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GALICYJSKI KATASTER PODATKOWY JAKO ŹRÓDŁO 

DO BADANIA STRUKTURY SPOŁECZNEJ WSI1 

1. Geneza źródła 

Kataster to urzędowy, jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany 

zbiór informacji o obiektach katastralnych, tj. gruntach oraz budynkach i lokalach2. 

Przodkiem nowożytnego katastru podatkowego był captium regestrum (spis po-

głównego), zaprowadzony w państwie rzymskim przez cesarza Oktawiana Augusta. 

Według Janiny Stoksikównej, znany był on już w VI wieku p.n.e. w królewskim Rzy-

mie, w czasach Serviusza Tuliusza. Opierając się na katastrze, wprowadzono cenzus 

majątkowy3. 

Pierwszy nowożytny kataster, oparty na pomiarach ziemi, przeprowadzonych przez 

zawodowych mierniczych i obliczonych na podstawie tych danych tabel dochodów, 

wprowadzono w 1732 roku w Lombardii, zaś dwadzieścia osiem lat później Maria 

Teresa wprowadziła kataster, oparty na zeznaniach właścicieli w części terytorium 

swego olbrzymiego państwa4. 

W roku 1807 we Francji wprowadzono, opierający się na austriackich wzorcach, 

tzw. kataster napoleoński5. Prawie równocześnie kataster zaprowadzono w państwie 

pruskim. 

Budowę nowoczesnego sytemu podatkowego w Galicji rozpoczął cesarz Józef II, 

nakazując w patencie wydanym 23 lutego 1784 roku przeprowadzenie pomiarów 

wszystkich gruntów w państwie. Całością akcji pomiarowej w monarchii kierowała 

                                                        
1 Artykuł jest owocem ponad 3-letnich badań i przemyśleń dotyczących struktury przestrzennej i wła-

snościowej Rzeszowa (studium przypadku Staromieścia, ob. dzielnica miasta), będących przedmiotem 

dysertacji magisterskiej pt. Struktura przestrzenna i własnościowa Staromieścia w świetle galicyjskiego 

katastru podatkowego z 1849 roku, sporządzonej pod kierunkiem prof. Zdzisława Budzyńskiego, a obro-

nionej w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w czerwcu 2004 r.  
2 Definicja za W. W i l k o w s k i m , Kataster nieruchomości [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 13, 

Warszawa 2003, s. 382l. 
3 J. S t o k s i k ó w n a , Galicyjski kataster gruntowy. Jego geneza, dzieje i spuścizna aktowa, „Arche-

ion”, t. LXIII, Warszawa 1975, s. 165. 
4 J. S t o k s i k ó w n a , op.cit., s. 166. 
5 W. W i l k o w s k i , op.cit., s. 382 p. 
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Nadworna Komisja Regulacji. Komisja ta – poza monitorowaniem prac komisji cyrku-

larnych, nadzorujących lokalne (gminne) komisje pomiarowe – zajmowała się także 

rozwiązywaniem wynikłych stąd sporów. Do patentu z 20 kwietnia 1785 roku dołą-

czono specjalną instrukcję: Informacja dla zwierzchności gruntowych, mandatariuszy 
lub ich substytutów i oficjalistów oraz dla gromad, jak mają postępować w sprawie 
zbliżających się spisów, pomiarów i zeznawania gruntów6. Pomiar gruntów rzeczywi-

ście przeprowadzono w latach 1785–17897, a powstały na jego podstawie system po-

datku gruntowego obowiązywał aż do roku 1869. Objął on grunty podzielone na niwy, 

wykorzystywane przez ludność w obrębie gmin wiejskich, nie podlegały mu zaś 

wszelkiego rodzaju nieużytki, takie jak: skały, góry, bagna, drogi publiczne, drogi 

polne, parcele budowlane, rowy melioracyjne, tamy, rzeki, stawy i jeziora8. Reforma 

podatkowa miała przede wszystkim usprawnić pobór podatków z tej prowincji, a także 

oprzeć kryterium jego poboru na nowoczesnej podstawie, jaką stał się dochód podatni-

ka, a nie jego pochodzenie społeczne9. Ów kataster, czyli tzw. metryka józefińska, 

uznawał jako podstawę wymiaru podatku dochód brutto podatnika, jednak po po-

wszechnym, wielkim niezadowoleniu, jakie ogarnęło Galicję po jego wprowadzeniu, 

nowy powszechny i jednolity dla całego państwa austriackiego system podatkowy 

(tzw. stały kataster podatkowy) oparł jego podstawę na dochodzie czystym (netto) 

podatnika, powstałym po odliczeniu wszystkich kosztów jego uzyskania, poniesionych 

przez płatnika. 

Pomiar gruntów przeprowadzał podatnik w asyście członka miejscowej zwierzch-

ności gminnej (zazwyczaj wójta). Członkowie lokalnej (gminnej) komisji pomiarowej 

(wójt, 6 przysięgłych, właściciel dominialny lub jego przedstawiciel) przechodzili 

specjalny kurs przygotowawczy, organizowany przez cyrkularną komisję pomiarową10.  

Gminna komisja pomiarowa własnym kosztem zaopatrywała się w przybory po-

trzebne do przeprowadzenia szacunku11. Pomiar polegał na dokładnym wymierzeniu 

długości i szerokości działki. Jej powierzchnię podatkową otrzymywano poprzez od-

powiednie pomnożenie otrzymanych współczynników liczbowych, co przy regularnym 

jej układzie nie nastręczało specjalnych trudności. Jedynie pomiar nieregularnych dzia-

łek, a także pól położonych w terenach górskich zastrzeżono dla zawodowych geome-

trów.  

Następnie przez pewien czas, przed odesłaniem ksiąg pomiarowych do komisji cyr-

kularnej, wójt pozostawiał w swej siedzibie lub w miejscowej plebani, spisane zezna-

nia pomiarowe, do wglądu wszystkim zainteresowanym, jednocześnie w osobnej księ-

dze notując wszelkie zgłaszane przez właścicieli wątpliwości i uwagi, które następnie 

                                                        
6 J. W y d r o , Kataster gruntowy austriacki i jego znaczenie dla Galicji, „Studia Historyczne”, z. 1/2, 

1967, s. 146. 
7 Pomiar gruntów przeprowadzono poza Galicją, także w Czechach i na Morawach, na Śląsku, w Au-

strii Górnej i Dolnej, Styrii, Karyntii i Krainie oraz w Gorycji i Gradiskach. Por. i b i d e m , s. 148. 
8 T. B i e d a , Mapy katastru galicyjskiego obejmujące teren byłej Galicji Środkowej w zbiorach Ar-

chiwum Państwowego w Rzeszowie, „Prace Humanistyczne”, nr 26, Rzeszów 1986, s. 97. 
9 J. W y d r o , op.cit., s. 145. 
10 I b i d e m , s. 149. 
11 Wyliczenie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji pomiarowej przedstawia J. Wydro. 

Tak więc komisja gminna powinna postarać się o drewniany sążeń wiedeński, łańcuch, sznur lub linę mier-

niczą, dwa paliki do naciągania sznura mierniczego, 10 drewnianych kołków, 6–8 prostych łat, a także ma 

posiadać papier, atrament, ołówki i linijkę, por. J. W y d r o , op.cit., s. 153. 
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komisja cyrkularna, po wysłaniu na miejsce pomiarów mierniczego, zapoznawszy się 

ze spisanym przezeń raportem, uwzględniała lub odrzucała.  

Po wpłynięciu ksiąg ze wszystkich na terenie cyrkułu leżących gmin podatkowych, 

komisja cyrkularna sporządzała księgę pomiarową i podatkową dla całego cyrkułu, po 

czym przesyłała ją do komisji krajowej, która sporządziwszy księgi obejmujące dane 

całej prowincji, przekazywała je do Wiednia. 

Prawidłowego przebiegu akcji pomiarowej, zwłaszcza zapewnienia prawdziwości 

zeznań pomiarowych, strzegło wiele wprowadzonych przepisów karnych, piętnujących 

jakiekolwiek fałszerstwa dokonywane w zeznaniach czy pomiarach katastralnych. 

Jednocześnie zaniechano karania tych podatników, którzy we wcześniejszych zezna-

niach fasyjnych, delikatnie mówiąc, rozminęli się z prawdą, a teraz zdecydowali się 

ujawnić rzeczywisty wymiar swej własności. Grunty, które podczas pomiaru katastral-

nego zatajono, a po zamknięciu ksiąg pomiarowych zostały ujawnione, uznawano za 

opuszczone, mające przypaść temu, kto o zaistniałym stanie doniesie komisji cyrkular-

nej, krajowej czy innym urzędom administracji państwowej, przy jednoczesnym zata-

jeniu nazwiska donosiciela.  

„Każdy inny rodzaj oszustwa lub jakikolwiek sposób obejścia rzetelności pomiarów lub ze-

znań, czy to ze strony zwierzchności miejscowej, oficjalistów, inżynierów, przysięgłych, będzie 

karany bezwzględnie stosownie do wykroczenia, a grzywna zostanie przysądzona donosicielowi, 

którego nazwisko jednak zostanie zatajone”12. 

Pomiar obejmujący całą gminę katastralną, zazwyczaj wraz z jej przysiółkami, roz-

poczynał się na gruncie dominialnym od folwarku poczynając, następnie obejmował 

pola dworskie i chłopów pańskich. Kolejno: posiadłość plebana (beneficjum plebań-

skie) wraz z gruntami kultowymi (działki obok kościoła, cmentarz przykościelny) lub 

wydzielonymi (pochodzącymi z dawnych fundacji – grunty szpitala dla ubogich) czy 

innymi pod plebańskim zarządem pozostającymi (organistówka), a także grunty chło-

pów plebańskich. Dopiero wówczas przystępowano do pomiaru gruntów chłopskich 

we wsi, od należących do zwierzchności gminnej począwszy. Całość gruntów podzie-

lono na cztery grupy: grunty orne, łąki, winnice i lasy13. 

Metrykę józefińską rozpoczynał dokładny opis wsi czy miasta poddawanego po-

miarowi, z podaniem dokładnych granic zewnętrznych i wewnętrznych wraz z nazwa-

mi poszczególnych niw głównych, opisem folwarku dworskiego i plebańskiego, a tak-

że dokładnym opisem działek poszczególnych właścicieli. Znalazły się tu także infor-

macje o znajdujących się we wsi (mieście) innych urządzeniach gospodarskich typu: 

tartak, młyn, liczby i jakości pól, łąk, biegu cieków wodnych (rzeki, potoki, strumie-

nie) oraz położeniu jezior, stawów, sadzawek czy bagien14. 

Metryka składała się z kilkunastu dokumentów. Bodaj najważniejszym był wykaz 

powierzchni gruntów (Rozmiar gruntów). Opracowano go w formie wielokolumnowej 

tabeli, składającej się z następujących rubryk: Numer miejscowego porządku (wpisy-

wano tutaj kolejny numer parceli), Imię gruntowego posiadacza i gruntu, Numer domu. 
W tej rubryce zapisywano nazwę niwy, przysiółku czy części wsi, następnie niwę 

                                                        
12 § 9 patentu cesarskiego z 20 IV 1785 r. za J. W y d r o , op.cit., w jego tłumaczeniu, s. 150. 
13 T. B i e d a , op.cit., s. 98. 
14 Centralnyj Derżavnyj Istoryćnyj Archiv Ukrajiny m. Lviv (dalej: CDIAUL), fond 19, Metryka józe-

fińska i franciszkańska (dalej: MJF), Staromieście Górne i Dolne (dalej: SGD), opis V, t. 2, s. 20 (mikro-

film w zbiorach autora). 
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i nazwisko posiadacza, numer jego domu, określając dodatkowo rodzaj kultury upraw-

nej15. W kolejnej tabeli, podzielonej na dwie podtabele, zatytułowanej Nazwisko i licz-
ba teraźniejszej miary gruntowej, notowano pożytek przynoszony przez daną działkę. 

Następna tabela – podzielona na dwie części, z których część pierwszą, podzielono 

dodatkowo na dalsze trzy części – przynosiła informację o wymiarach parceli grunto-

wej, obliczonej w części pierwszej przez chłopów. Podawano tutaj jej długość i szero-

kość, a także jej powierzchnię całkowitą wyrażoną w sążniach wiedeńskich. Druga jej 

część zawierała informację dotyczącą powierzchni gruntu, podaną przez zawodowego 

mierniczego – geometrę. Ostatnie trzy kolumny zawierały informację o  wielkości 

powierzchni działki uprawnej (role, łąki, lasy), wyrażonej w morgach austriackich16, 

należącej do danego właściciela, a także dane dotyczące pożytków przez nie przyno-

szonych, wyrażonych odpowiednio w korcach, cetnarach i sążniach. Pożytek przyno-

szony przez pola orne oznaczano w pszenicy, życie, owsie i jęczmieniu. W odniesieniu 

do łąk, wyznaczając przynoszony przez nie pożytek, brano pod uwagę uzyskiwane 

kategorie siana i potrawu (słodki, kwaśny), zaś pożytek przynoszony przez lasy ozna-

czano w drzewie twardym i miękkim. 

Na końcu każdego arkusza znajdowało się podsumowanie każdej ze stron, zapisy-

wane u dołu odpowiednich rubryk, zaś całą tabelę kończyła tzw. Rekapitulacya, sta-

nowiąca sumaryczne podsumowanie poszczególnych arkuszy, zapisana również 

w stosownych rubrykach. Wykaz kończyły podpisy chłopów – przysiężnych, urzędni-

ków dominialnych i cyrkularnych. Częstokroć następował poniżej wykaz gruntów 

przybyłych, przyłączonych w nieodległej przeszłości do gromady katastralnej, wraz 

z podaniem imienia i nazwiska posiadacza, powierzchnią i rodzajem niwy, a także 

z oznaczeniem wysokości pożytku przez nią przynoszonego. Wykaz ten kończył pod-

pis urzędnika nadzorującego17. 

W obrębie metryki znajdował się nierzadko wykaz większej własności ziemskiej 

typu rustykalnego, na którą składał się folwark plebański czy klasztorny, oraz domi-

nialnego – folwark pański. Zawierał on dokładny opis niw wchodzących w skład fol-

warku, rodzaj kultury uprawnej, powierzchnię i pożytek przez nią przynoszony. Wykaz 

kończyła rekapitulacja sumaryczna, zawierająca podsumowanie arkuszy poszczegól-

nych tabel wykazu. Ponadto w skład metryki wchodziły także: oświadczenie chłopów 

– przysiężnych wraz z powołaniem ich z imienia i nazwiska, podpisane przez urzędni-

ka cyrkularnej komisji pomiarowej, sumariusz określający sumę gruntów posiadanych 

przez miejscowego plebana wraz z gruntami dzierżawionymi przez jego poddanych, 

z wyszczególnieniem zbiorczym należących doń wszystkich pól uprawnych i łąk, 

a także ogrodów i pastwisk, wykaz określający średni przychód gromady katastralnej 

z każdej niwy (z jednego morga powierzchni), osiągnięty w ciągu ostatnich 3 lat. Nie-

rzadko także dołączano tu oświadczenie z dokładnym określeniem powierzchni pustek 

wraz z wykazem strat poniesionych przez gromadę, spowodowanych przez czynniki 

odeń niezależne18, a także sumariusz określający liczbę oraz powierzchnię niw rusty-

kalnych i dominialnych wraz z osiąganym zbiorczym z nich dochodem. 

                                                        
15 Np. Rudka przyłączona. 1. Łąka Andrzeja Mikisza ad № 23, Por. CDIAUL, fond 19, MJF, Ruska 

Wieś (dalej: RW), opis V, t. 8, s. 4–5 (kopia w zbiorach autora). 
16 Por. przypis 6.  
17 Np. Wacław Wodziczka, urzędnik Zwierzchniczy, por. CDIAUL, fond 19, MJF, RW, opis V, t. 8, 

s. 31–32. 
18 CDIAUL, fond 19, MJF, Rzeszów, opis V, t. 1, s. 31. 
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Józefińska reforma podatkowa spotkała się z olbrzymim, powszechnym oburze-

niem, dlatego nowy cesarz Leopold II w 1790 roku powrócił, ku zadowoleniu szlachty, 

do systemu terezjańskich fasji. 

Budowę nowoczesnego i jednolitego dla całej monarchii systemu podatkowego, 

opierającego wymiar podatku na tzw. czystym dochodzie (dochodzie netto) podatnika, 

rozpoczął cesarz Franciszek I, który patentem z 23 grudnia 1817 roku nakazał nowy 

pomiar wszystkich gruntów monarchii według  identycznych dla wszystkich jej prowin-

cji zasad.  

Wymiar podatku zależeć miał od wysokości osiąganego przez podatnika czystego do-

chodu, rodzaju uprawianej kultury rolniczej, a także od powierzchni gruntu. 

W odróżnieniu od poprzedniego katastru pomiar został przeprowadzony przez za-

wodowych mierniczych – geometrów. Rozpoczynano go zazwyczaj, podobnie jak przy 

metryce józefińskiej, od gruntów dominialnych i plebańskich. Grunty podzielono na 

parcele budowlane i gruntowe, wśród tych ostatnich wydzielając: pola orne, łąki, pa-

stwiska, jeziora, i tworząc nową kategorię – obszarów nieprodukcyjnych, do których 

zaliczono m.in. drogi publiczne. Wszelkie rowy melioracyjne czy wały, w odróżnieniu 

od poprzedniego katastru, miały podlegać pomiarom, a w zależności od rodzaju i jako-

ści osiąganego pożytku, zaliczano je do łąk bądź pastwisk. Nowy kataster ustalając 

dochód płynący z parcel budowlanych, brał pod uwagę zyski, jakie parcela przyniosła-

by, gdyby była wykorzystywana jako grunt orny, a także dochód (czynsz pieniężny), 

jaki mógłby przynieść dom nań się znajdujący, gdyby był wydzierżawiony19. 

Wówczas sporządzono dla cesarza komplet kolorowych litograficznych odbitek 

map katastralnych wszystkich miejscowości monarchii. Mapy te, tzw. wiedenki, cha-

rakteryzowały się bogactwem kolorów i piękną kolorową szatą litograficzną20. 

W roku 1818 opracowano, obowiązującą od 1820 roku, instrukcję pomiarów kata-

stralnych za pomocą stołu mierniczego21. 

Jako jednostkę pomiaru obrano sążeń wiedeński równy 1,89 m. Sążeń i jego po-

chodne wykorzystywano przy opracowywaniu mapy katastralnej22. 

W latach 1820–1824 przeprowadzono we wszystkich krajach monarchii habsbur-

skiej próbny pomiar katastralny. Dokumenty wówczas spisane przeszły do historii jako 

metryka franciszkańska. 

Kataster franciszkański stał się bezpośrednią próbą generalną przeprowadzenia 

ogólnopaństwowego spisu katastralnego wszystkich parcel gruntowych i budowlanych, 

                                                        
19 Zarząd nad akcją pomiarową sprawować miało utworzone w 1818 r. Biuro dla Triangulacji 

i Obliczeń, zastąpione w 1827 r. przez Dyrekcję Centralną Pomiarów. Jego prace koordynowała istniejąca 

do 1827 r. Nadworna Komisja Regulacji Podatku Gruntowego. W latach 1827–1848 sprawy związane  

z pomiarem i podatkiem katastralnym znalazły się w gestii połączonej Kancelarii Nadwornej, zaś po 1848 r. 

ostatecznie podporządkowano je Ministerstwu Finansów. W 1818 r. powstał także Instytut Litograficzny, 

zajmujący się opracowywaniem i publikowaniem kopii map katastralnych (oryginały zdeponowano 

w Wiedniu), a następnie ich kolportażem do poszczególnych krajów monarchii. Por. T. B i e d a , op.cit., 

s. 99–100. 
20 J. S t o k s i k ó w n a , op.cit., s. 183. 
21 Odnośnie do metody konstruowania mapy, siatek trygonometrycznych, szczegółowego podziału sąż-

nia, skalowania map, por. T. B i e d a , Mapy katastru galicyjskiego..., s. 97–115. 
22 Jako miarę powierzchni przyjęto mórg austriacki odpowiadający 1600 sążniom² wiedeńskim, co sta-

nowiło 0,57546 ha (1 ha odpowiadał 1,73773 morga austriackiego). Mapę katastralną opracowano w skali 

1: 2880. Pomiar metodą stolikową przeprowadzono w Galicji w latach 1824–1854. Objął on 78,493 km², co 

stanowiło 15 211 974 parcel. Dane przytoczono za T. B i e d ą , op.cit., s. 101. 
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przeprowadzanego równocześnie we wszystkich prowincjach państwa. Po raz pierwszy 

w swej historii wielonarodowa monarchia Habsburgów przedsięwzięła tak wielkie 

wyzwanie. Doświadczenia wówczas zebrane przez administrację centralną i cyrkularną 

miały posłużyć jako podstawa do przeprowadzenia ostatecznego spisu podatkowego 

w latach 1848–1854. Operat franciszkański stanowi dokument przejściowy pomiędzy 

metryką józefińską, nieśmiałą próbą stworzenia uniwersalnego dokumentu podatkowe-

go w Austrii, a stałym katastrem podatkowym, jako dokumentem (zeznaniem) podat-

kowym w pełni już rozwiniętym. „Franciszkana” nie zerwała do końca z wzorami józe-

fińskimi, ale w porównaniu z nimi została bardziej rozbudowana, przez co wzrosła jej 

skrupulatność i precyzja. 

2. Forma źródła 

Operat, dość pokaźnych rozmiarów, tworzyły następujące dokumenty: 

1. Metryka przychodu gruntowego23 
Jej układ w porównaniu z józefińskim „Rozmiarem gruntów” nie uległ znaczącym 

zmianom. Jedyną różnicą było wprowadzenie do tabeli dodatkowej rubryki, określają-

cej postać prawnej własności: grunt rustykalny, grunt dominialny, grunt wolny. Ponad-

to odstąpiono od pomiaru gruntów przez ich posiadaczy, pozostawiając tę pracę zawo-

dowym mierniczym, zmniejszając przy tym ryzyko patologii z pomiarem związanych 

(możliwość zafałszowań, zmierzających do wpisu powierzchni gruntu mniejszej niż jej 

rozmiar rzeczywisty, prawdopodobnie płynących ze strony dworów), co oczywiście 

wiązało się ze zlikwidowaniem odpowiedniej rubryki w tabeli gruntowej. 

2. Sumariusz szczegółowych arkuszy przychodu wszystkich posiadaczy gruntowych 
w porządku alfabetycznym tudzież wszystkich ich gruntów liczby, rozległość przycho-
dów jednorocznego i rocznego podatku 

Wprowadzony po raz pierwszy we „franciszkanie” nowy arkusz podatkowy, zawie-

rał tabelę składającą się z 4 głównych kolumn. W pierwszej zawarto numer porządko-

wy arkuszy szczegółowych, w drugiej dane osobowe podatnika (Nazwisko w porządku 
alfabetycznym, tudzież imię chrzestne, Numer domu i miejsce zamieszkania). W trzeciej 

rubryce, podzielonej na 5 kolumn, zawarto informacje dotyczące wszystkich gruntów 

posiadacza: numery posiadanych parcel gruntowych (Nowe topograficzne liczby), po-

stać prawnej własności (Grunt dominialny, rustykalny, wolny), dane dotyczące jego 

powierzchni (wyrażonej w morgach austriackich), wymiar przychodu z posiadanych 

gruntów, wyrażony  – w odróżnieniu od metryki józefińskiej – w pieniądzu24, osiągany 

w ciągu jednego roku z poszczególnych kultur rolnych (Jednorazowy przychód w pie-
niądzach z pól ornych, łąk, pastwisk i krzaków, lasów) i ze wszystkich upraw w całości 

(Ogółem), wraz z obliczoną, należną państwu wysokością rocznego podatku gruntowe-

go. W ostatniej rubryce zamieszczono Uwagi. Podobnie jak i w innych dokumentach 

                                                        
23 Tytuły dokumentów źródłowych przytoczono w oryginalnym brzmieniu utrzymując specyficzną 

gramatykę i składnię zdania. 
24 1 złr (złoty reński) = 60 krajcarom. Por. I. I h n a t o w i c z , A. B i e r n a t , Vademecum do badań 

nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003,  s. 96. 
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katastru, pod koniec każdego arkusza podawano sumę poszczególnych tabel, zaś do-

kument kończono tzw. Rekapitulacją, sumującą poszczególne arkusze sumariusza. 

3. Sumariusz wszystkich domów powyższego obwodu podatkowego, według poje-
dynczych gmin podatkowych i ich osad z wykazem części składających się, domy i ga-
tunków ich budowy tudzież z klasyfikacją do podatku od domów 

Sumariusz tworzyła tabela złożona z 5 kolumn. W pierwszej, podzielonej na dwie 

rubryki, zawarto liczbę alegatów i nazwę gminy podatkowej (Nazwisko gminy podatku-

jącej), w drugiej liczbę porządkową i nazwy osad, w trzeciej zaś informacje dotyczące 

budynków mieszkalnych. Wyróżniono tu domy z izbami i komorami, podając ogólną 

liczbę domów z odpowiednimi pomieszczeniami. Wpisywano także liczbę domów 

parterowych i piętrowych w gminie podatkowej. Przedostatnia kolumna sumariusza 

zawierała oznaczenie ogólnej liczby domów wraz z podaniem odpowiedniej klasy 

dochodowej, wyrażonej w złotych reńskich metalowej monety25, zaś ostatnia rubryka 

zawierała roczny wymiar podatku od domów, wyrażony pojedynczo według osad, 

a także ogółem według gmin. 

4. Bilans rozległości i rocznego przychodu ze wszystkich gruntów rodzajnych, tak 
jak tego obojga w porównaniu z operatami regulacji podatkowej z roku 1789 dotych-
czas przybyo, albo ubyło, i jak według rektyfikacji z roku 1819 wypada 

W bilansie składającym się z 4 tabel zawarto informacje określające numer porząd-

kowy, wartości przyrostu lub ubytku gruntów wzajemnie ze sobą zestawione 

i porównane, a także ich powierzchnię wraz z jednorocznym przychodem, wyrażonym 

w pieniądzu, z ról, łąk, pastwisk, krzaków i lasów, a także jego ogólną sumę, bez po-

działu na rodzaj gruntu ów pożytek przynoszący. Bilans kończyła rubryka Uwagi. 
5. Spis nowo odkrytych albo nowo przybyłych gruntów 

Ujęty w formę pięciodzielnej tabeli, dokument zawierał oznaczenie dawnego 

i nowego numeru topograficznego porządku, imię i nazwisko posiadacza wraz z nume-

rem jego domu oraz postać własności gruntowej (dominialna, rustykalna, grunt wolny) 

wraz z powierzchnią działki wyrażoną w sążniach² wiedeńskich. W następnych trzech 

tabelach zawarto dane odnoszące się do powierzchni poszczególnych kultur uprawnych 

i przynoszonego przez nie pożytku. W odniesieniu do ról określano pożytek pszenicy, 

żyta, jęczmienia i owsa, wyrażany w korcach. W stosunku do łąk badano roczny poży-

tek siana i potrawu (słodkiego lub kwaśnego), mierzony w cetnarach. Odnośnie do 

lasów badano czy przynoszą one pożytek drzewa twardego, czy miękkiego, wyrażając 

go w sążniach. Tabelę kończyła kolumna zawierająca Uwagi. 
6. Spis tych gruntów, które od roku 1789 w stanie niezdatności do uprawy podpada-

ły 

Dokument był tradycyjnie ujęty w tabelę, tym razem siedmiodzielną. Zawierał 

oznaczenie dawnego i nowego numeru topograficznego porządku, imię i nazwisko 

posiadacza wraz z numerem jego domu, postać własności gruntowej (dominialna, ru-

stykalna, grunt wolny) wraz z powierzchnią działki, wyrażoną w sążniach² wiedeń-

skich. Kolejne trzy tabele, tak jak w dokumencie poprzednim, zawierały oznaczenie 

trzyletniego pożytku płynącego z uprawy pól ornych, łąk, pastwisk i lasów osiąganego 

przez posiadacza, gdy grunt był w pełni przydatny do celów gospodarskich. W ostat-

niej, wydaje się, że najistotniejszej rubryce (Uwagi) zawarto przyczyny utraty zdolno-

                                                        
25 Rubryka zazwyczaj nieuzupełniana. Por. CDIAUL, fond 20, MJF, RW, opis V, t. 208, SGD, opis V, 

t. 223. 
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ści produkcyjnej gruntu. Przyczyny zniszczenia lub zaniechania uprawy gruntu były 

różne, np. pole mogło zostać zabrane przez rzekę (Woda Wisłok zabrała) lub też obró-

cone na parcelę budowlaną (Ten plac użyty na postawienie dwóch chałup Nowaka)26. 

7. Spis wszystkich gruntów pojedynczych i przychodu onychże, w których od czasu 
regulacji podatkowej z roku 1789 odmiany w gatunkach uprawy przez teraźniejsze 
mniejsze lub większe użytkowanie zaszły 

Dokument, zbudowany analogicznie do metryki gruntowej, przynosił jedynie okre-

ślenie zmiany powierzchni gruntu, jej wzrost lub ubytek. 

8. Wykaz przez złe rachowanie omyłek w rachubie w dawnym opera-
cie urbarialnym z roku 1789 

Wykaz zbudowany analogicznie do metryki gruntowej, zawierający sprostowania 

błędów popełnionych poprzednio przez mierniczego, z powołaniem danych osobowych 

podatnika wraz z właściwą powierzchnią gruntu, wymiarem pożytku czy poprawnie 

obliczonym dochodem. 

9. Sumariusz szczegółowych arkuszy przychodu posiadaczy gruntów w porządku al-
fabetycznym gminy podatkującej 

Dokument zbudowany analogicznie do Sumariusza szczegółowych arkuszy przy-
chodu wszystkich posiadaczy gruntowych w porządku alfabetycznym tudzież wszystkich 
ich gruntów liczby, rozległość przychodów jednorocznego i rocznego podatku, stano-

wiący ipso facto jego powielenie. 
W skład operatów józefińskiego i franciszkańskiego, zwłaszcza z cyrkułu rzeszow-

skiego, szczególnie dobrze zachowanych27, wchodzą ponadto inne drobne dokumenty 

(zawiadomienia) i korespondencja urzędowa pomiędzy stronami pomiaru katastralnego. 

3. Tak zwany stały kataster galicyjski jako w pełni ukształtowany austriacki  

dokument podatkowy 

Właściwy podział hipoteczny, po uwzględnieniu wniosków płynących z pomiaru 

próbnego, przeprowadzono według gmin katastralnych, od siedziby gminy poczynając, 

rezygnując przy tym z dotychczasowej kolejności. Pomiar rozpoczynano od gospodar-

stwa oznaczonego najniższym numerem w obrębie wsi, następnie mierząc kolejne 

gospodarstwa wsi głównej, na przysiółkach kończąc. Tak jak wieś główna, pomiarowi 

podlegały także jej przysiółki, posiadające zazwyczaj osobną numerację. W wyjątko-

wych sytuacjach, gdy obszar gminy katastralnej był mniejszy niż 250 morgów lub 

połączony z gruntami innej gminy, wówczas przeprowadzano wspólny pomiar, two-

rząc dla tak położonych gmin jedną mapę katastralną. 

Kataster składał się z dwóch części: operatu zawierającego dokumentację pomiaru 

i mapy katastralnej. 

Operat i mapę katastralną sporządzano w języku niemieckim. 

Pomiar przeprowadzała komisja miernicza, w której skład wchodzili: zawodowy 

mierniczy, komisarz cyrkułu, przełożeni gminy i obszaru dworskiego (nierzadko ich 

                                                        
26 CDIAUL, fond 20, MJF, RW, opis V, t. 208, s. 103. 
27 W. S t y ś , Metryki gruntowe józefińskie i franciszkańskie jako źródła do historji gospodarczej Gali-

cji, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. II, Lwów 1932, s. 68. 
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zastępcy), a także mieszkańcy gminy znający przebieg linii granicznej gromady. Do 

obowiązków mierniczego należało dokładne wyprowadzenie granicy, z jej dokładnym 

oznaczeniem na miejscu, jeśli wcześniej była ona sporna lub niewytyczona, sporządze-

nie szkicu granicy, a przede wszystkim opracowanie i wykreślenie mapy katastralnej 

gminy podatkowej. Na mapie, podzielonej na sekcje, oznaczano układ niw głównych, 

wraz z ich nazwami już istniejącymi bądź teraz nowo im nadanymi oraz układ gruntów 

rolnych był opatrzony stosowną numeracją, od jedynki poczynając28. 

Drogi publiczne, wszelkiego rodzaju cieki wodne, jeziora, stawy czy sadzawki 

otrzymały kolejną numerację po ostatnim numerze parceli gruntowej. Parcele budow-

lane oznaczono analogicznie do gruntowych, od jedynki poczynając. Numery parcel 

gruntowych, dróg publicznych, rzek, strumyków, jezior, stawów czy sadzawek ozna-

czono kolorem czerwonym, zaś parcel gruntowych – czarnym29. 

Dla budynków zarezerwowano kolor czerwony i żółty, oznaczając za ich pośrednic-

twem odpowiednio budynek murowany i drewniany. Ponadto na mapie oznaczono 

wszelkiego rodzaju infrastrukturę gospodarczą i użytkową (młyny, cegielnie, mosty, 

jazy, rowy melioracyjne, projektowane linie kolejowe) czy kultową (kościoły, kaplice, 

kapliczki, cmentarze). Czarnym tuszem znaczono nazwy niw, ważniejszych budynków 

w gminie (folwarku pańskiego, folwarku plebańskiego, wezwania kościołów i kaplic, 

organistówki, cegielni, przytułku dla ubogich). 

Wszelkie zmiany powierzchni parceli spowodowane działami majątkowymi odno-

towano na mapie w postaci ułamka30. 

Część analityczna katastru (operat) składała się z szeregu ksiąg i innych dokumentów.  

Do najważniejszych należy zaliczyć: 

1. Opis przebiegu granic gminy katastralnej (Definitive Grenzbeschreibung) 
Dokument, liczący zazwyczaj kilkanaście kart, zawiera informacje dotyczące linii 

granicznej, jej charakteru, nierzadko również dane dotyczące jej wytyczenia czy czasu 

powstania. W przypadku, gdy była ona sporna, zawarto tu także rozstrzygnięcie cyrku-

larnej komisji pomiarowej, ustalające jej przebieg. Opis kończy podpis geometry do-

konującego pomiarów. Protokół sporządzał mierniczy na podstawie brudnopisu wyko-

nanego w terenie, w obecności członków gminnej komisji pomiarowej. 

2. Wykaz posiadaczy nieruchomości na terenie gminy katastralnej (Alphabetisches 
Verzeichnifss) 

Protokół – ujęty w formie pięciokolumnowej tabeli, opatrzonej w pierwszej kolum-

nie liczbą porządkową, ułatwiającą sumowanie wierszy tabeli – przynosi informacje 

dotyczące numeru domu, imienia i nazwiska właściciela nieruchomości, jego pocho-

dzenia społecznego (dziedzic, rolnik, ogrodnik, komornik)31 i miejsca zamieszkania. 

Dokument kończył podpis urzędnika dworskiego, wraz z oznaczeniem daty i miej-

sca jego sporządzenia, opatrzony pieczęcią dominium. 

 

                                                        
28 T. B i e d a , op.cit., s. 104. 
29 I b i d e m , s. 105. 
30 Np. parcela katastralna o numerze 1560 w wyniku podziału pomiędzy sukcesorów zmarłego posiada-

cza tworzyła dwie nowe parcele  o odpowiednich numerach: 1560a i 1560b, por. Archiwum Państwowe 

w Rzeszowie (dalej: APRz), Zbiór materiałów geodezyjno-kartograficznych województwa rzeszowskiego, 

Mapa katastralna Staromieścia z 1849 roku, sygn. 1356. 
31 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Archiwum Geodezyjne (dalej: AG), sygn. 12, 

Staromieście, Alphabetisches Verzeichniss der Gemeinde Staromieście, s. 2. 
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3. Wykaz domostw w gminie katastralnej (Hauser Verzeichnifss) 

Dokument składa się zazwyczaj z kilku tabel, przeznaczonych dla wsi właściwej 

i jej przysiółków. Zbudowane analogicznie tabele składają się z pięciu kolumn, w któ-

rych zawarto następujące dane: numer domu, imię i nazwisko właściciela, jego pocho-

dzenie społeczne i miejsce zamieszkania, przeznaczenie budynku (budynek mieszkal-

ny, gospodarczy, mieszkalno-gospodarczy)32. 

Dokument kończy oznaczenie miejsca i daty jego sporządzenia wraz z podpisem 

urzędnika dominialnego. Ponadto zaopatrzony jest w pieczęć urzędu dominialnego. 

4. Wykaz nazw niw, pastwisk, lasów, zagajników, folwarków, rzek, a także patro-

nów kościołów lub kaplic znajdujących się na terenie gminy katastralnej, ujęty w for-

mie dwukolumnowej tabeli 

Kolumna pierwsza zawiera nazwy obiektów zamieszczonych w tytule dokumentu, 

zaś w drugiej zapisano uwagi. Podobnie jak poprzednio, dokument zamyka oznaczenie 

daty i miejsca jego sporządzenia, wraz z pieczęcią dominium oraz podpisem odpo-

wiedniego urzędnika dworskiego. 

5. Sumariusz powierzchni użytków rolnych gminy katastralnej (Ausweis über die 
Benützung des Bodens) 

Wykaz ujęty w formę dwukolumnowej tabeli zawiera informację dotyczące rodza-

jów kultury uprawnej i jej powierzchni w całej wsi lub mieście czy miasteczku wraz 

z przysiółkami, dzielnicami itp. bez względu na postać własności (rustykalną czy do-

minikalną). W tabeli zawarto zestawienie ogólne powierzchni rolnej, ogrodów, winnic, 

łąk i pastwisk, lasów, jezior, stawów, sadzawek, rzek, strumyków i innych cieków 

wodnych, wraz z dokładnym oznaczeniem powierzchni oraz rodzajów nieużytków. 

Wykaz kończy zestawienie ogólnej powierzchni wsi w morgach austriackich. 

Poniżej tabeli zawarto oznaczenie daty i miejsca sporządzenia dokumentu wraz 

z podpisami geometry i odpowiedniego urzędnika cyrkularnego. 

6. Wykaz biedoty wiejskiej (komornicy) 

Spis ujęto w formę pięciokolumnowej tabeli, gdzie zawarto dane dotyczące liczby 

porządkowej, numeru domu, imienia i nazwiska spisywanego, jego pochodzenia spo-

łecznego. W ostatniej kolumnie zamieszczono tradycyjnie uwagi, gdzie wpisywano 

m.in. oznaczenie miejsca zamieszkania, jeśli było inne niż oznaczenie miejscowości 

użyte w tytule tabeli (zazwyczaj przysiółek lub dzielnica miejscowości głównej). Wy-

szczególnienie kończyło oznaczenie daty i miejsca jego sporządzenia, wraz z pieczęcią 

dominium i podpisem odpowiedniego urzędnika dworskiego. 

7. Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych przez właścicieli realności gminnych 

i uwzględnionych przez cyrkularną komisję pomiarową (Berechnungs Protocoll) 
Dokument zawiera uwagi i spostrzeżenia właścicieli mierzonych parcel odnoszące 

się do obliczonej przez mierniczego powierzchni gruntu czy sposobu wykonania po-

miaru. 

8. Właściwy alfabetyczny spis właścicieli realności gminnych (Alphabetisches Ve-
rzeichnifs) 

Tabelaryczny wykaz obejmuje zawarte w pięciu kolumnach: numer tabelaryczny 

(Eortlaufende Nummer), nazwa sekcji (Benennung der Section) , numer domu (Haus №), 

nazwisko [i imię], miejsce zamieszkania i pochodzenie właściciela (des Eigenthümers 
Name, Stand und Wohnort), uwagi (Anmerkung), dane dotyczące sumarycznej liczby 

                                                        
32 APP, AG, sygn. 12, Staromieście, Hauser Verzeichnifss der Gemeinde Staromieście, s. 2. 
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posiadanych działek gruntowych i budowlanych wraz z podaniem ich odpowiednich 

numerów oraz pozycji w odpowiedniej sekcji mapy, oznaczeniem miejsca zamieszkania 

z numerem domu i pochodzenia społecznego właściciela realności gminnych. 

9. Reambulacyjny wykaz parcel gruntowych (Orginal Grundparzellen Protocoll) 
Protokół parcel gruntowych to bodaj najważniejszy i najobszerniejszy dokument 

wchodzący w skład operatu katastralnego. Przynosił on szczegółowe wiadomości na 

temat kultur rolnych we wsi, ich rozmieszczenia, powierzchni, klasy czy osiąganego 

przez właściciela dochodu. Dokument, ujęty w formę tabeli, składał się z siedmiu pod-

stawowych kolumn. Kolumna czwarta dzieliła się na dwie podkolumny, z których 

druga składała się z trzech dalszych rubryk. Kolumnę piątą tworzyły cztery podkolum-

ny, podobnie przedostatnią, z tym że jej pierwsza, druga i czwarta rubryka podzielona 

była na dalsze dwie podkolumny. W pierwszych czterech kolumnach zawarto podsta-

wowe informacje dotyczące położenia geograficznego działki (numer karty mapy 

i parceli, oznaczenie nazwy niwy głównej). Rubryka piąta przynosiła informację 

o postaci własności (dominialna czy rustykalna). W piątej i szóstej kolumnie zawarto 

najistotniejsze w tabeli informacje. Pierwsza z nich, poświęcona posiadaczowi, zawie-

rała oznaczenie jego imienia i nazwiska wraz z miejscem zamieszkania i numerem 

domu, nie zapominając przy tym o jego pochodzeniu społecznym. Kolumna szósta 

przynosiła szczegółowe dane dotyczące gruntu, a więc określała rodzaj uprawy, po-

wierzchnię, klasę i osiągany zeń dochód. Całość dopełniały uwagi. 

Po każdej karcie następowało sumaryczne zliczanie powierzchni gruntu, zaś całość 

zamykała wtórna rekapitulacja, sumująca poszczególne karty, określająca w ten sposób 

całkowitą powierzchnię gruntów uprawnych we wsi czy mieście33. 

10. Protokół parcel budowlanych (Original Bauparzellen Protocoll) 
Wykaz, zbudowany analogicznie do spisu parcel gruntowych, przynosił w pierw-

szej, podzielonej na trzy rubryki kolumnie podstawowe informacje (jak poprzednio), 

w drugiej zaś – złożonej z pięciu rubryk – dane odnośnie do numeru, powierzchni 

i przeznaczenia użytkowego budowli (oznaczenie surowca użytego do budowy zawiera 

mapa katastralna). Wyróżniano trzy użytkowe rodzaje budynku. Ostatnie dwie kolum-

ny zawierały oznaczenie przychodu, w metalowej monecie, osiąganego z budynków 

przez ich posiadacza, i uwagi, gdzie odnotowywano zmiany powstałe w zawartych 

wyżej danych w okresie 1849–186134. 

11. Sumaryczne zestawienie rodzajów kultur i dochodu z nich płynącego dla każ-

dego posiadacza nieruchomości na terenie gminy katastralnej (Summrische Wiederho-
lung der Auszüge aus dem Vermelsungs Anschlage für das Allgemeine Kataster) 

Najważniejszy podatkowy dokument operatu zawierał ujęte w formę sześciodziel-

nej tabeli dane dotyczące imienia i nazwiska podatnika, zestawienie wszystkich posia-

danych przez niego parcel budowlanych i gruntowych, wraz z oznaczeniem ich po-

wierzchni; w odniesieniu do tych ostatnich podawano także rodzaj uprawy (role, łąki, 

ogrody, pastwiska, lasy, sadzawki i jeziora, inne) i powierzchnie nieproduktywnych 

gruntów. Dane dotyczące gruntów następnie sumowano, wpisując je do kolejnej ko-

lumny. Przedostatnia kolumna zawierała wyrażoną w złotych reńskich wysokość do-

                                                        
33 Por. APP, AG, Księgi gruntowe operatów katastralnych Staromieścia, Ruskiej Wsi, Zalesia i Rzeszo-

wa (kopie w zbiorach autora). 
34 W 1861 r. wykonano nowe, zawierające aktualny stan własnościowy wykazy właścicieli, protokoły 

gruntowe i budowlane, por. APP, AG, Księgi gruntowe operatów katastralnych Staromieścia, Ruskiej Wsi  

z 1861 r. 
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chodu, osiąganego przez podatnika z należących doń parcel gruntowych i budowla-

nych. Ostatnią rubrykę, tradycyjnie już mieszczącą uwagi, wykorzystywano jako ozna-

czenie numeru domu i miejsca zamieszkania podatnika. Zaznaczyć tu należy, że za-

mieszczanie w niej ww. informacji stanowiących li tylko powtórzenie danych zawar-

tych w innych spisach operatu, ułatwiało pracę urzędnikowi podatkowemu, gdyż wy-

mierzając należny państwu podatek nie musiał sięgać do innych ksiąg, nierzadko roz-

proszonych, znajdujących się w kancelariach urzędu cyrkularnego, dominialnego 

czy gminnego. 

12. W skład operatu zazwyczaj wchodziły również inne pomniejsze dokumenty 

(certyfikaty, wykazy), a także pierwotne, robocze mapy części lub całych gmin kata-

stralnych. 

4. Kryterium oznaczania czystego dochodu jako podstawy opodatkowania 

Szacunek dochodu podatników został dokonany równocześnie w całym państwie 

austriackim. Operację tę przeprowadzono w 1861 roku. Dochód oznaczano za pomocą 

taryf klasyfikacyjnych, biorąc pod uwagę rodzaj gruntu i uprawy wraz z jego klasą 

bonitacyjną. Określano czysty dochód z morga austriackiego dla każdej z klas bonita-

cyjnych i każdego rodzaju uprawy, tworząc tzw. pozycje taryfowe klasy bonitacyjnej. 

Następnie owe pozycje odpowiednio układano, stopniowo otrzymując średni dochód 

z odpowiedniego rodzaju gruntu35. 

Dochód czysty otrzymywano, odejmując od dochodu bonitacyjnego (brutto) podat-

nika wszelkie koszty jego uzyskania. Jako podstawę kosztów uzyskania dochodu wzię-

to poziom cen robocizny, usług, dzierżaw czy cen targowych w powiecie szacunko-

wym, zazwyczaj tożsamym z powiatem politycznym z 1824 roku36. 

Uzyskany w ten sposób dochód czysty jednego podatnika w obrębie gminy, sumo-

wano z pozostałymi podatnikami z danej gminy. Następnie zliczano dochód netto osią-

gany we wszystkich gminach danego powiatu szacunkowego, dalej odpowiednio kraju 

i państwa. 

Władze centralne obliczały należny podatek od każdej prowincji monarchii, krajo-

we zaś dla poszczególnych cyrkułów, a te dla indywidualnych posiadaczy37. 

5. Znaczenie historyczne źródła 

Materiał katastralny stanowi nieoceniony materiał źródłowy. Jego doniosłość wyni-

ka z chirurgicznej wręcz dokładności źródła (zwłaszcza w odniesieniu do tzw. stałego 

                                                        
35 T. B i e d a , op.cit., s.109. 
36 K. K r z e c z u n o w i c z , Rzecz o kadastrze w Galicyi, Kraków 1860, s. 46. 
37 Szerzej o sposobie oznaczania cen robocizny i produktów rolnych, a także o obliczaniu dochodów 

z gruntów, łąk, pastwisk i lasów, por. i b i d e m , s. 23–111. 
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katastru) i jego masowego charakteru38. Owa dokładność pozwala śledzić dynamikę 

zmiany struktury jednego wybranego gospodarstwa w danej wsi, czy posiadłości miej-

skiej w ciągu prawie 200 lat. Umożliwia to jednolitość głównych ksiąg podatkowych 

(protokoły parcel gruntowych i budowlanych), które nie ulegały poważniejszym zmia-

nom pod względem swojej zawartości, co najwyżej stając się z biegiem lat coraz do-

kładniejsze i skrupulatniejsze. Stwarza to dogodne warunki badania procesów dziedzi-

czenia zarówno na wsi, jak i w miastach, a co za tym idzie, daje możliwość prześle-

dzenia, znamiennego w skutkach na wsi galicyjskiej, procesu rozdrobnienia gruntów 

wiejskich. Pozwala śledzić jego intensywność w różnych częściach prowincji galicyj-

skiej i innych prowincjach państwa austriackiego. 

Zawarty w nim materiał statystyczny daje możliwość porównania charakteru go-

spodarki, stopnia zurbanizowania, efektywności systemu uprawy ziemi, jej wydajności, 

sposobu jej użytkowania, wydajności pracy, ceny usług, cen handlowych, wielkości 

folwarków dominialnych, beneficjów parafialnych, struktury społecznej i majątkowej 

we wszystkich miejscowościach Galicji. Uzyskujemy stąd możliwość badania poziomu 

kultury rolnej, infrastruktury wiejskiej, jej struktury społecznej, określając różnice czy 

podobieństwa między np. Galicją Wschodnią a Zachodnią czy Środkową, a nawet 

uzyskane stąd dane dla całej Galicji możemy porównać z innymi prowincjami monar-

chii habsburskiej, z wyjątkiem Królestwa Węgierskiego, gdzie pomiarów katastralnych 

nie przeprowadzono. 

Kataster daje historykowi możliwość prześledzenia wspomnianych wyżej procesów 

w okresie 1787–1888, a przy wykorzystaniu ksiąg wieczystych, formułowane wnioski 

będą prawdziwe również dla okresu odrodzonego państwa polskiego. Tak więc, kata-

ster i dokumenty mu pokrewne umożliwiają badanie występowania owych zjawisk 

w ciągu prawie 200 lat. 

Ponadto zawarty w źródle układ infrastruktury wiejskiej (układ gruntowy i komuni-

kacyjny, sieć hydrograficzna) umożliwia, poprzez porównanie z mapami Miega czy 

Liesganiga, rekonstrukcję struktury komunikacyjnej i sieci wodnej na obszarach wiej-

skich, istniejących w czasach staropolskich, co pozwala odtworzyć układ lokacyjny39. 

Zgromadzony materiał statystyczny daje ponadto podstawę do dokładnej analizy 

rozwoju gospodarstw wiejskich, która odbywa się nie tylko kosztem gruntów wolnych 

(zwłaszcza w Galicji Wschodniej), lecz także kosztem wymienionych, i to nie tylko 

w skali jednej wsi, ale całego cyrkułu, a nawet prowincji, co stwarza niespotykane 

dotąd możliwości analizy statystycznej. Pozwala nadto badać proces ewolucji powin-

ności poddańczych, obciążeń podatkowych gospodarstw wiejskich i folwarcznych, 

umożliwiając prześledzenie zachodzącego wówczas procesu ich różnicowania. Na tej 

podstawie można budować dokładne indeksy cen robocizny czy produktów rolnych, 

badać poziom czynszów najemnych (budynki gospodarcze, mieszkania) zarówno na 

wsi, jak i w mieście. Metryka józefińska pozwala badać rozmieszczenie i powierzchnię 

                                                        
38 Wincenty Styś ustalił 5546 sztuk metryk józefińskich, tyleż samo zinwentaryzował franciszkańskich, 

por. W. S t y ś , op.cit., s. 83. J. Stoksikówna ustala liczbę zachowanych metryk józefińskich na ponad 7000 

sztuk, por. J. S t o k s i k ó w n a , op.cit., s. 168. Dokładny wykaz zachowanych metryk józefińskich 

i franciszkańskich, poroku Josyfinśka (1785–1788) i francyskanśka (1819–1820) matryky, perszi pozemelni 

katastry Hałyczyny. Pokażdyk naselonych punktiw, Kyiv 1965, 354 ss. 
39  Badania układu przestrzennego wsi kieleckiej w okresie XIII–XX w., wykorzystując źródła karto-

graficzne i podatkowe podobnej proweniencji, przeprowadziła ostatnio Bogumiła Szurowa. Por. B. S z u -

r o w a , Zmiany układu przestrzennego wsi kieleckiej od XIII do połowy XX wieku, Kielce 1998. 
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gruntów opuszczonych (dość licznych zwłaszcza w Galicji Wschodniej), wraz z proce-

sem ich ponownego zasiedlania (metryka franciszkańska). Kataster stwarza ponadto 

możliwość zbadania procesu rozszerzania się pól uprawnych kosztem łąk, pastwisk, 

a przede wszystkim lasów, który nasila się zwłaszcza w okresie 1787–1849. Wreszcie 

daje on szansę badania stanu zachowania budynkowej infrastruktury miejskiej 

i wiejskiej40. 

Źródła te pozwalają także śledzić (również na różnych poziomach podziału poli-

tycznego) ciekawe, charakterystyczne dla Galicji zjawisko osiedlania się części spo-

łeczności żydowskiej na wsi, zajmującej się już nie tylko tradycyjnym dla niej „wiej-

skim rzemiosłem” (wyszynk trunków), ale osiągającej znaczne sukcesy w gospodaro-

waniu ziemią41. 

Materiał ów pozwala też badać relacje między podziałem religijnym w obrębie 

wspólnoty gminnej miejskiej lub wielkiej a ukształtowaniem stosunków własnościo-

wych. 

W katastrze demograf znajdzie informacje o wielkości i strukturze społeczeństwa 

lokalnego (wieś, miasteczko, miasto), a także układzie społecznym istniejącym 

w cyrkule czy prowincji. Także historyk społeczny zyskuje możliwość badania dyfe-

rencjacji społecznej, migracji i ruchów międzygrupowych, a historyk gospodarki 

otrzymuje obraz materialnego funkcjonowania wsi polskiej (galicyjskiej) przełomu 

XVIII/XIX wieku. Nie do przecenienia jest fakt, iż zaprowadzenie katastru w państwie 

pruskim stwarza dogodne możliwości analizy porównawczej rozwoju wsi polskiej pod 

panowaniem pruskim i austriackim. 

Kończąc, należy zauważyć, iż mimo podnoszonych w dawnej literaturze wątpli-

wości co do reprezentatywności metryk józefińskich i franciszkańskich oraz przydat-

ności do badań historycznych z powodu niskiego stopnia dokładności – spowodowa-

nego rzekomo celowym zafałszowaniem pomiarów czy zeznań przez podatników –

metryki wykazują w porównaniu z operatem stałego katastru różnicę 1–20% (czę-

ściej 8–12%)42, co wynika z ich formy. Metryki nie uwzględniały przecież gruntów 

nieużytecznych (budynki, drogi publiczne, cieki wodne, bagna, urwiska, skały, grun-

ta okresowo zalewane wodą, porośnięte mchem). Owa różnica w większości przy-

padków spowodowana jest właśnie przez ten czynnik. Oczywiście, nie można też 

wykluczyć tutaj celowego fałszerstwa – w nikłym zapewne zakresie – co pozwala 

jeszcze raz powtórzyć, iż źródła katastralne stanowią cenny materiał badawczy dla 

naukowców zajmujących się historią gospodarczą czy społeczną XIX wieku. Ubole-

wamy jedynie nad wysoką tych źródeł niedostępnością, zwłaszcza metryk, zdepono-

wanych w ukraińskich archiwach43. 

                                                        
40 Zawarty w materiałach katastralnych opis stanu zachowania budynków folwarcznych, a zwłaszcza 

plebańskich stwarza możliwość konfrontacji z innymi źródłami typu inwentarzowego (inwentarze fol-

warczne, parafialne, wizytacje kanoniczne), por. T.J. F i l o z o f , Nieznany inwentarz parafii staromiejskiej 

z 1819 r., „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XIV, s. 155–159. 
41 Przedstawiciele nacji żydowskiej znajdują się na wszystkich poziomach wiejskiej struktury społecznej. 

W Staromieściu Żydzi należą do warstwy komorniczej (Orgel Chaim, Elion Hersch) i kmiecej (rolniczej) – 

Gleicher Izaak. Por. APP, AG, Księgi gruntowe operatów katastralnych Staromieścia z 1849 i 1861 r. 
42 W. S t y ś , op.cit., s. 86. 
43 Szczegółowe dzieje katastralnych materiałów archiwalnych, por. J. S t o k s i k ó w n a , op.cit., 

s. 174, 176, 179–182. 
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THE GALICIAN TAX CADASTRE AS A SOURCE  

FOR INVESTIGATING THE SOCIAL STRUCTURE OF THE VILLAGE 

Su mmary  

The year 1849 marks the end of the process of formulation of the universal Galician tax document. The above 

evolutionary process had led to the creation of the so called permanent tax cadastre, or a modern system of land 

tax collection which is based on the taxpayer’s net income. The initial caesura in the above process is marked by 

the year 1787, when the Austrian government undertook actions aimed at creating a modern and universal tax 

system which would extend to the whole of the Habsburg monarchy. The income criterion had been based on 

profits obtained by the taxpayer in natural products, after prior deduction of production costs. In the process of 

calculating the final tax, tax officials took into consideration the surface area of the land, the prices of agricultural 

produce as well as the prices of staple foods in a given district. The “Josephine measure”, as the first Galician 

cadastre came to be known to historians, met with dissatisfaction of the peasants and especially of the nobility, as 

it increased the level of the tax. Following the protests, the authorities temporarily returned to the old system based 

on taxpayers’ tax declarations (so called tax returns). Another transitional stage was the adoption of the so called 

“Franciscan measure” which operated since the year 1820; the latter had been based on the principles introduced 

by Josephine, yet was devoid of its errors. However, the “Franciscan measure” retained the system of land 

measurement, based on taxpayers’ declarations, criticised by some scholars. The scholars argued that the system 

lowered the credibility of censuses as a historical source. Ultimately, the process of tax calculation ended in the 

year 1849 with the creation of the so called permanent tax cadastre, which was devoid of all the system 

imperfections characteristic of the measurements (tax returns and land measurements carried out by the taxpayer). 

The importance of the cadastre as a historical source is considerable. Its significance is due to its almost 

surgical precision (particularly with regard to the so called permanent cadastre) and mass character. The above 

precision allows one to trace the dynamics of structural change on the example of a single farm in a given village 

or else town property over the period of nearly 200 years. This is made possible by the uniform character of the 

main tax books (reports relating to land plots and building sites) which did not undergo any serious changes 

relating to their content over the years; if anything, they became more precise and scrupulous over the years. This 

creates propitious conditions for investigating the processes of inheritance both in villages and towns, and 

consequently, it makes it possible for scholars to trace the process of comminution of country property, which had 

its grave consequences, particularly in the Galician villages. It also allows one to trace the intensity of this process 

in different part of the Galician province as well as in other provinces of the Austrian state.  

The cadastre documents give one an opportunity not only to investigate the spatial as well as property 

structure of Galician towns and villages in the 18th–19th centuries, but in combination with the analysis of the 

earlier (old-Polish) and later (mortgage books) tax documents, it offers one a chance to analyse these factors over 

the span of 5 centuries which constitutes an invaluable historical source. Moreover, the more or less uniform 

structure and above all, the mass character of the above-mentioned cadastre documents, is of tremendous 

importance for social and economic research.  

 


