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PRUSKIE PRAWODAWSTWO URBANISTYCZNE I JEGO REALIZACJA 
W MIASTACH GORNOSLl\SKICH DO 1918 ROKU 

Do schylku XVIII, a nawet pocz'!tlk6w XIX w., uklad urbanistyczny 

miast g6rnosl'lskich wielce zblizony byl do ukladu lokacyjnego. Plan 

sredniowiecznego miasta ksmaltowal si� pod wplywem dzialania takich 

czynni'k6w, jak hantle!, komunikacja, obronnosc i zamieszkanie 1
• Dla 

handlu zakladano rynek architektonicznie uksztaltowany i obszerny, 

sluz'ICY jako plac targowy; komunikacja oddzialywala wprowadzeniem 

trakt6w komunikacyjnych do miasta przez bramy miejskie i uklad ulic; 

na obronnosc wplywala budowa mur6w obronnych, baszt, bram, most6w, 

i fos, a takie wyikorzystanie rzek, moczar6w i strumieni; zamies�kanie 
wyrazalo si� w odpowiednim podziale budynk6w, unormowanej zabudo

wie, typach dom6w i mieszkan. Dodatkowym czynnikiem wplywaj'lcym 

na uksztaltowanie miasta byl teren i jego wlasciwosci topograficzne. 

Oddzialywanie tych czynnik6w doprowadzilo do wyodr�bnienia si� 

dw6ch zasadniczych grup miast, charakteryzuj'!cych si� odmiennosciq 

rozplanowania. Pierwsza grupa obejmowala miasta o planie rozwini�tym 

samorzutnie i o poloieniu to;pograficznie otwartym. Do drugiej nato

miast wchodzily miasta o planie regularnym. Do tej grupy zaliczala si� 

wi�kszosc miast slqskich, kt6ra charaMeryzowala si� tzw. slqskim typem 
rozplanowania, opartym na owalnicowym rozdwojeniu drogi gl6wnej 

przechodezqcej przez sr6dmiescie. Drogi te lqczyly si� waznymi szlakami 

handlowymi 2
• 

Dost�pu do miasta bronily fosa, wal i mury opatrzone bramami 

i basztami. Wewn'ltrz mur6w, wzdluz wqskich uliczek na mniej lub 

bardziej regularnych prosto'kqtnych dzialkach budowlanych wznosily si� 

parterowe, jedno- lub dwukondygnacyjne domy mieszczan. Osrodkiem 

1 W. C z a r neck i. Planowanie miast i osiedti, t. I, W arszawa 1965, s. 81. 

z S. Go 1 ach o w s k i, Gtiwice u progu indust;iatizac;i (Studia Sl&skie. Prze

glqd Zachodni, Poznar'l 1952, z. dodatkowy, s. 267). 
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miasta byl rynek w ksztalcie czworobdku (Gliwice) lub prostok11ta (By
tom, Myslowice), kt6ry sluzyl za plac targowy. 

Domy wok61 rynku zamieszkiwane przez zamozniejszych mieszczan 
wyr6znialy si� okazalosci11. Zabudowa rynku byla szczytowa lub kaleni
cowa. Sciany rynkowe byly zwarte, rozbite wylotami najcz�sciej czte
rech ulic. Na tylach szeregu dom6w przyrynkowych tworzyly si� grupy 
podw6rz, zawieraj11ce drobniejsze zabudowania gospodarcze. W obr�bie 
miast dominowalo budownictwo drewniane. Domy pokryte byly slom11 
lub gontem. Jedynymi. budynkami murowanymi byly budowle sakralne, 
rklasztory i ewentualnie budynek ratusza (np. w Bytomiu). 

Wielkosc obszaru miejskiego byla rözna. Srednica nielicznych tylko 
miast g6rnosl11skich dochodzila do 400 m 3• Poza murami rozci,igaly si� 
obszary przedmiesl:, wsi, ogrod6w i pol. 

Do pocz,itk6w XIX w. ingerencja panstwa pruskiego w sprawy urba
nistyki ograniczala si� tylko do wydawania przepis6w maj,icych na celu 
zapewnienie miastom bezpieczenstwa '. Chodzilo ,przede wszystkim o za
bezpieczenie miast przed kl�skami pozar6w, kt6re cz�sto pochlanialy cz�sci 
lub nawet cale miasta. Rozprzestrzenianiu si� pozar6w sprzyjala drew
niana zabudowa. Totez wydawane w tym okresie zarz,idzenia o cha
ra:kterze og6lnopanstwowym, obowi,izuj,ice takze na G6rnym Sl,isku, 
zawieraly przepisy, kt6re sprowadzic': mozna do 5 grup: 

1. Przepisy dotycz,ice budowy i przebudowy dach6w, 2. budowy 
i lokalizacji piec6w piekarniczych, 3. budowy piec6w w pomieszczeniach 
miesiJkalnych, 4. budowy i przebudowy komin6w, 5. instalacji rynien 
dachowych. 

Juz w 1743 r. Fryderyk II w edyktach nakazywal usuwac': dachy 
,pokryte gontem i zalecal wladzom miejskim wyznaczac': eo roku kilku 
wlascicieli do przebudowy dach6w w swoich posesjach 5• Pod koniec 
kazdego roku wladze miejskie musialy skladac': sprawozdanie z wy<kona
nych prac. Liczono na to, ze w ci,igu kHku lat wszysVkie domy w mia
stach b�d,i pokryte dach6wkami. Bardziej rygorystyczne bylo zarz,idze
nie z 1744 r. dla prowincji sl,iskiej, polecaj,ice w ci,igu 2 do 3 lat prze-

J Por. Gola chowski, op. cit., s. 267; Dziewif:C wiek6w Bytomia, praca zbio·· 
rowa pod red. F. Ryszki, Katowice 1956, s. 31-3·2. 
• 4 M. Buge, W. Zink ahn, Die Baugestaltung-Verordnungen über Bauge-

gestaltung vom 10 XI 1930 (Handbücherei des Wohnungs- und Siedlungswesens, 
Leipzig 1943, z. 30, s. 7); J. Z i e k ur s c h, Das Ergebnis der fiederizianischen 

Städteverwaltung und die Städteordnung Steins, Jena 1908, s. 54. 
s C. Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Grassen, t. II, ,vroclaw 

1892, s. 351; Sammtung aUer in dem souverainen Herzogthum Schlesien und dessen 
incorporirten Grafschaft Glatz ... Ordnungen, Edicten, Mandaten ... (dalej skr6t Ed. 
Sam.), t. V, s. 121. 
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budowE: wszystkich dach6w gontowych na ceglane, a za wykonanie za
rz!jdzenia odpowiedzialne uczyniono wladze miejskie 6• 

Realizacja tych zamierzen napotykala jednak na przeszkody iprzede 
wszystkim z powodu zubozenia ludnosci. Mieszczanstwo nie posiadalo 
srodk6w na przeprowadzenie lkosztownych inwestycji. Dlatego zarziidzen 
nie ,:-espektowano, mimo iz ciiigle je ponawiano 7

• Sprawii przebudowy 
dach6w jeszcze raz zajiil siE: kanclerz Hardenberg, nakazujiic w 1816 r. 
budOWE: dach6w ceglanych ze szczytami przeciwogniowymi. Przewidziano 
nawet ponowne sankcje lkarne dla wladz miejskich w wypadku wydania 
zezwolenia na budowE: budynku z pokryciem gontowym 8• 

Zr6dlem pozar6w byly najczE:sciej piece kowali, piekarnicze i piece 
w mieszkaniach. W zwiiizku z tym zakazano budowy kuzni i piekarn 
w poblizu dom6w mieszkalnych, a ipiece w mies2ikaniach zalecano budo
wac w pewnej odleglosci od scian 9• Przekroczenia w tym zakres,ie ka
rano 2 talarami z ewentualnii zamian'I na 14 dni aresztu, a piece zbu
dowane nieprzepisowo burzono 10• Powaznym zagrozeniem dla miasta 
z punktu widzenia bezpieczenstwa przeciwpozarowego byly takze drew
niane kominy lub domy nie posiadajiice lkomin6w. Juz z chwilii objE:cia 
Sliiska przez Prusy wydano przepisy nakazujiice przebudOWE: drewnia
nych i budowE: tylko komin6w masywnych. Przepisy te oparte byly na 
jednym z najstarszych praw budowlanych wydanym dla Wroc!awia 
w 1574 r. i znowelizowanym w 1668 r. 11 

Podobnie jak inne edykty i te nie byly respektowane, dlatego tez 
ciiigle je ponawiano. Od 1797 r. nakazano przebudOWE: komin6w zar6wno 
w rniastach, jak i wiosikach. Pocz!jtkowo w skali rocznej nalezalo prze-

' Ed. Sam .• s. 169. 
7 W tej sprawie wydano nast�pujc1ce zarz&dzenia: 5 III 1750 r. - Ed. Sam., 

t. III, s. 537; 6 VII 1752 r. - t. IV, s. 700; 14 •V 11757 r. - t. VI, s. 683; 8 VI 1758 r. 
- •t. VI, s. 71-4; 10 VI 1761 r. - t. VH, s. 46; 14 ]! 1•763 '· � t. 

0

Vl'l, s. 160; 6 VI 

1764 r. - t. Vill, s. 159'; 24 IX i766 r. - t. IX, s. 228; 3 X 1768 r. - t. X, s. 300: 

29 XII 1803 r. - t. VIII, s. 493. 

a Przewinienia takie karano grzywnc1 w wysokoSci 30 talar6w. 

9 Przepisy o zachowaniu Srodk6w bezpieczeilstwa przy budowie piec6w pie
karniczych zawierajq zarzqdzenia: Feuer-Societäts-Reglement z 24 XI 1742 (Ed. 
Sam., rt. I, nr 30, s. 229); zarzqdzenia z 23 XI i 28 XII 1744 r., oraz z 2 V 1750 
i V 17&;3 dla rejencji wroclaws'ldej', w mySl kt6rych zakazano budowy piec6w 
piekarniczych w poblii.u dom6w mieszkalnych, a zalecano budow� na polach. Bu
dow� piec6w w domach mieszkalnych !l"egulowaly: zar>Uldzenie dla prowincji 1;lqs
kiej z 21 III 1763 r. (Ed. Sam., t. VII, s. 213); Feuer-Lösch-Reglement z 19 V 
1765 r. (tamze, s. 617). 

10 Zarz.qtlz.e,nie d!Ja rejencjj opolskiej z 9 XII 1822 r., (Annalen, t. VI, s. 971-9712). 
u 0. Be r g e  r, Die Bauordnungen der Stadt Breslau von 1605 bis 1925, Wro

claw 1926, s. 7-9. 
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prowadzic przebudow<, w 8 posesjach ka:i:dej miejscowosci, a od 1803 r. 

przebudowq miala byc obj<,ta 1/3 posesji 12. 

Kiedy edykty nie przynosily spodziewanych rezultat6w si<,gni<,to do 
srodk6w bardziej radykalnych. W czasie corocznych lustracji miast na
lkazano burzyc drewniane kominy, a magistraty i starostwa powiatowe 
musialy stawiac nowe, murowane kominy na wlasny kos:z,t 13

. Szeregiem 
edykt6w dq:i:ono do wyposa:i:enia dom6w w blaszane rynny 14• Wprowa
dzono te:i: jednonte wymiary material6w budowlanych, takich jak cegly 
i dach6wki 15• 

Do chwili ukazania si<, pierwszej ordynacji drogowej w dziedzinie 
prawodawstwa drogowego w calym pari.stwie pruskim obowiqzywala za
sada, :i:e za utrzymanie w nale:i:ytym stanie dr6g i ulic odpowiedzialni 
Sq wlasciciele obszar6w dworskich. Zwr6cono tak:i:e uwag<, na upi<,ksza
nie dr6g 16

• Nowa ordynacja drogowa z 1767 r. dotyczyla w gl6wnej 
mierze dr6g wiejskioh. Regulowala ona ich szerokosc, spos6b budowy 
i utrzymania. Co do dr6g miejS:kich ordynacja zalecala doprowadzenie 
ich do nale:i:ytego stanu w porozumieniu z inspektorami budowlanymi. 
Lustracj<, dr6g mieli przeprowadzac starostowie i poborcy podatk6w 11. 

12 Nak:azy burzenia komin6w drewnianych i budowy murowanych zawieraly 

zarzqdzenia: Feuer-Societä.ts-Regtement z 24 XI 1742 r.; zarz9:dzenie z 14 IV 1750 r. 

dla prowincji Slqskiej (Annalen ... , t. III, s. 807); zarU\dzenie z 9 IX 1766 r. 

dla pr-0wincji Slqskiej (Annalen ... , t. X, s. 282) zaostrzalo sankcje; Neue revidierte 

Feuer-Lösch-Ordnung für die Städte Schlesien und Grafschaft GLatz z 13 XII 

1780 r. (Ed. Sam., t. XV, iS. 106); przypomnienia w tej .sprawie z 12 III 1784 r. 
(Ed. Sam., t. XVIII, s. 168); ok6lniki z 10 X (dla Glogowa) i 18 XI 1897 r. (dla 

Wroclawia i prowincji Slqskiej) (Ed. Sa'Jll., t. V, s. 598; z 13 XI 1803, t. VIII, 

s. 456); z 25 XII 1803, (Ed. Sam., t. VIII, s. 492); zarz.:tdzenie rejencji opolskiej 

z 23 III 1820 r. (Amtsblatt der Kg!. Oppelnschen Regierung z 1820, s. 12Z---124) 

zawieralo przepisy dot. budowy i konstrukcji komin6w. 
13 ZarZc1dzenie dla rejencji wroclawskiej z 5 XII 1816 r. (Amtsblatt Breslau 

z 1816, s. 398); dla rejencji opolskiej zarzc\dzenie w tej sprawie wydano 19 I 1817 r. 

(Amtsblatt Oppeln z 118117, s. 149). 
14 Feuer-Ordnung dla Wroclawia z 1 I 1751 (Ed. Sam., t. IV, s. 57); podobne 

przepisy dla rejencji opolskiej wydano 26 II 1824 r. (Annalen ... , t. VIII, s. 278). 
15 Zarzt1,dzenie komory wroclawskiej z 13 X 1755 r. okreSlalo wymiary cegly 

(dlug. 11,5 cali, szer. 5,5 cali, grub. 3,5 cali), dach6wki (dlug. 16 cali, szer. 6,5 cali, 

,grub. 1 cal). Wymiary te zmieniono okölnikiem z 119 II 17{)8 r. (Ed. Sam., t. VII, 

'S. 350). Wymiary ce�ly mialy wynosiC: dlug. •12 cali, szer. 6 cali, grub. 3 cale, 

dach6wki dlug. 16 cali, szer. 6 cali, grub. 1 cal. 
16 H. S i m o n s, Das Bau- und Wege-Recht von Schlesien, Wroclaw 1'847, 

s. 81-85. 
17 Landstrassen- und Wege-Reglement für das Herzogthum Schlesien und die 

Grafschaft Glatz z 11 I 1767 r. (Ed. Sam., t. XV, s. 3). Drogi wiejskie mialy mieC 

2,5 prE;ta, nawierzchniE; z kamienia lub piaskowca, uwypuklont1,. OkreSlala takZe 

wymiary most6w. 
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Wszystkie wspomniane wyiej edykty i zarz11dzenia nie doprowadzily 
do przeobraien w u'kla<,lzie przestrzennym i nie wplywaly na zmiany 
w zabudowie miast. Uniemoiliwiala to zreszt11 polityka podatkowa obo
wi11zuj11ca w panstwie pruskim. Pobieranie akcyzy wymagalo scislego 
oddzielenia miast od wsi. Dlatego utrzymywano sredniowieczne mury, 
kontrolowano i zamykano w porze nocnej bramy miejskie. Prowadzilo 
to do dalszego sciesniania miasta za murami, mimo ii stracily one swoje 
znaczenie obronne. W latach szescdziesi11tych i siedemdziesi11tych XVIII 
stulecia nakazano wprawdzie z jednej strony zniesienie otaczaj11cych 
miasta wa16w i mur6w i przeznaczyc te tereny na sady, Jecz z drugiej 
polecono utrzymywac mury w takiej wysokosci, aby bez pomocy dra
biny nie moina bylo si� przez nie przedostac 18• Chodzilo tu r6wniei 
o zapobieienie dezercjom. 

W tych warunkach inaczej ksztaltowala si� zabudowa w zamkni�tych 
miastach, inaczej ich przedmiesc. W pierwszych przewaia!o budownictwo 
typu sredniowiecznego. Tu zachodzila koniecznosc wykorzystania kaidej 
wolnej dzialki lub dobudowania pi�ter w starych darnach. Zarazem roslo 
znaczenie przedmiesc oraz podmiejskich wsi, nie tylko jako obszaru za
opatruj11cego miasta w jarzyny, owoce i nabial, ale r6wniez miejsca 
zamieszkania pracujqcej w miescie Judnosci. W 1802 r. w Gliwicach 
przedmiescia przewyisza!y miasto Jiczb11 dom6w i ludnosci 19• 

Nasi!enie ruchu budowlanego zaleialo od ekonomicznej sytuacji miast. 
W ekonomice wi�kszosci miast panowala stagnacja. Tylko w niekt6rych 
zanotowano u schylku XVIII stulecia oiywienie gospodarcze bqdz dzi�ki 
rozwojowi handlu, b11dz zalozonym w s11siedztwie miasta zakladom prze
myslowym (Gliwice, Tarnowskie G6ry, Myslowice). W na wp61 agrarnych 
miastach G6rnego SJ11ska az do pocz11tk6w XIX w. nie brak bylo nie 
zabudowanych dzia!ek budowlanych w rezultacie wojny 30-letniej, 
zreszt11 i pogorzeliska swieiej daty pozostawaly nie za,budowane gl6wnie 
wskutek ub6stwa mieszkanc6w. Obszar G6rnego SJ11ska w koncu XVIII w. 
byl jednym ze slabiej zaludnionych. W 1787 r. przeci�tna g�stosc za
ludnienia wynosila tu ok. 30 miesl'Jkanc6w na km' 20• 

Tradycjonalizm panowal r6wniez w dziedzinie urz11dzen komunalnych. 
Moiliwosci inwestycyjne miast byly ograniczone z powodu eksploatacji 
ich przez panstwo, a w miastach prywatnych przez feudala. Nie nast�puj11 

tei iadne zmiany w systemie oczyszczania miast i zaopatrywania w wod�, 
kt6r11 czerpano ze studni. 

Dokonywaj11ce si� na przelomie XVIII i XIX w. w miastach procesy 
urbanizacyjne wymagaly wydania i ujednolicenia przepis6w reguluj11-

111 Z i e k ur s c h, op, cit., s. 48-52. 
19 G o 1 a c h o w s k i, op. cit., s. 283. 
20 A. St a·s i a k, Miasto KrOtewska Huta, Warszawa 1962, s. 17. 
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cych budow� drög, ulic i budynköw. Wymogom tym odpowiadac mialo 
wydane w 1794 r. Pruskie Prawo Krajowe (Allgemeines Landrecht für 
die preussische Staaten), ktörego glöwne postanowienia obowüizywaly 
w Prusach do 1900 r. 21 W dziedzinie budownictwa przyj�to tu zasad�, 
ze kazdy mial prawo zabudowy nalezqcego do niego gruntu, lecz przez 
budow� nie mögl szkodzic dobru ogölu lub prowadzic do niekorzystnych 
zmian ukladu przestrzennego miasta. Rozpocz�cie budowy warunkowano 
posiadaniem zezwolenia budowlanego. Wydawaly je wladze miejskie, 
ktöre poslugiwaly si� zawartymi w Prawie Krajowym prze,pisami, ogra
niczajqcymi wolnosc budowlanq. Ograniczenia te nalezalo zastosowac, gdy 
urzqdzenie lub budynek nie odpowiadäly podstawowym wymogom w za
kresie bezpieczeri.stwa i zdrowotnosci rnieszkari.cöw, gdy planowany bu
dynek nie byl powiqzany z otaczajqCI\ zabudow11 i szkodzil dobru Sqsiada. 

Przepisy ograniczajqce wolnosc budowlan'I mozna sprowadzic do 
trzech grup. Pierwsza dotyczyla wlascicieli domöw zobowiqzanych do 
utrzymania i remontu budynköw. Jezeli budynek byl nawet stary lub 
zniszczony, lecz nie wplywal ujemnie na wyglqd jakiegos kompleksu 
zabudowari., to nie nalezalo go burzyc. Nie posiadal do tego prawa nawet 
wlasciciel budynku. Druga grupa obejmowala przepisy zabraniajqce sa
mowolnych w uk!adzie zmian, ktöre mog!yby wp!ynqc na hamowanie 
ruchu pieszego i lwlowego. Zakazano przeto sciesniac place public:me 
i ulice, stawiac przybudöwki bez ·zezwolenia, budowac drzwi do piwnic 
i sklepöw od strony ulicy Jub instalowac rynny dachowe, odprowadzaj11ce 
wod� bezposrednio na ulic�. Za stan chodniköw odpowiedzialnych uczy
niono w!ascicieli przyleg!ych domöw. Trzecia grupa wreszcie wprowa
dzala przymus odbudowy i rozbiörki rozpadajqcych si� domöw. Na po
lecenie w!adz kazdy wlasciciel obowiqzany byl do natychmiastowego 
podj�cia prac remontowych w przeciwnym bowiem przypadku remont 
podjqc mialy wladze na koszt w!ascicie'1a. Gdy w!asciciel nie mial jednak 
srodköw, dom nalezalo wystawic na licytacj�. a cz�sc uzyskanej sumy 
przeznaczyc na prace remontowe. 

W polowie XIX w. wystqpilo kilka czynniköw, ktöre warunkowaly 
dalszy rozwöj gospodarczy miast. W tym okresie rozwöj przemyslu przy
bra! takie nat�zenie, ze sta! si� dominujqcym czynnikiem miastotwörczym. 
W miar� jego rozwoju zachodzila potrzeba rozbudowy sieci komunika
cyjnej. Rozwija si� siec drög bHych, wodnych oraz linii kolei zelaznej 
i kolejek wqSkotorowych 22• Waznym tez czynnikiem sta! si� obröt to
warowy. 

21 Om6wiono za J. K 1 ein, Baupolizei des Regierungsbezirks Oppein, Strzelce 

Opolskie •1894, s. 34---35; oraz C. Ba 1 t z, Preu.ssisches Baurecht, Berlin 1905, 
s. 71-142. 

22 A. Hornig, Komunikacja na G6rn11m Slqsku, Katowice 1963, s. 35---36 
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Konsekwencjq dzialania tych czynnik6w byly nie tylko przemiany 

ekonomiczno-spoleczne, lecz r6wniez przestrzenne. We wszystkich niemal 

miastach g6rnosliiskich, w kt6rych oddzialywaly te czynniki nast�powaly 
zmiany w uzytkowaniu · terenu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Powstajiice kopalnie w�gla kamiennego i rud, huty i linie kolejowe roz

sadzaly uksztaltowany w sredniowieczu plan miast. Zmienil si� krajobraz 

otaczajiicych miasto przedmiesc, pol, liik i las6w, gdzie cz�sto lokalizo

wano zaklady przemyslowe 23• Zjawisko takie wyst�powalo w G!iwicach, 

Bytomiu, Tarnowskich G6rach i Myslowicach, a takze w miejscowosciach 

zaliczajiicych si� jeszcze w I polowie XIX w. do wsi, np. w Kr6lewskiej 

Hucie czy Katowicach, w kt6rych przemysl przyczynil si� do przeksztal

cenia tych osiedli z pocziitkiem II polowy XIX w. w miasta 24• 

W tych warunkach zachodzila ,potrzeba wprowadzenia szerszego za

stosoyvania przepis6w regulujqcych sprawy urbanistyki w miastach. 

W oparciu o Prawo Krajowe poszczeg6lne rejencje wchodziice w sklad 

prowincji sliiskiej opracowaly wlasne, przystosowane do lokalnych po

trzeb zbiory przepis6w policyjno-budowlanych 25• Dia rejencji opolskiej 

zbi6r takich przepis6w wydano w 1817 r. (Erneuerte Baupolizei-Gesetze 

und Verordnungen für die Städte im Departament der Königlichen 
Preussischen Oberschlesischen Regierung Oppeln) 26• Zwi�kszal on znacz

nie zakres obowiiizk6w i kompetencji magistrat6w i policji w miastach. 

Zadaniem ich bylo czuwanie nad bezpieczenstwem mieszkanc6w, ich 
mieniem oraz nad wygodami i zdrowotnosciii. Budow� jakiegos budynku 

mozna bylo podejmowac dopiero po przeprowadzeniu dokladnej analizy 
planu przestrzennego miasta i po wyznaczeniu miejsca lokalizacji naj

bardziej dogodnego dla miasta 27• 

Zbi6r przepis6w z 1817 r., poswi�cajqcy szczeg6lnii uwag� zabudowie 

ulic i plac6w byl w por6wnaniu do prawa luajowego znacznie szerszy. 
W miastach nie tylko zakazano sciesniac place, ale nawet w wypadku 

23 J. Z i 61 k o w s k i, Urbanizacja, miasto, osiedle. Studio socjologiczne, War� 

szawa 1965, s. 133-137. 

24 Dziewi�C wiek6w Bytomia, s. 113; St a s i ak, op. cit., 2'1-23; J. Z i 6 l

k o w .s k i, Studium por6wnawcze rozwoju spolecznego i przestrzennego Katowic 

i Sosnowca, P.oznari 1949, praca w maszynopisie, s. 5---8; oraz Rozw6j demogra

ficzny i przestrzenny Stalinogrodu na tle warunk6w spolecZno-gospodarczych (Prze

glqd Zachodni, nr 9-12 z 1955); Szkice z dziej6w Myslowic, pod red. W. Dlugo

borskiego, IK.atowice 1961, s. 27-30. 

25 Dla rejencji legnickiej z 23 VIII 18'16 r. i Reichenbach z 22 XII 1817 r. 
26 Si m o n s, op. cit., s. 68-73. 

21 Jednym ze Srodk6w majqcym pom6c w realizacji tych zaloZeri miala byC 

powolywa,na w miastach sp0Sr6d obywateli komisja, kt6ra fniala siE: zajmowaC 

sprawami rozbudowy miasta. Komisje takie wolno bylo powolywaC na podstawie 

ordynacji miejskiej z 1808 r. 

3 - ,,Sob6tka" 1/69 
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ich braku urz11dzac nowe. Jako podstawowy warunek utrzymania w mie
seie ezystosei uwazano utwardzanie nawierzehni ulie. W pierwszej ko
lejnosci ,praee te na!ezalo wykonac na plaeaeh, nast,;pnie dopiero na 
gl6wnyeh, prowadzqeyeh do bram miasta i wazniejszyeh drogaeh. Dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkane6w w wod,; poleeono ezynic starania 
o zwi,;kszenie liczby zbiornik6w wodnyeh. J ednoezesnie zakazano odpro
wadzania seiek6w i w6d odpadowyeh na ulice i ,plaee. 

Starano si,; tez ujednolieac budownietwo miejskie. Wszystkie budynki 
mialy byc masywne z fundamentami, si,;gajqeymi 1,5 stopy ponad poziom 
uliey oraz posiadac mury przeciwogniowe grubosei 1 stopy. Zezwa!ano 
wylqeznie na budow,; daeh6w eeg!anyeh. Rzemieslnika, kt6ry podjqlby 
si,; budowy daehu gontowego, karano grzywnq w wysokosei 50 talar6w, 
wladze zas dajqee na takq budow,; zezwolenia r6wniez 50 talarami. Na- · 
Wiqzujqe do edykt6w z lat 1766-1768 przypomniano o przebudowie eo · 
roku okreslonej ilosei daeh6w gontowyeh na eeglane, przebudowie drew
nianyeh komin6w, wymiany rynien drewnianyeh na blaszane. Istotny 
byl przepis, kt6ry zmienial formy arehitektoniczne budynk6w. Wszyst
kie bowiem budynki posiadajqee zabudow,; szezytowq nalezalo prze
budowac na kalenieowq, mimo iz na skutek takiej przebudowy domy 
zatracilyby swojq indywidualnosc, tworzqe zesp6l bardziej monotonny. 

W !ataeh 1820-1850 w miar,; dokonywajqeych si,; przemian w ekono
mice uzupelniano zbi6r ,przepis6w z 181 7 r. nowymi zarzqdzeniami. 
Wi,;lkszosc jednak z nieh nie wnosila nie nowego, gdyz powtarzala wezes
niejsze zarzqdzenia" albo przypominala o zaehowaniu bezpieezenstwa 29• 

2• Zarzc1dzenie rejencji wroclawskiej z 27 VIII 1822 r. (Amtsbla,tt Breslau 
z 1822, s. 339), z.abranialo ScieSniaC ulice i place przez budowE: nowych dom6w, 
a zalecano tylko z..ast�powaC stare budynki nowymi. Reskrypt ministerialny z 28 XI 
1828 r. zalecal, by uklad budynk6w na ulicach miasta zalei:al od wskazafl. policji, 
a nie woli budujc1cego. •Przepisy zezwalaly na budOWE: budynk6w nie uwzgl�dnio
nych w planie zabudowy miasta pod warunkiem, Ze poloione b�dc\ röwnolegle 
z linicl regulacyjm1 ulicy. Zarzijdzenie r-ejencji opolskiej z 30 VII 1827 r. (Anna
len ... , t. XI, s. 771) przypominaclo o koniec2II10Sci posiadania rz.eZNJolenla na budow� 
nowego domu. Dom wolno bylo budowaC prz.y,najmniej 10 st6p pruskich od 
.zewnE;trznej krawE;dzi ulicy. 

29 Rozporzqdzenie gabinetowe z 5 XI 1822 r. zabranialo budowi;; dom6w miesz
kalnych w odleglo.Sci rnniejszej ni:Z 700-1000 m od magazyn6w Srodk6w wyrbu
chowych. Rozporz,:\dzenie Ministerstwa Spraw Wewni;;trznych z 17 V '1823 r. zaka
zywalo budowy w poblii.u las6w (Annalen ... , t. VII, s. 272). Rozporzqdzenie mini
sterialne z 30 IV 1822 r. dla rejencji opolskiej (Annalen ... , t. VI. s. 428), ustalalo, 
Ze naleZy zatwierdzaC projekty tylko budynk6w, zaliczaj,:\cych siE: da wai.nych. Za
rzc:1dzenie policji dla rejencji opolskiej z 14 XII 1842, 24 X 1843 •i 8 VIII 1844 r. 
(Amtsblatt Oppeln 1843, s. 3-4 i 197; oraz Amtsblatt Oppeln 1844, s. 196) zabra
nialy zakladania piec6w do palenia cegly w poblii.u budynk6w mieszkalnych. Za
rzc:1dzenie z 17 VII 1846 r. (Gesetz Sammlung 1846, s. 399) o zastosowaniu przepis6w 
przeciwpoi.arowych i policji budowlanej. 
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Z nowych wymienic naleiy zarz11dzenie z 1838 r. reguluj11ce budow� linii 
kolejowych, nad kt6rej projektem zastanawiano si� na Sl11sku od 1816 r. 
Post�puj11ce procesy industrializacyjne i zwi11zana z nimi urbanizacja 
wymagaly nowych teren6w. Rozw6j przestrzenny osiedli miejskich utrud
nialy okalaj11ce miasto mury. Z pomoc11 przyszlo tu prawodawstwo. 
W 1830 r. rozporz11dzeniem gabinetowym zezwolono na burzenie mur6w 
za zgod11 rejencji 30• W tym samym roku wydano odpowiednie przepisy 
dla rejencji qpolskiej, kt6re zezwalaly na rozbi6rk� mur6w. Wladze 
miejskie musialy jednak uzasadnic, czy likwidacja mur6w nast�powa!a 
z powodu ich rozpadania si�. czy tez na skutek ,potrzeb zwi11zanych 
z uzyskaniem dla miasta nowych obszar6w przez pol11czenie z przed
mieSciami 81. 

W szystkie przytoczone wyiej przepisy i zarzqdzenia byly wynvkiem 
przemian dokonywajqcych si� w iyciu gospodarczym. Prawodawstwo 
pruskie I polowy XIX stulecia nie nad11ialo za post�pujqcymi procesami 
uprzemyslowienia, nie wplywalo i w malym tylko stopniu regulowalo 
procesy urbanizacyjne. Dia przykladu warto ,przytoczyc fakt, ie w By
tomiu zniesiono mury juz w 1826 r ., a zatem na kilka lat przed ukaza
niem si� wspomnianego rozporz11dzenia gabinetowego 32• Inaczej nato
miast przedstawiala si� sytuacja w Gliwicach, gdzie mury zburzono 
dopiero na przelomie lat pi�cdziesi11tych i szescdziesi&tych XIX w. 83• 

Wyrazem niklej roli zarz&dzen w procesach urbanizacyjnych moie byc 
chaotyczna zabudowa miast. Szybkosc dokonywaj&cych si� proces6w 
gospodarczych byla jednq z przyczyn chaotycznosci i wadliwosci budowy 
miast, czego nie zdolalo zmienic prawodawstwo. Zar6wno wyb6r, jak 
i podzial teren6w. dla nowych dzielnic lub osiedli odbywa! si� pod wy
lqcznym wplywem cel6w gospodarczych. Jqdrem krystalizacyjnym za
budowy osiedli staly si� zaklady przemyslowe, otaczane wiencem mie
szkalnych dom6w robotniczych 34• W ukladzie miasta moina zauwaiyc 

30 Rozporz&dzenie gabinetowe z 20 VI !1830 r. (Gesetz Sammlung 1830, s. 113) 
zawieralo przepisy dot. utrzymania w mieScie mur6w, bram, wieZ i wal6w. Odtqd 
miasta, kt6re zamierzaly zburzyC mury cz�Sciowo lub w caloSci, czy teZ przepro� 
wadziC ich napraw�. mogly to uczyniC tylko za zgod& rejencji, kieruj&cej siE:: instru
kcj& ministra spraw wewnE::trznych, wojny i finans6w. JeZeli mury same si� 
rozpadaly, a z punktu widzenia potrzeb militarnych byly niezb�dne, to nalei:alo 
je odbudowaC. 

31 Rozporz&dzenie gabinetowe ogloszono w rejencji opolskiej 31 X 1830 r.1 
K 1 e i n, op. cit., s. 10---J.2. 

u Dziewic:C wiek6w Bytomia, s. 114. 
33 F. Tr i e s t, Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wroclaw 1865, 

s. 478. 
34 I. N a l e p a - O r l o w s k a, T11py robotniczego osadnictwa g6rniczo-hutnf-'. 

czego na G6rnym Slqsku (G6rny Sll\Sk. Prace i Materialy geograficzne, Krak6w 
1955, s. 356-377). 
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brak przewodnich mysli kierujiicych budowii, koordynujiicych potrzeby 
i czynniki, a wyraionych w formie kompozycji urbanistycznej 35• Dez
organizujiicy wplyw zakladöw przemyslowych i linii kolejowych na 
racjonalne uksztaltowanie przestrzeni miejskiej wyst,:powal w wielu 
miastach 36• Wi,:kszii uwag� zwracano jedynie na dzielnice srödmiejskie, 
w ktörych starano si� utrzymywac dawny uklad. Swiadczylo to o braku 
wlasnego oblicza urbanistyki tego okresu. 

Pocziiwszy od II polowy XIX w. do 1918 r. prawodawstwo urbani
styczne staje si� bardziej röinorodne. Wachlarz narastajiicych w miescie 
problemöw starano si� uregulowac prawnie. Zwr6cono uwag� przede 
wszystkim na sprawy planowej zabudowy nie tylko srödmiescia, lecz 
röwniez urbanizujiicych si� przedmiesc i terenöw podmiejskich, nie zwa
zajiic jednak na wzgl,:dy architektoniczne zabudowan. W tym okresie 
rozwöj urbanistyczny warunkowaly nadal zachodziice procesy ekono
miczne 37• Stiid tez pod koniec XIX w. coraz bardziej wskazywano na 
koniecznosc powolania instytucji zajmujiicej si,: rozwiiizywaniem pro
blemöw architektonicznych miast. 

Prawodawstwo omawianego okresu zawarte zostalo w wielu aktach 
ustawodawczych: w prawie krajowym, zbiorze praw o urziidzaniu miast 
i wsi oraz w ustawie mieszkaniowej. Z wyjiitkiem niektörych tylko prze
pisöw obowiiizujiicych na obszarze calego panstwa cale to prawodawstwo 
bylo partykularne. Kaida prawie rejencja, a nawet poszczegölne po
wiaty czy miasta, ustanawialy wlasne prawa, stanowiiice konglomerat 
celowych i niecelowych norm i postanowien 38• 

Prawa i ustawy obowiiizujqce w miescie byly trojakiego pochodzenia: 
1. prawo Rzeszy (Reichsrecht), 2. prawo krajowe (Landrecht), 3. pra

wa miejscowe (Ortsrechte). 
Obj�te prawem Rzeszy postanowienia, majqce oddzialywac na uksztal

towanie przestrzenno-architektonic2me, zawieral kodeks prawa cywilnego 
z 1900 r. (B. G. B.), normujqcy m. in. prawo wlasnosci prywatnej; dalej 
kodeks karny, ktöry okreslal sankcje za budow,: niezgodnq z przepisami 
i planem zabudowy ulic, za naraianie na niebezpieczenstwo mieszkancöw 

n T. T o l w i I'i. s k i, Urbanistyka, t. II: Budowa miasta wsp6lczesnego, War

szawa 1948, s. 22. 

36 J. Z i 61 k o w s k i, Sosnowiec - drogi i czynniki rozwoju miasta przemy· 

slowego, Katowice, 1960, s. 301; W. K u  1 a, Problemy i metody historii gospodar
czej, Warszawa 1963, s. 634-635; oraz t e n Z e, Uwagi nad stanem i potrzebami 

badaii. w zakresie dziej6w miast w Polsee (Prace Instytutu Urbanistyki i Archi

tektury, Warszawa 1951, z. 2, s. 17). 

37 A. S t a si a k, Problem aglomeracji miejskich w Polsee (Socjologiczne pro

blemy miasta polskiego, studia pod red. S. Nowakowskiego, Warszawa 1964, s. 

153-154). 

n Ba 1 t z, op. ctt., s. 1. 
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za prowadzenie budowy i przebudowy bez zezwolenia policji budowlanej 
jako organu nadzorczego, oraz prawo przemys!owe (z 1845, 1869, 1883, 
i 1900 r.). To ostatnie wymienialo zak!ady, np. fabryki srodk6w wybucho
wych, zak!ady gazowe i destylacyjne, cegielnie i fabryki papiern, na 
kt6rych budow� wladze musialy wydawac specjalne zezwolenia. Kiero
wano si� tu ich szkodliwym dzialaniem na zdrowie i bezpieczenstwo 
mieszikanc6w Sljsiednich zabudowan. Wymienic naleiy takie w tej grupie 
ustawy panstwowe z 1895 i 1896 r., okreslajljce zasady Jokalizacji i bu
dowy prywatnych szpitali, klinik i zak!ad6w dla umyslowo chorych. 
Pr6cz tego wydano ustaw� regulujljC'l budow� rzezni. Ustaw'l z 1871 r. 
wprowadzono ograniczenie wlasnosci grunt6w w poblizu twierdz. Na 
tych terenach zabroniono dokonywania jakichkolwiek zmian bez wiedzy 
wladz wojskowych 39• 

Dawne, feudwlne jeszcze normy uzupelniono przepisami przystosowa
nymi do nowych warunk6w. Wprowadzono w iycie ustaw� o zak!adaniu 
nowych osiedli w prusikich prowincjach m. in. na Slijsku. Pierwsze wy
danie ustawy ukaza!o si� ·W 1876 r. Uzupelniono je nowel'l z 1899 r., 
a nast�pnie w 1904 r. wydano je w nowej wersji 40• Ustawy te przyzna
waly prawo do zakladania osiedli i osiedlania si�. gdyi leialo to w inte
resie politycznym, gospodarczym i spolecznym panstwa 41• Ograniczaly 
one wolnosc osiedlania si� w wypadku naruszania interes6w publicznych. 
Decydowa!y o tym najcz�sciej momenty gospodarcze. Zabroniono zabu
dowywac tereny w pobliiu kopwln Jub przeznaczonych dla dalszej ich 
rozbudowy w przyszlosci 42• Wlasciciele ikopaln nie byli bowiem odpo
wiedzialni za szkody w budynkach Jeiljcych nad 1polami eksploatacji. 
Zezwolenia budowlanego wymagano takze, gdy budynek stanljc mial na 
terenie obj�tym planem zabudowy lub jui zabudowanym. Na wlascicieli 
budynk6w w nowym osiedlu naloiono obowiljzek podlijczenia osiedla 
z drog'l przystosowan'l do ruchu kolowego. Zabroniono tei budowy do
m6w mieszkalnych w odleglosci co najmniej 75 m od las6w 43 oraz w naj-

39 „Reichsgesetzblatt" 187.l, s. 469„ 
40 UstawE; o zakladaniu osiedli w prowincjach pruskich, m. in. na $lj\sku 

wydano 25 VIII 1876 r. (Gesetz Sammlung 1876, s. 405); uzupelniono je;\ przepisami 
z 16 IX 1899 r. (Gesetz Sammlung 1899, s. 497) i wydano 10 VIII 1904 r. (Gesetz 
Sammlung 1904, s. 227). 

41 B a  1 t z, op. cit., s. 126. 
42 ZabudowE; w pobliZu kopall1. regulowala tei ustawa g6rnicza {Allgemeines 

Berggesetz) z 25 VI 11865 r. Nie zawierala ona w zasadzie Zadnych ograniczeii, 
przestrzegala natomiast, Ze wlaSciciel kopalni nie jest zobowic;\zany da ,pokrycia 

szk6d w budynkach, kt6rych wlaSciciele mogli siE; tak-owych spodziewaC. 
43 Chodzilo tu o lasy o powierzchni powyiej 100 ha. Ustawa nie obejmowala 

budynk6w, kt6re mialy stanc;\C na terenie zabudowanym. Ustawa policji le"Snej 
i polnej z l IV 1880 r. (Gesetz Sammlung 1880, s. 230). 
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blizszym SljSiedztwie linii kolejowych 44
• Przyj�to tu zasad�. ie budynlti 

masywne muszii si� znajdowac 4 do 5 m, drewniane natomiast 25 m od 
trakiu kolejowego. 

Specjalne zarziidzenie regulowalo sprawy budowy teatr6w, cyrk6w 
i saT dla zgromadzeit publicznych z punktu widzenia interes6w bezpie
czeitstwa publicznego 45• 

Na szczeg6Inii uwag� zasluguje wydana w 1875 r. ustawa wprowa

dzajiica pewne elementy planowania miejskiej sieci drogowej. Wsze
lakie przedsi�wzi�cia w zakresie za:k!adania lub zmiany zabudowy ulic, 

plac6w publicznych, zabaw i wypoczynku oraz ogrod6w uzaleiniono od 
zezwolenia policji budow!anej. Policja miala ustalac !ini� regulacyjnl\ 
dla kaidej ulicy i placu z uwzgl�dnieniem potrzeb mieszkaniowych, 

ruchu drogowego, bezpieczeitstwa przeciwpozarowego i zdrowia publicz
nego. Jednoczesnie nadawala szerszy zakres uprawnieit urbanistycznych 

wladzom miejskim przez nadanie prawa wywlaszczania grunt6w pry
watnych oraz wydawania statut6w miejscowych. Przepisami statutu 

moina bylo wlascicieli budynk6w zobowiiizywac do utrzymania czystosci 
ulic .oraz zmusic do prac przygotowawczych dla zaloienia instalacji 

wodnej, przewod6w lkanalizacyjnych i oswietlenia ulicznego. Kaidy wla
sciciel musial odpowiadac za odcinek przed jego domem, si�gajiicy do 
polowy jezdni. W ten spos6b miasta osiiign�ly sw6j zasadniczy cel. Usta

w� 1875 r. wydano na ziidanie miast, kt6re zobowiiizane byly dotqd utrzy
mywac ulice i place, eo ogromnie obciiizalo ich budzet i grozilo ruinq 
finansowii 46

• 

Ustaw� t� uzupelniono w 1876 r. zarziidzeniem ministra handlu o spo
rziidzaniu projekt6w i plan6w zabudowy 47• Po raz pierwszy ustalono 

wymiary jezdni i chodnik6w. Szerokosc ulicy gl6wnej ,przelotowej miala 
wynosic eo najmniej 30 m, ulic bocznych zas 12 m, z czego na chodniki 

44 SprawE: tc:: regulowaly: rozporzctdzenia ministerialne z 26 VI 1842 r. (Mini

sterial Blatt 1842, s. 212), z 20 III 1848 r. (Ministerial Blatt 1848, s. 133), z 23 VII 

1892 r. (s. 3Sl) . 
. ts Zarzctdzenie policji z 12 X 1889 r. (Ministerial Blatt 1889, s. 180). Podobne 

zarz4dzenie dla rejencji opolskiej opublikowano 23 XI 11889 r. (Amtsblatt Oppeln 
1889, Extrabeilage, s. 48). Teatry dz.ielono na duie, posiadajctce wiE:cej nii 800 miejsc 
i male. WejScia i wyjScia mialy si� znajdowaC na linii regulacyjnej przebiegajqcej 
ulicy. Sciana frontowa budynku miala byC odlegla o eo najmniej 20 m ad przeciw

leglej strony ulicy. W wyj�tkowych tylko wypadkach, gdy budynek teatru nie byl 
otoczony zabudowaniami lub mieScil si� na rogu ulicy, zezwalano na zmniejszenie 
odlegloSci do 15 m. Dla teatr6w malych przewidziano odlegloSt 15 m, a sal zgr-0-
madzen tylko 10 m. 

4s Ustaw� szczeg6lowo omawia praca M. S t r a u s s - T o r n e y, Strussen- und 

Bautiuten-Gesetz von 2 VI 1875, Berlin 1905, s. II. 
n "Ministerial Blatt" 1876, s. 131. 
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przypadac mialo 2 do 3 m. Co do szerokosci jezdni przyj�to zasad�. ze 
winna ona zmiescic dwa obok siebie przejezdzajqce wozy (5 m). 

Dalsza nowelizacja ustawy nastqpila w 1893 r. Wprowadzala ona obo
Wiqzek pdkrywania calkowitych lub cz�sciowych koszt6w zwiqzanych 
z zakladaniem i utrzymaniem urzqdzen publicznych, przynoszqcych ko
rzysci gospodarcze r6wniez wlascicielom budynk6w, kt6re przylegaly 
do ulicy. Przy czym oplata miala si� ksztaltowac w wysokosci zaleznej 
od rzeczywiscie wynoszonych lkorzysci 48• 

Znacznie wi�ksze zmiany wprowadzala ustawa mieszkaniowa z 1918 r. 
Poszerzala ona znacznie postanowienia ustawy z 1875 r. Najistotniejszy 
wydaje si� byc przepis ustawy mieszkaniowej, polecajqcy przy ustalaniu 
linii regulacyjnej ulic zwr6cic przede wszystkim uwag� na sprawy mie
szkaniowe. Zobowiqzywala tez wladze miejskie do zalkladania plac6w 
i park6w, gwarantujqcych mieszkancom wyi::oczynek 49• Zwracala uwag� 
na wlasciwe rozmieszczenie w przestrzeni miejskiej gmach6w sakralnych, 
budynk6w szkolnych i mieszkalnych. Budynki przyuliczne mialy miec 
odpowiedniq gl�bokosc. Zezwala na zabudow� ulic nie urzqdzonych, 
jezeli bylo to konieczne z uwagi na brak malych i srednich mieszkan. 
W wydawanych statutach miejscowych wladze miejskie mialy regulowac 
zabudow� cz�sci miasta, ulic i plac6w, kt6re narazone byly przez za
klady przemyslowe na halasy, zapylenie itp. Statuty miejscowe mialy 
okreslac zewn�trzny wyglqd budynk6w, a takze ich wysokosc i wielkosc. 

Ustawa mieszkaniowa 1918 r. przewidywala wydanie przepis6w mie
szkaniowych (Wohnungsordnung) dla gmin miejS:kich liczqcych wi�cej nii 
10 tys. mieszkanc6w. Za pomieszczenia mieszkalne nalezalo uznawac 
tylko lokale zatwierdzone przez policj�. Polecono tez okreslic odr�bnymi 
przepisami wymogi mieszkan z punlktu widzenia rozkladu i przeznaczenia 
poszczeg6lnych pomieszczen oraz ich wyposazenia w wod� i kanalizacj�. 
Celem zwi�kszenia liczby izb mieszkalnych panstwo wyasygnowalo sum� 
20 min marek, z kt6rej to sumy korzystac mialy zrzeszenia budowlane. 

Om6wione wyzej przepisy prawa Rzeszy i pruskiego obowiqzuj!jce na 
obszarze calego panstwa byly jednoczesnie podstawq do opracowywania 
zarzqdzeri policji budowlanej oraz ustawodawstwa miejscowego. W II po
lowie XIX w. na G6rnym Slqsku ukazalo si� lkilka ustaw i zarzqdzen 
regulujqcych zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz charakter za
budowy. Wydane w 1857 r. zarzqdzenie o budynkach w miastach na 
obszarze rejencji opolskiej oddawalo policji nadz6r nad budownictwem "· 

n Gesetz Sammlung 1893, s. 152. 

t9 0. 0 e r  t e 1, Die Städteordnung für dte sechs östlichen Provinzen der 

Preussischen Monarchte vom 30 Mai 1853, Legnica 1931, s. 2114. 

50 Zarzqdzenie z 14 V 1857 r. (Amtsblatt Oppeln, nr 21) oparto na zarzc1.dzeniu 

og61nopaöstwowym z 2 III 1857 r. (Gesetz Sammlung 1857, s. 167). Zarzc1.dzenie 
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Zawarte w nlm ,przepisy gl6wrni uwag� poswi�caly sprawom bezpieczen
stwa i zdrowotnosci np. zabudowy teren6w w poblizu fabryk prochu, 
mydla, szkla, magazyn6w material6w latwopalnych, a takze stawiania 
dom6w z drewna i pokrywania gontami. Staralo si� tez wplyrnic na 
wyglqd zewn�trzny budynk6w i ich urzljdzenia wn�trz. Zarzljdzenie 
powy:i:sze obowiqzywalo z niewielkimi zmianami do lat osiemdziesiqtych 
ubieglego stulecia. 

Wraz ze wzrostem liczby ludnosci miejskiej dawal si� odczuc brak 
mieszkan. Zjawisko to wyst�powalo we wszystkich niemal krajach wst�
pujqcych na drog� uprzemyslowienia. W tym celu wydano w 1881 r. 
zarzqdzenie o przystosowaniu pomieszczen w suterenach dla cel6w mie
s2Jkalnych. Pomieszczenia piwniczne musialy odpowiadac lkilku wymo
gom. Podlogi musialy byc trwale i znajdowac 50 cm ponad poziomem 
w6d gruntowych i tylko do 1 m ponizej poziomu ulicy, a ich wysokosc 
miala wynosic co najmniej 2,36 m 51• 

Wydanie nowego ,prawa budowlanego dla $lqska uchwalono na po
siedzeniu Landtagu w 1880 r. Prawo to weszlo w zycie dla calego $lqska 
w. 1883 r., a w 1885 r. opracowano na tej podstawie nowe prawo dla 
miast rejencji opolslkiej 52. Pr6cz przepis6w majqcych gwarantowac bez
pieczenstwo, wprowadzono w oparciu o ustaw� drogowq 1875 r. nowe 
formy i warunki zabudowy ulic i plac6w. W mysl ustawy ka:i:da zabu
dowana parcela miala posiadac podw6rze o powierzchni 6 m2 53 oraz 
studni�. Przyj�to zasad�, :i:e po obu stronach ulicy wysokosc budynk6w 
nie powinna przekraczac szerokosci ulicy. Jezeli ulica byla 8 m szeroka 
w6wczas domy mogly si�gac do 13 m, na ulicach zas w�zszych tylko do 
10 m. Zastrze:i:ono, ze oficyny nie mogly byc wy:i:sze od budynku fron
towego, a spad dach6w nie m6gl przekraczac 60°. Wyjqtek stanowily je
dynie budynki sakralne i gmachy publiczne. 

Dajqcy si� odczuc pod koniec XIX w. brak wolnych dzialek budowla-

rejencji opolskiej bylo zbiorem praw. W mySl tych praw budowa, przebudowa 
i remont domu wymagal specjalnego zezwolenia miejscowej policji, zatwierdzaj9'Cej 
projekt budynku. Zezwole.nia rejencji wymagaly natomiast budynki w pobli.Zu 
zaklad6w przemyslowych, wyliczonych w 27 § ,prawa przemyslowego z 17 I 1845 r. 
OdlegloSC tych zakJad6w od najbliZszego budynku mieszkalnego miala wynosiC 
4 pr�ty. Budow� stod61 w miastach ograniczono do wyj9'tkowych tylko wypadk6w. 
Zakazano budowy dom6w mieszkalnych na terenach wojskowych. 

51 „Amtsblatt Oppeln" 1881
1 

s. 2581 
oraz tam:Ze 1883, s. 126. 

52 A. He r b a t s c h e k
1 

Die Bauordnung für das H erzogthum Ober- und 

Niederschlesien, Morawska Ostrawa 1902, s. 5-7. 
53 Ustawa z 2'3 XI 11885 r.' (Amtsblatt Oppeln 11885, nr 29), kt6r.\ uzupelniono 

zarzqdzeniem policji z 8· VI H3&9 r. (Amtsblatt 1188'9, s. 1!85). Nakazywano budOWE: 
tylko budynk6w masywnych. Budynki musialy znajdowal:: si� 120 m od cegielii 
i 25 m od mlyn6w. WysokoSl:: lokali mieszkalnych ustalono na 2,5 m� 
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nych w miastach zmusil w!adze rejencji opolskiej do zmiany w 1903 r. 

przepis6w odnoszqcych si� do zabudowy. Zezwalano odtqd na budow� 

dom6w w wysdkosci do 20 m, jezeli ulica posiadala jednostronnq zabu

dow�. Werandy i balkony mogly posiadac tylko te budynki, kt6re mie
sci!y si� przy ulicach co najmniej 12 m szerokich. ·Pomieszczenia miesz
kalne musialy byc suche i posiadac okna. Wysokosc lokalu mieszkalnego 
okreslono na 2,5 m. Prawo z 1903 r. zawieralo tez szczeg61owe przepisy 

dotyczqce instalacji sieci wodociqgowej, kanalizacyjnej i gazowej. 

Najistotniejsze jednaik znaczenie dla miast posiadaly statuty miej
scowe, wydawane od lat osiemdziesiqtych XIX w. Regulowaly one za

budow� poszczeg6lnych dzielnic, plac6w i ulic. J ednoczesnie co kilka lat 

opracowywano w miastach szczeg6lowe plany zabudowy (Bebauungs

plan). Pierwsze plany zabudowy opracowano juz w polowie lat szesc
dziesiqtych XIX w. dla Katowic i Kr6lewskiej Huty. W planie Kr6lew
skiej Huty uwzgl�dniono w gl6wnej mierze interesy najwi�kszego 

w miescie zaikladu, kopalni „Kr61" "'· Plany te byly jednak - tak zresztq 
jak i p6zniejsze - tylko kr6tkofalowe. W miar� post�pujqcej urbanizacji 

okazywaly si� one juz w stosunkowo ikr6tkim czasie nieprzydatne. Dla
tego tez po ikilku latach zachodzila potrzeba ich ponownego opracowania. 

R6wniez prawodawstwo urbanistyczne II polowy XIX w. nie zna

lazlo pelnego odbicia w rzeczywistosci. Wprawdzie zaniechano budowy 
drewnianych dom6w i gontowych dach6w; w zabudowie jednak miast 

panowala bezplanowosc i chaos. Na urbanistyczny rozw6j miast bardzo 
ujemnie wplywal spos6b rozumienia zadan urbanistycznych, nie wlqcza
jqcy elementu czasu do swoioh plan6w i zamierzen. Miasto bowiem roz

wijalo si� r6wnolegle do zmian potrzeb i srodk6w. St11d tez podstawowe 
warunki istnienia, jak zabezpieczenia ziemi, powietrza i slonca spychano 

z wielk'l krzywd'l spoleczn11 na plan ostatni. Powodem tego bylo dorazne 
i bezplanowe rozmieszczanie teren6w i zaklad6w przemyslowych oraz 
tworzenie ikoszarowych dzielnic mieszkaniowych dla szybko wzrastaj11-
cej liczby ludnosci, sluz11cej przemyslowi. Dlatego wydane ustawy cz�sto 

pozostawaly tylko martw11 literq. Zjawisko to wyst�powalo we wszyst
kich miastach, ikt6re rozw6j zawdzi�czaly przemyslowi, a wi�c w Kato

wicach, Gliwicach, Bytomiu, Myslowicach,_ przede wszystkim zas w Kr6-
lewskiej Hucie. 

Dopiero ogromny rozw6j proces6w urbanizacyjnych i uprzemyslowie

nia na przelomie wieku XIX i XX, trwajqcy do wybuchu pierwszej 

wojny swiatowej, wywolal rea'kcj� na dotychczasowy bezwlad tw6rczosci 
urbanizacyjnej. Krystalizowaly si� nowe zagadnienia, tyczqce si� naj
gl�bszych podstaw omawianej dziedziny: potrz·eb spolecznych ludnosci, 

mieszkania i warsztat6w pracy oraz kwestii komunikacyjnych. 

s4 Stasi a k, Miasto Kr6tewska Huta, s. 77. 
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DIE PREUSSISCHE GESETZGEBUNG IM BEREICH DES STl{DTEBAUWESENS 

UND IBRE REALISIERUNG IN DEN OBERSCHLESISCHEN STÄDTEN BIS 1918 

Bis zum Beginn des XIX Jh. gab es keine Einzelbestimmungen zur Regulie

rung der Bebauung und räumlichen Anordnung der mittelalterlichen Städte in 
Oberschlesien. Die getroffenen Massregeln und Verordnungen bezogen sich aus
schliesslich auf den Schutz vor der Feuersbrunst. Im XiV1l1I Jh. sind verschiedene 

Verordnungen betreffs des Umbaus der hölzernen Dächer und Schornsteine erschie� 
nen, die auch die Lokalisierung von Backöfen und den Bau von Öfen in den 
W-0hnräumen regelten. 

Die Urbanisierungsprozesse, die .sich um die Wende des XVIII und XIX Jh. 

vollzogen hatten, erforderten die Bearbeitung von Vorschriften, die den Strassen

bau und die Bebauung der Strassen regelten. So erschien 18.17 in Anlehnung an 
das Landesgesetz von 17'94 eine Sammlung von Bauverordnungen für den Regie

rungsbezirk Opole, die die Kompetenz der Städte erweiterten. Die ökonomische 
Veränderungen in den Städten erforderten immer grösseren Raum. Der territoria

len Entwicklung standen die mittelalterlichen Stadtmauern im Wege, 1830 erhielten 

die Städte die Erlaubnis, die Stadtmauern abzureissen und die Städte mit den 
Vororten zu vereinen. 

Um die Mitte des XIX Jh. umfassten die Bauverordnungen einen viel brei
teren Problemenbereich in bezug auf das städtische Bauwesen. Die Verordnung 

von 1875 über die Gründung neuer Siedlungen und die Regulierung des Strassen
netzes führte erstmalig Elemente der Planung städtischen Strassennetzen und 

der Bebauung des Stadtraumes ein. Die Verordnungen wurden ständig novelliert 
und bildeten die Grundlage zur Bearbeitung sog. Bauordnungen in den einzelnen 

Städten. 

Die Bauordnungen konnten keinen entscheidenden Einfluss auf die Verände

rungen des Stadtraumes ausüQen, da sie mit der raschen Entwicklung des wirt
schaftlichen Lebens der Städte (Entwicklung der Industr-ie) nicht Schritt hielten. 

[n der räumlichen Anordnung der Städte traten deshalb im XIX und am Anfang 
des XX Jh. uihlreiche Anzeichen von Spontaneität und Chaos zum Vorschein. 




