustych placach27. W 1823 r. postano-
wiono, )e plan zawiera( powinien wyra*ne oznaczo-
ne granice miasta, gdy) zamierzone uporz"dkowanie 

i restauracya jedynie na fundamencie dobrze u!o%o-

nych planów mo%e by# przeprowadzone28.

Po powstaniu listopadowym, które przynios$o po-
nowne zniszczenie zabudowa" praskich, w tym i no-
wego mostu wybudowanego w 1829 r., rz#d Króle-
stwa ponownie podj#$ prób  odbudowy Pragi. Plan 
miasta Warszawy z 1831 r. przedstawia wrysowany 
projekt Kubickiego, jako aktualny i przeznaczony do 
realizacji (il. 10). W 1832 r. zniesiona zosta$a roz-
kazem carskim oddzielna administracja Pragi, któ-
ra sta$a si  ponownie cyrku$em miasta Warszawy. 
W latach 30. wydano te) zarz#dzenia Þ nansowe i ad-
ministracyjne konkretnie w celu u$atwienia i przy-
spieszenia odbudowy i regulacji Pragi29. W 1835 r. 
przekazane zosta$y miastu place rz#dowe (skarbowe) 
maj#ce intensyÞ kowa( zabudow  dzielnicy30.

W 1835 r. Komisja Rz#dowa Spraw Wewn trz-
nych wyda$a rozporz#dzenie o wykonywaniu 
uproszczonych planów regulacyjnych miast prywat-
nych, które nie posiada$y w$asnych funduszów na 
jego sporz#dzenie, a tak)e miast rz#dowych, dot#d 
nieuregulowanych31. W tym samym duchu ekono-
micznej efektywno!ci sporz#dzony zosta$ nowy, ko-
lejny plan ukszta$towania Pragi.

Plan ten powsta$ w 1835 r. z inicjatywy KRSW 
przekazanej prezydentowi miasta Jakubowi %asz-
czy"skiemu (autorem opracowania by$ prawdopo-
dobnie Edward Klopmann)32 i nie nawi#zywa$ do 
koncepcji planu z 1817 r., by$ od niego znacznie 
skromniejszy. Plan ten nie zachowa$ si  w ca$o!ci. 
Jego za$o)enia znane z fragmentarycznych przery-
sów (il. 11), sta$y si  podstaw# do stopniowej odbu-
dowy dzielnicy. Ze wzgl dów Þ nansowych przyj to 

24 O. Sosnowski, Powstanie, op. cit., s. 43 i 42.
25 Zob. Z. Bieniecki, Pierwsze metro w Warszawie, Stolica, 1951, 
R. VI, nr 4, s. 8; I. Pannenkowa, Na most warszawski, Skarpa 
Warszawska, 1946, nr 4, s. 6.
26 Decyzja Namiestnika Królewskiego, Nr 11.572, Zbiór prze-
pisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydzia$ Spraw 
Wewn trznych i Duchownych. Cz !( 1. Gospodarstwo miejskie. 
Tom II. O obronie w$asno!ci i praw miastom s$u)#cych, o upo-
rz#dkowaniu miast i realno!ci miejskich, o robotach i ulepszeniach 
w miastach, i o funduszu budowlanym miast, 1866, ss. 339-355.
27 Postanowienie Namiestnika Król. Nr 5.367, ibidem, s. 335. 
28 Instrukcya Kommissyi Rz#dowej SWiP. Nr 2.682, ibidem, 
s. 277.

29 Rz#d Królestwa Polskiego wprowadzi$ kredyty na budow  no-
wych domów, ulgi podatkowe, odszkodowania za budynki roze-
brane pod fortyÞ kacje i zniszczone dzia$aniami wojennymi pod 
warunkiem ich odbudowy, zosta$a te) przekazana miastu w 1832 r.
rz#dowa cegielnia na Kaw czynie. 
30 AGAD, KRSW 5689, k. 105, k. 187; za: A. Szczypiorski, Plan 

regulacyjny Pragi i zjazd Pancera, Rocznik Warszawski, 1964, 
t. V, s. 103.
31 1835 r. – Rozporz#dzenie KRSWiP. Nr 7645/16525. O sporz#-
dzaniu planów regulacyjnych miast, Zbiór przepisów, op. cit., 
s. 313.
32 E. Szwankowski, Praga w latach 1814-1880, [w:] Dzieje Pra-

gi, Warszawa 1970, s. 166.
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10. Plan sytuacyjny Warszawy z 1831 r. (fragment), z wryso-
wanym projektem regulacji Pragi J. Kubickiego

10. A location plan of Warsaw from 1831 (fragment) with
J. Kubicki’s regulation plan for Praga inscribed

11. Fragment planu regulacyjnego z 1835 r., Plan Sytuacyiny 

cz$ ci Przedmie cia Praga wykazui"cy po!o%enie Targów, 

zkopiowano z Planu regulacyi przedmie cia Praga przez Nay-

ia nieyszego Pana zatwierdzonego, E. Klopmann, za: 
A. Szczypiorski, Plan regulacyjny Pragi i zjazd Pancera, Rocz-
nik Warszawski, 1964, t. V, s. 104; plan przedstawia usytuowa-

nie targów przy g$ównym ci#gu targowym: ulicy Wo$owej 
i Targowej oraz równoleg$# ulic  Szerok# i przecinaj#ce: 

Ulic  wprost Mostu i Brukow#
11. A fragment of the regulation plan from 1835 r., Plan Sytu-

acyiny cz$ ci Przedmie cia Praga wykazui"cy po!o%enie Tar-

gów, zkopiowano z Planu regulacyi przedmie cia Praga przez 

Nayia nieyszego Pana zatwierdzonego, E. Klopmann, after: 
A. Szczypiorski, Plan regulacyjny Pragi i zjazd Pancera, 
Rocznik Warszawski, 1964, vol. V, p. 104; the plan shows 

market places located along the main trade route (Wo$owa and 
Targowa streets), the parallel Szeroka Street and the perpen-

dicular Brukowa and Wprost Mostu streets.

12. Projektowane po$o)enie mostów $#cz#cych Warszaw  z 
Prag# wraz z wprowadzeniem komunikacji na Krakowskie 

Przedmie!cie oraz regulacj# brzegów Wis$y, 1837 r. Edouard 

Kolpmann Ingenieure du Magistrat de Varsovie; publ. A. Kar-
czewski, Z dziejów trasy Belweder-Zamek-(oliborz, Studia z 

historii budowy miast, Warszawa 1955, s. 133
12. The proposed location of the bridges linking Warsaw with 
Praga, a design providing for redirecting trafÞ c to Krakowskie 

Przedmie!cie and regulating the riverbanks, 1837. Edouard 

Kolpmann Ingenieure du Magistrat de Varsovie; published 
by A. Karczewski, Z dziejów trasy Belweder-Zamek-(oliborz, 

Studia z historii budowy miast, Warszawa 1955, p. 133

13. Warszawa, widok od strony Pragi 1856-1859, Julian Ce-
gli"ski, litograÞ a; rogatki i wodna komora podatkowa z lat 20. 
XIX w. na przyczó$ku mostowym, na lewym brzegu widoczny 

wybudowany zjazd Pancera
13. Warsaw viewed from Praga, 1856-1859, Julian Cegli"ski, 

lithograph; the tollbooths and the water-transport customs 
house from the 1820s visible on the brigde-head; Pancer’s via-

duct visible on the left bank
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zasad  pozostawienia uk$adu istniej#cych ulic. Wy-
prostowano tylko te, których zabudowania na to po-
zwala$y. Woln# przestrze" na wprost zamku, na linii 
mostowej przeznaczono na teren zieleni w formie 
plantacji drzew w kilku kwaterach. Gmachów pub-
licznych nie projektowano. Rezerw  terenu pod za-
budowania rz#dowe i miejskie mia$ stanowi( park. 

Wytyczona na planie ulica prowadz#ca do projek-
towanego mostu wyznaczy$a zarówno nowy kierunek 
osi mostowej przebiegaj#cej tu) przy zamku, jak rów-
nie) umiejscowienie zjazdu na most z lewego, wyso-
kiego brzegu Wis$y. Zrezygnowano z wcze!niejsze-
go pomys$u J. Kubickiego dotycz#cego przesuni cia 
przeprawy sta$ej na Wi!le w kierunku pó$nocnym, na 
o! ulicy Mostowej, narzucaj#cego konieczno!( nie-
wygodnego objazdu Starego Miasta. Zarzucono te) 
projekty przeprawy w osi ulicy Karowej i ulicy Bed-
narskiej ze wzgl du na niedogodny z nich wjazd na 
Krakowskie Przedmie!cie (il. 12, 13). 

Rozbudow  Pragi w kierunku pó$nocnym, wzd$u) 
Wis$y uniemo)liwi$ wybudowany oko$o 1833 r. fort 
&liwickiego, stanowi#cy przyczó$ek praski cytadeli 
i jego esplanada, poszerzona jeszcze w 1851 roku. 
Skutkowa$o to zakazem budowy domów trwa$ych, tj. 
murowanych na obszarze pó$nocnej i cz !ci !rodko-

wej Pragi33. Plan z 1835 r. obowi#zywa$ do 1859 r.,
do rozpocz cia budowy kolei )elaznej petersbur-
skiej i mostu. Do tego czasu, zgodnie z jego za$o-
)eniami, powsta$o kilka prosto wytyczonych ulic. 
Funkcjonowa$y trzy dawne wjazdy do miasta, ogra-
niczonego okopem w obrysie wyznaczonym w 1791 
roku: na pó$nocy rogatki petersburskie, od wschodu 
– z#bkowskie i od po$udnia – moskiewskie. Na kil-
ka lat, w 1840 r. zosta$ uchylony przepis, w zwi#zku 
z pogarszaj#cym si  stanem zabudowy miast, zabra-
niaj#cy remontów budynków drewnianych34. Prze-
pisy dotycz#ce zakazu stawiania nowych i naprawy 
istniej#cych zabudowa" drewnianych w mie!cie 
Warszawie wydano ponownie w 1847 r., tym razem 
wy$#czaj#c z tego zakazu Prag 35. Dopiero w 1860 r.
zabroniono wznoszenia na Pradze drewnianych 
budynków mieszkalnych przy g$ównych ulicach: 
Targowej, Wo$owej, Brukowej, Z#bkowskiej, Sze-
rokiej36.

Wcze!niej, w 1855 r. wesz$o w )ycie rozporz#dze-
nie rz#dowe nakazuj#ce sporz#dzenie nowych pla-
nów regulacyjnych wszystkich miast Królestwa Pol-
skiego, jednocze!nie uniewa)niaj#ce dotychczasowe 
plany. Nowy projekt mia$ wskazywa( po$o)enie 
i kierunek ulic i placów publicznych oraz okre!la( 

33 E. Szwankowski, Praga w latach 1814-1880, [w:] Dzieje Pra-

gi, Warszawa 1970, s. 167.
34 1840 r. – Postanowienie Rady Administracyjnej, Dziennik 
Praw, 1840 r., T. XXIV, nr 83, art. 3, s. 369.

35 1847 r. – Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa, 
Dziennik Praw 1847 r., T. XXXIX, nr 121, art. 1 i n., s. 261. 
36 J. Berger, Praga prze!omu XIX i XX wieku w statystyce, [w:] 
Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, (praca zbiorowa), 
Warszawa 2006, s. 141.

14. Plan miasta Warszawy, po$owa XIX w. (fragment), z wrysowanym projektem przebiegu 
drogi )elaznej na wysoko!ci wiaduktu Pancera, widoczna zabudowa Pragi zgodnie z za$o)enia-

mi planu z 1835 r.
14. A plan of Warsaw, mid 19th c. (fragment), with a railway line inscribed reaching Pancer’s 

viaduct, the housing of Praga visible, conforming to the regulation plan from 1835
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15. Plan miasta Warszawy i okolic, 1856 r. (fragment), z wrysowanym projektem 
przebiegu kolei petersburskiej na pó$nocnym skraju Pragi, przy rogatkach peters-

burskich, w tym miejscu przeprowadzono w latach 70. XIX w. kolej nadwi!la"sk#
15. A plan of Warsaw and its surroundings, 1856, (fragment), with the Petersburg 
railway line inscribed in the northern edge of Praga at the Petersburg tollbooth; in 

the 1870s the Vistula railway line was built there

!ci!le obr b ka)dego miasta. Plan regulacyjny mia$ 
by( sporz#dzony wed$ug wskazanych reskryptem 
z 1848 r. prawide! w Cesarstwie przyj$tych i wed$ug 
przes$anego wzoru rosyjskiego planu normalne-

go miasta Krasne37, o prostok#tnym obrysie okopu 
i równie) prostok#tnej, schematycznej siatce ulic.

Brak sta$ej komunikacji przez Wis$  zawa)y$ na 
powolnym rozwoju dzielnicy. Dopiero w latach 60. 
XIX w. rozpocz#$ si  okres bardzo szybkiego zago-
spodarowania przestrzennego, zwi#zanego z budow# 
sta$ego mostu i linii kolejowych: 1862 r. – petersbur-
skiej (il. 14), 1867 r. – terespolskiej ($#cz#cej z Mos-
kw# i Kijowem), 1875 r. – nadwi!la"skiej (il. 15). 
W 1865 r. po$#czono kolejk# konn# dworce kolei pe-
tersburskiej i terespolskiej z dworcem kolei warszaw-
sko-wiede"skiej w lewobrze)nej Warszawie przez 
nowy uko"czony w 1864 r. sta$y most Kierbedzia 
na Wi!le. T  rol  przej $a wybudowana w 1876 r.
kolej obwodowa wraz z mostem kolejowym (1875 r.)

przy forcie &liwickiego, która z pozosta$ymi droga-
mi )elaznymi utworzy$a na Pradze wielki w ze$ ko-
lejowy. Rozbudowa sieci kolejowej na d$ugo jednak 
skomplikowa$a zagadnienia zwi#zane z rozplanowa-
niem Pragi, dziel#c jej obszar na niepowi#zane ze 
sob# rejony.

Szybko rozwijaj#ca si  bezplanowa i chaotyczna 
zabudowa poza granicami wyznaczonymi okopem 
sta$a si  przyczyn# prywatnych inicjatyw rozplano-
wania terenu. Przedmie!cie Pragi tzw. Nowa Praga 
otrzyma$a w 1861 r. taki plan parcelacyjny (il. 16). 
By$ to obszar po$o)ony poza miastem, po pó$nocnej 
stronie torów kolei petersburskiej, gdzie zaprojekto-
wano uk$ad 11 ulic, w tym 6 równoleg$ych do linii 
drogi )elaznej (il. 19). Dzia$k , parcel  nr 48 w$a!-
ciciel gruntów podarowa$ na szpital, dwa najwi ksze 
place przeznaczy$ na zak$ady fabryczne38 (il. 17, 18). 

W 1863 r. Komisja Rz#dowa Spraw Wewn trz-
nych zatwierdzi$a nowy plan Pragi obejmuj#cy te-

37 Rozporz#dzenie KRSWiP. Nr 16812/36171, Zbiór przepisów 
administracyjnych Królestwa Polskiego, Cz. 1, T. II, 1866, s. 401.

38 Nowa Praga pod Warszaw", Tygodnik Ilustrowany, 1867, 
T. XV, nr 381, s. 41.
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16. Parcelacja gruntów podmiejskich tzw. Nowej Pragi. 1861 r., Tygodnik Ilustrowany, 1867 r., 
T. XV, nr 383, s. 41

16. The parcelling of Nowa Praga, 1861. Tygodnik Ilustrowany, 1867, p. 41

17. Widok g$ównej ulicy &rodkowej z murowanym domem za$o)yciela Nowej Pragi, Tygodnik 
Ilustrowany, 1867, T. XV, nr 383, s. 40

17. &rodkowa Street, the main artery of Nowa Praga, with the brick house of Nowa Praga’s founder 
visible, Tygodnik Ilustrowany, 1867, p. 40

18. Widok od dworca kolei petersburskiej w kierunku ulicy &rodkowej, Tygodnik Ilustrowany, 
1867, T. XV, nr 383, s. 41

18. A view from the Petersburg Line Stadion towards &rodkowa Street, Tygodnik Ilustrowany, 
1867, p. 41



81

19. Plan miasta Warszawy i okolic, 1867 r. (fragment), oryg. Biblioteka Naro-
dowa ZZK 1052; na planie wrysowane zosta$o za$o)enie urbanistyczne Nowej 

Pragi, przedstawione zosta$y te) nowe rogatki miejskie – wile"skie po pó$nocnej 
stronie torów kolei petersburskiej

19. A plan of Warsaw and its sorrundings, 1867, (fragment) with the urban con-
ception of New Praga inscribed, plan shows also the new Vilnius tollbooth in the 

northen side of the Petersburg railway line

20. Plan sytuacyjny przedmie cia Praga z oznaczeniem regulacji przez Komitet 

Regulacyjny w 1864 r. zaprojektowanej, oryg. Biblioteka Narodowa, ZZK 337; 
na planie zaznaczono dworzec drogi )elaznej petersburskiej, ko!ció$ paraÞ alny, 

bo)nic  oraz nasyp, po którym przebiega g$ówna aleja
20. Plan sytuacyjny przedmie cia Praga z oznaczeniem regulacji przez Komitet 

Regulacyjny w 1864 r. zaprojektowanej [A location plan of the Praga suburb 
with the marking of its regulation designed in 1864 by the regulation commit-

tee] , original in Biblioteka Narodowa [the National Library], ZZK 337; the plan 
marks the Petersburg Line Station on the embankment, a parish church, a syna-

gogue, and the embankment with the main avenue running on it.
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21. Plan sytuacyjno-regulacyjny miasta Warszawy, 1886 r., (frag-
ment), z parcelacj# terenów praskich przy kolei terespolskiej

21. Plan sytuacyjno-regulacyjny miasta Warszawy [A location-regu-
lation plan of the city of Warsaw], 1886, (fragment), showing the 

parcelling of the area adjacent to the Terespol Railway Line.

22. Praga na planie Warszawy z 1886 r., Archiwum Pa"stwowe 
m.st. Warszawy.

22. Praga on a plan of Warsaw from 1886, the State Archive of 
Warsaw.
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reny w obr bie okopów. Zosta$ on w$#czony do 
ogólnego planu regulacji m.st. Warszawy i zaakcep-
towany przez namiestnika rok pó*niej w 1864 r. 39, 
obowi#zywa$ do ko"ca rosyjskich rz#dów w War-
szawie. Autorem tego opracowania by$ zapewne 
in)ynier miasta Konstanty Jodko (il. 20). Plan ten 
nie wprowadza$ zasadniczych zmian w stosunku do 
projektu z 1835 r., rozszerza$ jedynie ulic  prowa-
dz#c# od mostu do budowanego wówczas dworca 
w reprezentacyjn# alej  Aleksandryjsk#, ze wzgl -
du na planowane przeprowadzenie t# drog# kolei 
petersburskiej. Aleja Aleksandryjska sta$a si  g$ów-
n# osi# nowego za$o)enia urbanistycznego – placu 
gwia*dzistego, z o!mioma wybiegaj#cymi ulicami. 
Wytyczenie alei $#czy$o si  z zaprojektowaniem no-
wego centrum dzielnicy, wpasowanego pomi dzy 
trzy funkcjonuj#ce ci#gi uliczne i brzeg Wis$y, któ-
re wyznacza$y zasi g tworzonej kompozycji prze-
strzennej. W centrum Pragi znalaz$ si  plac gwia*-
dzisty w kszta$cie ko$a wpisanego w du)y romb, 
nazwany placem Aleksandra, przeci ty lini# kolejo-
w#, poprowadzon# do mostu na nasypie i w zwi#zku 
z tym funkcjonuj#cy na dwóch poziomach. Plac 
przeznaczono na funkcje bardziej reprezenta-
cyjne ni) u)ytkowe. Pomys$ ukszta$towania placu 
by$ wynikiem przej cia popularnych europejskich 
wzorców urbanistycznych, realizacji haussmannow-
skich, powtarza$ te) uk$ad wcze!niejszych, z ko"ca 
XVIII wieku, placów dzielnicy ujazdowskiej po$u-
dniowej Warszawy, nale)#cych do za$o)enia osi sta-
nis$awowskiej. Podobne za$o)enia odnale*( mo)na 
by$o równie) w dost pnym i popularnym wówczas 
wzorcu – atlasie rosyjskich planów regulacyjnych40. 
Projekt regulacyjny deÞ niowa$ te) sie( uliczn# tere-
nów dot#d niezagospodarowanych, wprowadzaj#c 
nowe ulice, rozszerzaj#c, porz#dkuj#c i prostuj#c 
ju) istniej#ce. Zaprojektowano tak)e uporz#dkowa-
nie nabrze)a Bulwarem Miko$ajewskim41 z placem 
w miejscu wcze!niejszego terenu przedmostowego. 

Zrealizowanych zosta$o sze!( ulic z planowanego 
za$o)enia gwia*dzistego oraz park przewidywany 
ju) w planie z 1835 r., si gaj#cy do fortu &liwickie-
go. Zaniechano budowy linii kolejowej przez !rodek 

39 A. Szczypiorski, Warszawa op. cit., s. 165.
40 Por. Pe!en zbiór ustaw imperium rosyjskiego. Ksi$ga wykresów 

i rysunków (plany miast), [Po!noje sobranije zakonow rossij-

skoj impierii], Sankt-Petersburg 1839, K. Duma$a, Przemiany, 
op. cit.; K. Paw$owski, Francuska my l urbanistyczna epoki 

o wiecenia, Warszawa 1970.

23. Plan miasta Warszawy, 1892 r., (fragment); w 1889 r. 
w$#czono do granic miasta pozosta$e tereny Pragi, z bezplano-
wo rozwijaj#c# si  zabudow# pomi dzy liniami kolejowymi, 
w pó$nocnej cz !ci Pragi widoczne zabudowania koszarowe
23. Plan miasta Warszawy [A plan of the city of Warsaw], 

1892, (fragment); in 1889 some areas of Praga were included 
into the city, with their chaotic housing between the railway 

lines

41 K. Duma$a, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli prze-

mys!owych w Królestwie Polskim w latach 1831-1869, Wroc$aw 
1974, s. 139; E. Szwankowski, Warszawa, rozwój urbanistyczny 

i architektoniczny, Warszawa 1952, s. 190.
42 Rys placów pofortyÞ kacyjnych na Pradze po$o)onych, plan 
z ok. 1880 r. przedstawiaj#cy podzia$ w$asno!ciowy, AGAD, zb. 
kart., sygn. 360-76, za: J. Berger, Praga, op. cit., s. 73.

za$o)enia – alej  Aleksandryjsk#, ze wzgl du na 
trudno!ci techniczne zwi#zane z pokonaniem znacz-
nego spadku skarpy. Plan ten zachowa$ moc prawn# 
do 1915 r. i chocia) nie zosta$ w ca$o!ci wykonany, 
rozstrzygn#$ jednak o rozwoju sieci ulicznej Pragi, 
uk$adzie placów, terenów parkowych. Zrealizowany 
ostatecznie plan Pragi jednak prawie ca$kowicie po-
zbawi$ dzielnic  placów.

Ustalenie planu regulacyjnego z 1864 r. okre!la-
j#cego sie( ulic i zabudow  oraz parcelacj  terenu 
spowodowa$o rozpocz cie dochodze" s#dowych 
o w$asno!( dzia$ek wyw$aszczonych pod fortyÞ ka-
cje w latach 1807-1811. W tym celu zosta$ sporz#-
dzony oko$o 1880 roku plan przedstawiaj#cy podzia$ 
w$asno!ciowy Pragi42.
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Zarz#dzenie z 1870 r. o pozbawieniu Warszawy 
znaczenia stolicy i zrównania jej z reszt# miast gu-
bernialnych skutkowa$o regulacjami planistycznymi 
opartymi na zasadach takich samych, jak i w innych 
miastach. W 1871 r. uchylone zosta$y postanowienia 
z 1816 r., funkcjonuj#ce przez kilkadziesi#t lat, uwal-

43 1871 r. – Uchwa$a najwy)ej zatwierdzona Komitetu do spraw 
Królestwa Polskiego, Zbiór praw: postanowienia i rozporz#dze-
nia rz#du, w guberniach Królestwa Polskiego obowi#zuj#ce, wy-

24. Widok zabudowy fragmentu Pragi w ko"cu XIX w.
24. A fragment of Praga at the end of the 19th c.

25. Widok ulicy Targowej sprzed 1915 r., APW, zb. Koroty"skich, sygn. II-25, k. 5; targowiska 
zosta$y zast#pione skwerami, zabudow  na wzór warszawskich kamienic mia$o tylko kilka g$ów-

nych ulic Pragi, du)a cz !( praskiej zabudowy w pocz#tkach XX w. pozostawa$a drewniana
25. Targowa Street before 1915, APW, Koroty"ski collection, II-25, k. 5; the markets had been re-
placed with parks, but only few main streets of Praga had tenement houses resembling those found 

in the left-bank Warsaw, and wooden buildings still prevailed at the beginning of the 20th c.

niaj"ce od podatków domy nowo budowane i przebu-

dowywane w m. Warszawie i przedmie ciu Pradze43.

Ze wzgl du na bardzo intensywny rozwój miasta 
w 1886 r. zosta$ opracowany plan regulacyjny War-
szawy, $#cznie z regulacj# terenów przedmie!(, któ-
ry obj#$ tak)e teren praski w s#siedztwie linii kolei 

dane po zniesieniu w 1871 roku urz dowego wydania Dziennika 
Praw Królestwa Polskiego, T. 1, 1871 r., s. 372.
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44 T. Kotaszewicz, Mi$dzywojenny okres planistyczny, [w:] Atlas 

historyczny Warszawy, Warszawa 2004, s. 13.

terespolskiej (il. 21). Regulacje te, przeprowadzane 
bez dok$adnego planu pomiarowego i bez uwzgl d-
nienia struktury w$asno!ciowej terenu, mia$y sche-
matyczne rozplanowanie. Plan zawiera$ te) projekt 
zw )enia i regulacji Wis$y. 

W 1889 r. przy$#czono do Pragi tereny podmiej-
skie, w tym Now# Prag , tak)e Targówek, Kamion 
z chaotycznie rozwijaj#c# si  zabudow# pomi dzy 
liniami kolejowymi (il. 22, 23).

W 1911 r. w Wydziale Budownictwa Magistratu 
m.st. Warszawy posta$ projekt przy$#czenia do mia-
sta nowych terenów oraz przygotowania dla nich 
planów regulacyjnych. Inicjatyw  t  odrzuci$y ów-
czesne w$adze rosyjskie44. Warszawa u progu odzy-
skania niepodleg$o!ci, by$a miastem wci#) wymaga-
j#cym odpowiedniego planu regulacyjnego (il. 24, 
25). Prace nad nim podj#$ Magistrat w 1915 roku. 
Szkic wst$pny planu regulacyjnego Miasta Sto!ecz-

nego Warszawy realizowa$ ju) nowe zasady i pogl#-
dy dotycz#ce regulacji miast.
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