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Na kazdym planie pomiarowym wykazany jest istniejacy stan rze-
czy na gruncie w chwili dokonywania. pomiaru. To znaczy, ze na planie
powinny byc wykazane wszystkie szczególy, istniejace na gruncie, jakie
mozna oznaczyc za pomoca rysunku, barw i znaków konwencjonalnych.
Z tej wiec przyczyny plany danego miasta, wykonane w pewnych odste-
pach czasu na podstawie nowych pomiarów, lajlepiej odzwierciadlajq
jego rozwój i rozrost terenowy, ustrój wew;:'etrzny pod wzgledem tech-
nicznym i kulturalnym, oraz zmiany, jakie zaszly z biegiem lat, lub tez
jakie sa przewidywane w blizszej, albo dalszej przyszlosci.

Majac na wzgledzie nasze miasto Plock, pragne przedstawic szereg
jego planów, poczynajac od schyIku XVIII stulecia, a konczac na naj-
nowszych pomiarach, dokonanych po odrodzeniu naszego Panstwa, z ja-
kimi to planami mialem sposobnosc zapoznac sie czy to w Magistracie
pIockim, czy tez w dawnym Rzadzie Gubernialnym.

W tym miejscu wspomne nawiasem, ze wiele z tych planów daw-
nych podczas zawieruchy wojennej zaginelo, zabrane zostaly przez oku-
pantów niemieckich, pozostaly po nich tylko slady w postaci zdjec foto-
graficznych, lub odbitek umieszczonych w Monografii Plocka, opraco-
wanej przez Jego Ekscelencje Arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego
z roku 1917.

Plany ID. Plocka.

Plany te podaje w kolejnosci chronologicznej:
1) Najstarszy plan m. Plocka z przedmiesciem Wyszogrodzkim

i czescia przedmiescia Bielskiego byl wykonany za czasów pruskich
w 1793 r. w miarach renskich przez inspektora budownictwa Goppner'a.

Wedlug tego planu samo miasto obejmowalo bardzo maly obszar,
a granice jego byly nastepujace: ze strony wschodniej - parów, obecnie
nieistniejacy, zaczynajacy sie od domu przysposobienia wojskowego,
(dawnego odwachu) i ciagnacy sie po stronie wschodniej domu Akcji Ka.
tolickiej, dalej dzisiejsza ulica Mostowa, u podnóza góry Tumskiej, a na-
stepnie po osi schodów cementowych, konczac sie w ten sposób na wy-
brzezu rzeki WisIy. Przy JJólnocno-wschodnim narozniku domu Akcji
Katolickiej byla wówczas brama, zwana Wyszogrodzka. Poczynajac od



tej bramy, granice wschodnio-pólnocna miasta stanowil mur obronny,
wybudowany na skutek "dyplomatu" z roku 1353 króla Kazimierza Wiel-
kiego. Mur ten, wedlug obecnego rozplanowania miasta, przecinal sko-
snie ulice Kosciuszki i Tumska, nieruchomosc Domu Diecezjalnego
i w ksztalcie duzego luku podchodzil z poludniowej strony pod zydowski
dom modlitwy przy ul. Kwiatka (Szerokiej). Od tego punktu mur szedl
prawie w linii prostej, równoleglej do ulicy Kwiatka (Szerokiej), lecz
odsunietej na kilka metrów od frontowej linii domów ku poludniowi;
od ulicy Bielskiej wyginal sie nieco ku Wisle i w ten spos':'b dochodzil do
naroznika pólnocno-zachodniego nieruchomosci, zwanej "Czarny Dwór".
_W murze tym na przecieciu z ulica Bielska oznaczona jest br~ma tejze
nazwy. Od wspomnianego naroznika "Czarnego Dworu" mur obronny za-
lamywal sie ku poludniowi pod katem nieco rozwartym, a idac po za-
chodniej granicy nieruchomosci "Czarny Dwór" i obecnego przytulku
zydowskiego, dochodzil do bramy Dobrzynskiej, bedacej na przecieciu
z ulica tejze nazwy. Od bramy ostatniej szedl jeszcze kawalek muru
w strone poludniowo-wschodnia lukiem, ku zboczu v/ysokiego wybrzeza.
Nieco na zachód od bramy Dobrzynskiej zaczynal sie gleboki parów,
który dochodzil do samej Wisly. Czesc jego przy ulicy Dobrzynskiej
przed kilkunastu laty zostala zasypana ziemia i na tym miejscu znajduje
sie obecnie zaklad kamieniarsko-rzezbiarski. Zachodnio-poludniowa gra-
nice miasta stanowila rzeka Wisla. Z zewnatrz muru obronnego i róv' dO-
legle do niego, poczynajac od rogu ul. Kosciuszki i Tumskiej, po prze7..
Ilieruchomosci Domu Diecezjalnego i Szenwica, ulice Kwiatka (Szeroka)
i plac poreformacki, a konczac przy bramie Dobrzynskiej, ciagnela sie
gleboka fosa, z przerwa nawprost bramy Bielskiej, której resztki widocz-
ne byly na placu poreformackim jeszcze w roku 1880.

Murem obronnym od strony pólnocnej i wschodniej otoczony byl
równiez kosciól katedralny i zabudowania do niego nalezace, obok zas
dzwonnicy byla brama wjazdowa.

Na prawej stronie planu Goppner'a umieszczony jest "wyklad kolo-
rów", wedlug którego rozróznia sie rodzaje posiadlosci i zabudowan, jako
to: grunty biskupie, grunty katedralne, wikariuszowskie, misjonarskie
i benedyktynskie, dalej grunty staroscinskie, dominikanskie, miejskie,
kameralne, projektowane zabudowania i ogródki, ogrody, miejsca zabu-
dowane, zabudowania murowane, drewniane, plac pod zabudowaniami
katedralnymi, wreszcie dzielnica zydowska. W granicach wlasciwego
miasta, otoczonego murem obronnym, oznaczone zostaly:

a) na osi podluznej Starego Rynku - ratusz, polozony mniej wif'.cej
w odleglosci od dzisiejszego ratusza na 2/3 dlugosci tego rynku;

b) Fara, czyli kosciól parafialny sw. Bartlomieja, otoczony 051'0-
dzeniem murowanym, budowe którego rozpoczeto w 1356 roku. U wejscia
na plac koscielny przy ul. Dobrzynskiej oznaczony jest czworokatny bu-
dynek z czterema naroznymi skarpami; jest to albo brama, albo dzwon-
nica, albo tez polaczenie pierwszej z druga;

c) Gmach pojezuicki, dawna kolegiata sw. Michala, a obecnie gim-
nazjum meskie imienia marszalka Malachowskiego, wybudowany w XIII
wieku;
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d) Kosciól sw. Trójcy gruntownie przebudowany w 1412 roku,
a przemieniony na teatr miejski w 1811 roku;

e) Palac biskupi, wybudowany w 1600 roku, obecnie gmach Sadu
Okregowego i Urzedu Skarbowego;

f) Dom nalezacy obecnie do Towarzystwa Naukowego Plockiego
(Nr. 8);

g) Kosciól Katedralny wystawiony w 1136 roku, a po pozarze od-
budowany w 1550 roku;

h) Gmachy Pobenedyktyilskie wzniesione w 1632 roku, obecnie
szkola organistów i mieszkania wikariuszów katedralnych. Tu nalezy
zwrócic uwage, ze gmach obecnej szkolyorganistów byl wiecej wydluzo-
ny w strone frontonu katedralnego, wskutek czego pomiedzy obu tymi
budowlami pozostawalo dosyc waskie przejscie;

i) Dom "Pod trzema trabami", obecnie dom Akcji Katolickiej;

k) Kosciól sw. Ducha i szpital sw. Walentego przy ul. Bielskiej, nie-
daleko bramy miejskiej, wybudowane w odleglej przeszlosci, a po pozarze
odbudowane w XVI wieku. Obecnie nieruchomosci prywatne;

l) Poza tym oznaczono kilkanascie domów murowanych, naleza-
cych do osób prywatnych; pozostale zabudowania byly drewniane.

N a planie tym podane sa ówczesne nazwy ulic sródmiescia, jako to:
"\\Tyszogroder Gasse, ulica Wyszogrodzka, obecnie Grodzka; Juden Gasse,
ul. Zydowska, obecnie Synagogalna; Krapsker Gasse, obecnie ZdUllska;
Backer Gasse, ul. Piekarska; Dobrzyner Gasse, ul. Dobrzynska; Bielskier
Gasse, ul. Bielska.

W dzisiejszym ogrodzie biskupim oznaczona jest duza podluzna sa-
dzawka, zwana "Dunajek".

Na przedmiesciach Wyszogrodzkim i Bielskim nie widzimy zadnych
regularnych ulic, plan Goppner'a wykazuje kilka dróg krzywych, niefo-
remnych, róznej szerokosci. Jedna z nich skierowana byla od bramy Wy-
szogrodzkiej na wschód, na miejscu której z biegiem czasu powstala ul.
Kosciuszki i ul. Warszawska, która poczynajac od dzisiejszej ul. Misjo-
narskiej dzieWa sie na dwie odnogi. Druga droga wychodzila równiez od
powyzszej bramy, kierujac sie na pólnoco-wschód do przeciecia obecnej
ulicy P. O. W. (Kolegialnej) z Dominikanska i przedluzajac sie daleL
"VItymze mniej wiecej kierunku. Trzecia droga zaczynala sie od poprzed-
niej, na poludnie od ulicy P. O. W. (Kolegialnej) i szla w kierunku pól-
nocno - zachodnim; czwarta szla od bramy vVyszogrodzkiej na pólnoco-
zachód przy samej fosie; piata droga prowadzila ze wschodu na zachód,
przy poludniowej granicy gruntów, nalezacych do klasztoru ks. ~efor-
matów; wreszcie od bramy Bielskiej wychodzila droga w kierunku
wschodnio-pólnocnym, wiodaca do Bielska. Na przedmiesciu Bielskim,
"VImiejscowosci zwanej "Krasna Wola", oznaczone sa zabudowania muro-
wane klasztoru i kosciola ks. Reformatów, których budowa trwala od
1758 do 1771 roku, a na przedmiesciu Wyszogrodzkim - klasztor Domi-
nikanów, wybudowany w 1234 roku z placem, do niego nalezacym, który
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otoczony jest murem. NieGo na pólnoc od ulicy P. O. W. (Kolegialnej), pó
obu stronach ul. Tumskiej, ciagnely sie ogrody o. o. Benedyktynów (Be-
Didictiner Garten).

Na calym podmiejskim terenie, na przedmiesciach, rozrzucone sa
dosc rzadko, chaotycznie i bez zadnego planu zabudowania wylacznie
drewniane. Widoczne sa tam równiez male sadzawki, obecnie nieistnie-
j<!ce: jedna w poludniowej czesci placu Marsz. Pilsudskiego, gdzie sie
urzadza obecnie slizgawke, a druga na 'wschód od ul. Dominikaiiskiej, nie
dochodzac do ul. Sienkiewicza.

Ciekawe sa pierwsze próby projektu regulacji przedmiesc, nowych
ulic i lJlaców budowlanych, oznaczonych na planie Goppner'a. Widzimy
na nim zavrojektowane dzisiejsze ulice Kosciuszki, Warszawska i Misjo-
IIarska, dalej plac obecnie Marsz. Pilsudskiego, a posrodku niego pro-
jekt gmachu "Kamery", równiez czesc ul. P. O. W. (Kolegialnej) lJOmie-
dzy ulicami Misjonarska i Dominikailska; ulica ta w przedluzeniu zapro-
jektowana zostala w linii prostej, dochodzacej do frontowej sciany koscio-
la ks. Reformatów. Ulice Tumska projektowano w ten sposób, ze poczatek
jej wyznaczono przy ul. Kosciuszki, na nieruchomosci Nr. 281 Lewen-
sztejna obok nieruchomosci Kasy Miejskiej (obecnie "Miejski Osrodek
Zdrowia"), skad miala isc w linii prostej ukosnie na róg poludniowo-
zachodni dzisiejszego gmachu Starostwa; przedluzenie zas tej ulicy od-
chylalo sie nieco w strone zachodnht. Na pólnoc od fosy oznaczono na vla-
nie linie zabudowania ul. Kwiatka (Szerokiej), na znacznej dlugosci rów-
nolegla do muru obronnego, zalamujaca sie nawvrost palacu biskupiego
i dochodzaca do ul. Tumskiej, wyzej opisanej. W ten svosób na pólnoc od
bramy Wyszogrodzkiej utworzony zostal duzy vlac, oznaczony na planie
li 1en1 X.

Przy wyzej wymienionych ulicach oznaczono na planie szeregi pla-
ców budowlanych z ogródkami, zaprojektowanych w ksztalcie czworobo-
ków prawidlowych, na których wskazano miejsca na budowle frontowe.
PrÓcz tego oznaczono literami przeznaczenie projektowanych domów, jako
to: literami C. P. oznaczono dom "Cammer Prasident", vrezydenta IUl-
mery, lit. R. P. - "Regirungs Prasident", prezydenta regencji, lit. R. -
"Rathe", radnych, lit. D. S. - "Doppelt Subaltern", nizszych urzedników,
a od Nr. 1 do Nr. 24 - "Biirger in der Stad t", domy obywateli miejskich.

2) Drugi plan, wykonany w 1798 roku w miarach reiiskich przez
l,udowniczego F. W. Schonwalda, obejmuje. w vorównaniu z voprzednin1
planem, wiekszy nieco teren od strony 'Wisly, jako tez na pólnoc i na za-
chód od murów miejskich. Wykazuje on te same mury obronne, bramy,
fose i zabudowania, jakie ulllleszczone sa na planie z 1793 roku. Na sa-
mym srodku Starego Rynku obok starego ratusza oznaczono projekto-
wany nowy ratusz z napisem "der angefangene Rathaus". Na przedmie-
sciu \Vyszogrod7.kim wyraznie oznaczone sa trzy parowy: pierwszy idacy
od bramy Wyszogrodzkiej, u stóp góry Tumskiej, az do samej Wisly;
drugi zaczynajacy sie od Placu Marsz. Pilsudskiego, zwanego wówczas
"Frauer Platz", polozony po stronie zachodniej klasztoru DominikaIiskie-
go i laczacy sie z poprzednim w polowie jego dlugosci i trzeci, zaczynajacy
sie równiez na tym placu, polozony po stronie wschodniej klasztoru Do-
minikanów i konczacy sie na brzegu Wisly, przy dzisiejszym przyczólku
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mostowym. Srodkiem wzdluz pierwszego i trzeciego parowu, oznaczone
sa linie krzywe, które prawdopodobnie wyC'brazaja kierunki scieków,
Zmian wiekszych na przedmiesciach w porównaniu z planem poprzednim
nie daje sie zauwazyc. Najciekawsza strona planu F. \V. Schonwalda jest
projekt regulacji miasta i przedmiesc z oznaczeniem na nim kierunków
nowych ulic i placów budowlanych.

Projekt ulic Tumskiej, Kosciuszki, Warszawskiej, Misjonarskiej,
czesci ulicy P. O. W. (Kolegialnej) i placu "Frauer Platz" jest mniej wie-
cej zgodny z planem z 1793 r. Ulice Kosciuszki i Warszawska do ul. Mi-
sjonarskiej sa doprowadzone do nalezytego stanu i w znacznej czesci za-
budowane; na "Frauer Platz" oznaczono aleje, oraz ulice parkowe i zie-
lellce, nadto pomiedzy ulicami Tumska i Misjonarska zaprojektowano
czesc dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. Przy wyzej wymienionych ulicach
zaprojektowano place budowlane w ksztalcie regularnych czworoboków
i zatytulowano je "neue Konigliche Baustellen". Przedluzenie ulicy
P. O. W. (Kolegialnej) w kierunku zachodnim, poczynajac od placu
"Frauer Platz", pozostalo mniej wiecej wedlug poprzedniego planu
z 1793 r. z ta tylko zmiana, ze odchylono je nieco ku pólnocy: poczatek po-
zostal na dawnym miejscu, a koniec skierowano nie na wegiel, a na sro-
dek klasztoru Reformatów. Od klasztoru ulica ta zalamuje sie ku polud-
niowi pod katem nieco rozwartym i w linii prostej dochodzi do bramy
Dobrzynskiej z zachodniej jej strony. Ulica Kwiatka (Szeroka) zaczyna
sie przy bramie Wyszogrodzkiej u wylotu ulicy Kosciuszki i idzie równo-
legle do murów obronnych az do ulicy powyzej opisanej, obejmujac z obu
stron fose. Widzimy równiez na tym planie projekt dzisiejszej ulicy No-
wej i dalszego ciagu ulicy Dobrzynskiej, poczynajac od bramy do zbiegu
z ulica Nowa, na którym widnieje napis: "Post Strasse von Danzig".

W sródmiesciu zaprojektowano wyprostowanie ulic Zdunskiej i Pie-
karskiej, jako tez uregulowanie ulicy Grodzkiej. Ta ostatnia mniej wiecej
w polowie swej dlugosci, liczac od Starego Rynku, miala pozostac bez
zmiany, jak jest obecnie, a dalej projektowano zalamac ja pod katem roz-
wartym ku poludniowi i poprowadzic przy dziedzincu dawniejszego pa-
lacu biskupiego, czyli przy scianie frontowej dzisiejszych gmachów Urze-
du Skarbowego i Sadu Okregowego, scinajac w ten sposób fronty paru
nieruchomosci, jak domu "Pod Opatrznoscia", domu Kempnerów, Ko-
wadly i t. d. Bielska ulice, poczynajac od bramy, projektowano przedlu-
zyc w prostej linii (obecnie sa zalamy) na pólnoc, po przez grunty przed-
miesc, nadajac temu przedluzeniu nazwe "Post Strasse nach Konigsberg".

Zaprojektowano nowa ulice, poczynajac od ulicy Malachowskiego
(Jezuickiej), na wprost wneki w gmachu gimnazjalnym, pojezuickim,
która miala isc w linii prostej na pólnoc, równolegle do ulicy Bielskiej,
po przez ulice Kwiatka (Szeroka) i konczyc sie przy przedluzeniu ulic~J
P. O. W. (Kolegialnej), pomiedzy klasztorem ks. Reformatów i placem
"Frauer Platz". Wreszcie pr,ojektowano przedIuzyc dzisiejsza ulice Te-
atralna w linii prostej po przez ulice Grodzka i ul. Kwiatka (Szeroka),
która miala sie konczyc równiez, jako poprzednia, przy przedluzeniu uli-
cy P. O. W. (Kolegialnej).

Powyzsze trzy ulice i 'czwarta Tumska wedlug tego projektu
sie rozchodzic ze sródmiescia w ksztalcie promieni.
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Na przedmiesciu Bielskim tereny bu'dowlane przy projektowanych
ulicach nazwano: "Neue Biirgerliche PHitze", nie oznaczono jednak po-
dzialu ich na place poszczególne, jak to uczyniono na przedmiesciu Wy-
szogrodzkim.

3) Trzeci z kolei plan jest odrysem, wykonanym przez Tamma
z pierworysu, sporzadzonego w miesiacu kwietniu 1803 roku w miarach
reilskich przez Schmid'a; obejmuje on znacznie wieksze tereny podmiej-
skie, anizeli dwa poprzednie plany. Oznaczone sa na nim: synagoga zy-
dowska do obecnej chwili istniejaca;-klasztor Norbertanek, wybudowany
w latach 1622-1633, obecnie koszary wojskowe, "Collegien Haus", od-
powiadajacy srodkowemu korpusowi gmachu dzisiejszego Starostwa
(w pózniejszych czasach zostal on przedluzony przez dobudowanie z obu
szczytów), "Frohnfeste", gmach starego wiezienia karnego, dom adwo-
kata Baliriskiego, dom rodziny Konwickich, kilka sadzawek w róznych
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punktach obu przedmiesc i wszystkie znaczniejsze budowle, wykazane na
poprzednich dwu planach. Oznaczone sa nadto: stary cmentarz katolicki
z kosciolkiem drewnianym sw. Katarzyny, wybudowanym w 1790 roku
i po dzis dzien istniejacym, cmentarz ewangelicki i stary cmentarz zy-
dowski, polozony przy ulicy 3-go Maja. Na zachód od cmentarza ewan-
gelickiego oznaczono zabudowania browaru miejskiego "Stiidtische
Brauerei", a w pólnocno-wschodnim rogu planu oznaczona jest prochow-
nia "Pulver Haus". Natomiast nie oznaczono projektowanego w 1798 ro-
ku ratusza na Starym Rynku, kammery na "Frauer Platz", nazwanym
tutaj "Colliegien Platz", budowy których to gmachów widocznie zanie-
chano. Nie widzimy równiez na tym planie dzwonnicy, czy bramy, przy
wejsciu na plac kosciola sw. Bartlomieja, bram Wyszogrodzkiej i Do-
brzynskiej, oraz zachodniej czesci muru obronnego, które widocznie
ulegly juz rozbiórce, albowiem w roku tym 1803-cim wladze pruskie za-
rzadzily rozebrallie calego muru obronnego.

Projekt regulacji miasta, nakreslony na tym planie liniami czer-
wonymi, a rózniacy sie znacznie od dwóch poprzednich projektów z 179H
i 1798 r., zostal przez wladze ówczesne definitywnie aprobowany, czego
dowodem jest to, ze w znacznej mierze zostal urzeczywistniony i w natu-
rze wykonany.

Wszystkie prawie ulice, jakie widzimy obecnie wewnatrz miasta,
za wyjatkiem ulicy Mostowej i Alei Miejskiej, sa objete planem i pro-
jektem regulacyjnym Schmid'a z pewnymi jednak odchyleniami, a mia-
nowicie: ulica Sadowa (Sienkiewicza) Gerichts - hoff Strasse zaprojekto-
wana byla na calej swej dlugosci w linii prostej od ulicy Misjonarskiej
az do starego cmentarza katolickiego, w pózniejszych jednak latach, po-
czynajac od placu Reformackiego w kierunku cmentarza, zalamano te
czesc ulicy ku Wisle i dano jej nazwe N owej. Ulice Sadowa projektowano
przedIuzyc na wschód, poczynajac od ulicy Misjonarskiej, z przesunif'.-
ciem jej nieco na pólnoc, pod nazwa Misjonarien Quer Strasse, (poprzecz-
na Misjonarska), lecz tego nie uskuteczniono; projektowana byla ulica
Mittel Strasse przy pólnocnej granicy nieruchomosci Szpitala Zydow-
skiego, poczynajac od ulicy l-go Maja (Dominikanskiej) z przedluzeniem
jej poza ulice Misjonarska w kierunku wschodnim, lecz i ten projekt nie
zostal zrealizowany; projetkowana byla równiez ulica Neue Strasse w po-
srodku pomiedzy ulicami Tumska i Bielska, równolegIa do tych ulic, a za-
czynajaca sie od ulicy Kwiatka (Szerokiej) w kierunku pólnocnym, lecz
i ta ulica pozostala w fazie projektów; to samo mozna powiedziec o ulicy
projektowanej z zachodniej strony gmachu kolegiaty sw. Michala, 1)0-
miedzy ulicami Jesuiten Strasse i Jesuiten Hinter Strasse.

Na planie Schmid'a zaprojektowano przed palacem biskupim duzy
plac, "Bischofs Platz", który obejmowal dzisiejszy 1)lac Narutowicza
(Rynek Kanoniczny), a dalej z uJica Tumska tworzyl czworob wydluzo-
ny, dochodzacy do ul. P. O. W. (Kolegialnej) i do wylotu ulicy Kwiatka
(Szerokiej). Projekt ten, jak widzimy, pozostal tylko na papierze. Ulica
K wia tka (Szeroka) zostala zaprojektowana nieco odmiennie, anizeli jest
obecnie, z utworzeniem sporego placu pomiedzy ul. Bielska i placem Re-
formackim. .

Ciekawe sa na tym planie nowe nazwy niektórych ulic: czesc ul.
Dobrzynskiej od rogatek do miejsca dawnej bramy nazwano Dobrzyner
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Vorstadt, ulice Zdunska - Topfel' Strasse, ul. Bielska, od rynku do bra-
my - Hospital Strasse, ul. Piekarska - Jesuiten Hinter Strasse, ul.
Grodzka - Grod Strasse, ul. Ostatnia - Reformaten. Strasse, ul. Króle-
wiecka - Bielsker Vorstadt oder Letzte Strasse, ul. Tumska - Dohm
Strasse.

Odrys tego planu, zrobiony przeze mnie w 1912 r. znajduje sie w czy-
telni Towarzystwa Naukowego Plockiego, drugi zas odrys, wykonany
przez niemców podczas okupacji, jest w Wydziale Drogowym Starostwa
Plockiego.

4) "Plan von der J udenstadt in Plock", plan zydowskiej dzielnicy
w Plocku, wykonany w miesiacu kwietniu 1803 roku przez Schmid'a
w skali duzej, przedstawia fragment planu poprzedniego. Na planie tym
oznaczona jest czesc muru obronnego z brama Bielska, kosciól sw. Ducha,
szpi tal sw. W alen tego, synagoga i ulice: Jerozolimska, Synagogalna,
'l'ylna, Niecala i Zlota. Czerwonymi liniami oznaczona jest projektowana
regulacja powyzszych ulic. Oznaczono równiez poszczególne nieruchomo-
sci prywatne, a po prawej stronie planu umieszczony jest wykaz z poda-
niem 77-iu nazwisk i imion wlascicieli tych nieruchomosci.

Odrys tego planu, wykonany przeze mnie, znajduje sie w Muzeum
Diecezjalnym w Plocku.

Cztery powyzej opisane plany, przechowywane przed wojna swiato-
wa w Wydziale Technicznym Plockiego Rzadu Gubernialnego, wykonane
za rzadów pruskich w miarach renskich, maja charakter planów pogla-
dowych. Nie sa one oparte na sieci triangulacyjnej, nie wykazano na nich
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zadnych geodezyjnych danych, jak równiez i powierzchni ani ogólneJ,
ani szczególowej. Z planów tych w roku 1916 byly zrobione zdjecia fo-
tograficzne. .

5) W latach 1835/6 geometra Joachim Luszczewski dokonal szczegó-
lowego pomiaru miasta Plocka i gruntów przyleglych, polozonych za ro-
gatkami 'Warszawskimi i Dobrzynskimi, opartego na sieci ,triangulacyj-
nej; sporzadzil plan w miarach nowopolskich w skali 1 :1500 i ulozyl do
niego rejestr pomiarowy. Jeden egzemplarz tego planu z rejestrem po-
miarowym znajduje sie w Wydziale Technicznym Magistratu m. Plocka,
drugi zas byl przechowywany w Wydziale Technicznym Plockiego Rza-
du Gubernialnego.

Na planie tym widoczny jest napis atramentem niebieskim tresci
nastepujacej: "Plan niniejszy -po dokonaniu superewizji na gruncie na
mocy reskryptu Komisji Rzadowej Spraw Wewnetrznych, Duchownych
i Oswiecenia Publicznego z dn. 28 kwietnia (11 maja) r. b. Nr. 2610 i wnie-
sieniu linii superrewizyjnych, kolorem tymze blekitnym oznaczonych,
jak oddzielny protokól objasnia, do uzytku w kazdym przedmiocie za
zdolny uznaje, przy tym nadmieniam, ze punkta trygonometryczne i kwa-
draty na planszetach' oryginalnych oznaczone zostaly: Plock dnia
30 czerwca 1839 roku. Jeometra przysiegly (podpisano) Stefan Ogilbar
Delegowany przez Komisje R. S. W. D. i O. P.". Ponizej napisano: "Ko-
misja Rzado,,::a Spraw Wewnetrznych i Duchownych niniejszy plan za-
twierdza w \Varszawie dnia. . . . (daty nie wystawiono) Dyrekt9r Wy-
dzialu Radca Stanu (podpisano) (Ignacy) L Badeni, Naczelnik Sekcji
(podpis nie czy teIny), Sekretarz Wydzialu (podpis nieczytelny).

Murów obronnych na planie Luszczewskiego juz nie widzimy, pozo-
stala sie jeszcze czesc fosy na pl. Reformackim pomiedzy U"licamiKwiat-
ka (Szeroka) i Dobrzynska. Tereny przeznaczone do rozbudowy miasta
znacznie zostaly powiekszone, a granice ich stanowia jak na gruncie, tak
i na planie aleje miejskie, wzdluz których ze strony zewnetrznej ciagnie
sie rów gleboki, a przy nim wal ziemny dosyc znacznych rozmiarów. Wal
ten zaczyna sie od glebokiego parowu, wlaczonego w ostatnich latach do
ogrodu sukcesorów Piotra Miaczyilskiego (Folwark Grabówka Nr. 377-
3771/2) i przechodzi pomiedzy rogatkami Warszawskimi, Ploilskimi
i Bielskimi az do rogatek Dobrzynskich, za którymi idzie gleboki parów
do samej Wisly. Zabudowania czterech wymIenionych rogatek oznaczone
sa na tym planie, jak równiez ulica Mostowa i zabudowania drewniane
zupy solnej, obecnie magazynów wojskowych. Most lyzwowy plywajacy
z przyczólkiem kamiennym oznaczono tuszem niebieskim podczas doko-
nywania rewizji planu w roku 1839. Ulice, oznaczone mi planie w grani-
cach alei meijskich, w zupelnosci odpowiadaja dziBiejszym ulicom w na-
turze z nie znacznymi w niektórych miejscach odchyleniami. Ratusza na
Starym Rynku juz nie widzimy, zostal bowiem rozebrany, a na jego miej-
sce wybudowano gmach dzisiejszego Magistratu w 1825 roku. Na planie
tym oznaczone sa granice poszczególnych nieruchomosci panstwowych,
miejskich, duchownych, czynszowych i prywatnych, a w rejestrze pomia-
rowym podane zostaly ich powierzchnie w pretach kwadratowych i dlu-
gosci frontów kazdej nieruchomosci. W skutek tego plan z roku 1835/G do
ostatnich czasów sluzy dosc czesto za podstawe do rozstrzygania sporów
granicznych pomiedzy przyleglymi nieruchomosciami. Z zestawienia
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planu z 1803 roku z planem opisywanym wnioskowac nalezy, ze miasto
w ciagu trzydziestu paru lat bardzo szybko sie powiekszylo, zaludnilo
i rozbudowalo.

6) Na skutek zarzadzenia Ministerstwa Spraw Wewnetrznych oko-
lo 1882 roku przystapiono do pomiaru Plocka dla celów regulacyjnych
miasta, który oficjalnie polecono dokonac pelniacemu obowiazki budow-
niczego miejskiego, Konradowi Balazinskiemu. Faktycznie prace pomia-
rowe prowadzil mierniczy przysiegly, Waclaw Bajer, na podstawie sieci
triangulacyjnej, zalozonej i obliczonej przez Starszego Geometre b. Ko-
misji Rzadowej Przychodów i Skarbu, Ignacego ChudzYllskiego. Mierni.
ezy \V. Bajer dokonal szczególowego pomiaru miasta i przyleglego do alei
miejskich pasa gruntów szerokosci okolo 200 metrów, sporzadzil pierwo-
rys. w skali 1 :4200 w miarach rosyjskich z oznaczeniem na nim ulic, pla-
ców i zabudowali frontowych, bez wykazywania granic poszczególnych
nieruchomosci, zabudowali gospodarczych, oraz powierzchni jak ogólnej,
tak i poszczególnych nieruchomosci, t. j. zgodnie z instrukcja, wydam~
przez Ministerstwo dla planów regulacyjnych miast. Pierworys powyz-
szy, maj[lcy charakter planu pogladowego, przedstawia mala wartosc pod
wzgledem technicznym; przechowywany byl w \Vydziale Technicznym
Rzadu Gubernialnego, a do uzytku podrecznego zrobione byly z niego
w wiekszej ilosci odbitki w zakladzie litograficznym M. Rozenfelda
w Plocku.

7) Na podstawie pierworysu, wykonanego przez mierniczego W. Ba-
jera, z polecenia Plockiego Rzadu Gubernialnego sporzadzone zostaly
przez mierniczego przysieglego Kazimierza Staszewskiego w roku 1898
dwa plany regulacyjne, kazdy z nich w dwóch egzemplarzach, w celu
przesIania ich do Petersburga dla "najwyzszego zatwierdzenia" przez sa-
'-mego cesarza. Pierwszy plan przedstawia stan ówczesny miasta z ozna-
czeniem liniami czerwonymi projektowanych ulic, zabudowalI., urzadzeJJ
wszelkiego rodzaju i zmian regulacyjnych, drugi zas wyobraza wyglad,
jaki miasto miec bedzie po przeprowadzeniu i dokonaniu projektowanej
regulacji. Kazdy plan skI ada sie z dwunastu malych sekcyj (13 X 8 cali
ang.) naklejonych na plótnie.

Z wysIaniem gotowych juz planów do Petersburga ociagano sie do
nieskonczonosci z tej przyczyny, ze plan zatwierdzony i podpisany przez
cesarza musial byc scisle i bezwzglednie wykonany; o jakichkolwiek
zmianach, chocby najkonieczniejszych i naj zywotniejszych, nie moglo byc
juz mowy, co niezmiernie bylo krepujacym dla wladz miejscowych i Za-
rzadu miasta. Ostatecznie wybuchla wojna swiatowa, zatwierdzenie oka-
zalo sie nieaktualne, a oba plany w jednym egzemplarzu spoczywaja
obecnie w Wydziale Technicznym Magistratu m. Plocka.

W glównych zarysach projekt regulacji, którego autorami byli in-
zynierowie guberllialni najpierw Stanislaw Oraczewski, a nastepnie Bo-
leslaw Zienkiewicz, przedstawial sie, jak nastepuje:

a) Powiekszenie terenu pod rozbudowe miasta na pólnoc od alei
miejskich przez przesuniecie w tym celu granicy osiedli, t. j. rowu i walu
ziemnego o jakies 120 metrów równolegle do alei, poczynajac od drugie-
go cmentarza katolickiego na wschód poza zabudowania "Stanislawów-
ki"; dalej granica ta przechodzi po wschodniej stronie zabudowan Fol-
warku Podominikanskiego (Kuncmana) i koszar, dochodzac w ten spo-
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Bób do szosy Wyszogrodzkiej na wprost drogi do Osnicy; stad zas, zala-
mujac sie nieco na zachód, podchodzi do ulicy Norbertailskiej na róg
ogrodu sukcesorów Miaczyilskiego (Folwark Grabówka);

b) Projektowano rozszerzyc niektóre ulice: Jerozolimska, Synago-
galna, Bielska, Piekarska, Misjonarska, a skasowac Tylna i Zlota, roz-
szerzyc wylot ulicy Grodzkiej przy Starym Rynku; zaprojektowano no-
we ulice po obu stronach nieruchomosci poreformackiej, przedluzeni'3
ulicy Misjonarskiej w kierunku pólnocnym, przedluzenie ulicy Padlew-
skiego przy pólnocnej granicy nieruchomosci Szpitala Zydowskiego
i Wiezien do ulicy Dominikanskiej, przedluzenie ulicy Sienkiewicza
w kierunku wschodnim, uregulowanie ulicy Blonie i t. d.;

c) Cmentarze dwa katolickie i stary cmentarz zydowski przy ul
3-go Maja projektowano zamienic na parki, a dla nowego cmentarza ka..
tolickiego i ewangelickiego wyznaczono miejsce na wschód od cmentarza
zydowskiego obecnego, pozostawiajac prawoslawny i zydowski na daw-
nych miejscach;

d) Miejsce na szpital sw. Aleksego wyznaczono przy ul. NorbertaJl-
skiej obok ogrodu S-rów Miaczyilskiego;

e) Dla rzezni miejskiej wyznaczono miejsce na wprost Nowego
R-ynku;

f) Gmach dla archiwum Rzadu Gubernialnego projektowano wy-
budowac przy ulicy Dominikanskiej w nieruchomosci dzisiejszego Sta-
rostwa;

g) Szkole elementarna zaprojektowano obok gmachu podominikail-
bkiego. .

Plany wyzej opisane podpisane zostaly przez projektodawce inzy-
niera gubernialnego Boleslawa Zienkiewicza, jego pomocnika inzyniera
Wladyslawa Czechowskiego i gubernatora Janowicza.

Do planów regulacyjnych dolaczone byly w dwóch egzemplarzach
przekrcje wszystkich ulic miejskich, wykonane na kilkunastu sekcjach
przez mierniczego przysieglego Kazimierza Staszewskiego po uprzednim
dokonaniu zdjec niwelacyjnych, przyjmujac za podstawe O (zero) Wisly
wedlug wodomiaru, umieszczonego przy przyczólku mostowym. Nadmie-
nic nalezy, ze na cokólach znaczniejszych gmachów byly oznaczone re-
pery farba olejna.

8) WIatach 1904-1906 mierniczy przysiegly K. Staszewski, na
zadanie wladz miejscowych, sporzadzil plan miasta Plocka w miarach
rosyjskich w skali 1 :1500, w dwóch egzemplarzach, na podstawie planu
z 1835/6 roku Joachima Luszczewskiego z uwzglednieniem wszystkich
zmian, jakie zaszly na gruncie. Plan ten, znajdujacy sie w Magistracie
m. Plocka, obejmuje miasto w obrebie alei miejskich, oraz grunty polo-
zone za rogatkami vVarszawskimi i Dobrzynskimi, a nalezace do miasta,
lub do obywateli miejskich.

Do kazdego egzemplarza planu dolaczony zostal szczególowy rejestr
pomiarowy, wedlug którego obszar planem objety wynosi 353 diesiatyny
573 sazeny kw., co sie równa 385 ha 9142 mtr.2.
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Plan miasta Plocka z 1916 r" na którym oznaczone sa nieistniejace obecnie

mury obronne i fosy, wykonany przez Kaz. Staszewskiego.

Wykaz wazniejszych gmachów i instytucyj do planu m. Plocka z 1916 r.

1. Kosciól katedralny.
2. Fara - kosciól sw. Bartlomieja.
3. Seminarium duchowne.
4. Palac biskupi.
5. Kuria diecezjalna.
6. Muzeum diecezjalne.
7. Wikariusze katedralni.

8. Kanonicy katedralni (przy uL Mostowej).
8a Kanonicy katedralni (przy Rynku Kano-

nicznym).
9. Gmach podominikaf1ski - kosciól ewan-

gelicki.
Ol. Cerkiew prawoslawna.
11 Synagoga.
12. Zydowski dom modlitwy.
;)], Przytulek sw. Józefa.
l *. Ochronka dla dzieci.
15. Gmach dawnego Rzadu Gubernialnego.
16. Poczta.

17. Wiezienie.

...

]8. Gmachy pomonopolowe.
19. Nieruchomosc Zarzadu Dróg W odn ych.
20. Bank (panstwa).
21. Dom dawnego Urzedu Powiatowego.
22. Sad Okregowy.
23. Urzad Skarbowy.
24. Gimnazjum im. Malachowskiego.
25. Dawne gimnazjum zeIlskie.
26 Gimnazjum im. Wl. Jagielly.
27. Magazyny wojskowe (dawna zupa solna).
28. Szpital sw. Trójcy.
29. Szpital wojskowy.
30. Dawny szpital sw. Aleksego.
31. Szpital Im. Izaaka Fogla.
32. Nieruchomosc skarbowa.
33. Nieruchomosc skarbowa.

34. Magistrat.
35. Czarny Dwór".
36 Ochronka dla dzieci zydowskich.

37. Teatr mIejski.
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38. Odwach.

39. Nieruchomosc Kasy Miejskiej.
40. Koszary wojskowe.
41. Towarzystwo Naukowe Plockie.
42. Bank Ziemianski.

43. Towarzystwo Rolnicze.
44. Dom "Pod trzema trabami".
45. Rzeznia miejska.
46 Wieza cisnien.

47. Rogatki DobrzYrlskie.
48. Bielskie.

49. " Plonskie.
50." Warszawskie.
51. Jatki miejskie.
52. Cmentarz katolicki.

53. Cmentarz zydowski (zamkniety).
M. Stary Rynek.
55. Hynek Kanoniczny.
56. .Plac Floriarlski.

57. Dawne mury obronne obecnie nieistnip.-
jace.

58. Dawna fosa obecnie nieistniejaca.

9) W roku 1927 mierniczy przysiegly inz. Franciszek Augustynek
dokonal pomiaru m. Plocka z przedmiesciem Radziwie, oraz z wszystki-
mi gruntami podmiejskimi, na podstawie sieci triangulacyjnej, zgodnie
z przepisami pomiarowymi, zatwierdzonymi przez Ministra Robót Pu-
blicznych inzyniera Moraczewskiego. Na podstawie tego pomiaru sporza-
dzono nastepujace plany w miarach metrycznych, które znajduja sie
'w Magistracie m. Plocka:

a) Pierworys w skali 1 :1000 sp0rzadzono dla Plocka na 58 sekcjach,
a dla Radziwia na 4] sekcjach;

b) Na 99 sekcjach na kalce vlóciennej, w skali 1 :1000, wykonany
jest ]Jlan Plocka i Radziwia z oznaczeniem sytuacji i warstwic, nadto wy-
konano 11rzekroje, czyli profile ulic;

c) Plan Plocka i Radziwia w skali 1 :5000 na szesciu sekcjach;
d) Plan orientacyjny Plocka: i Radziwia w skali 1:10000 na jednej

sekcji.
"Tedlug powyzszych planów ogólny obszar Plocka wynosi 1253 ha

6346 mtr.2, a Radziwia - 819..ha 6074 mtr.2.

Plany gruntów po~miejskich.
10) 'V Rzadzie Gubernialnym Plockim, w Wydziale Technicznym,

byl plan sporzadzony w 1835/6 Toku na paru sekcjach przez geometrQ
Joachima Luszczewskiego, wykazujacy grunty podmiejskie, bedace wów-
czas w szachownicy, w ksztalcie waskich i dlugich zagonów, ciagnacych
sie od alei miejskich do granicy Nieglos, Trzepowa i Powsina. Na podsta.
wie tego planu dokonane zostalo scalenie gruntów, a nowy stan ich po-
siadania wyraznie okresla plan nizej opisany, wykonany w 1859 roku
przez rewizora pomiarów Dobruchowskiego.

11) W roku 1859 rewizor pomiarów, Dobruchowski, na podstawie
dokonanego pomiaru sporzadzi! plan gruntów, polozonych po obu stro-
nach szosy Bielskiej, po ich scaleniu. Plan ten wykonano w miarach no-
wopolskich, w skali 1.5000, na trzech sekcjach stolikowych. Obszar grun-
tów tym planem objety wynosi 1467 morgów 78 pretów.

W Magistracie m. Plocka znajduje sie odrys powyzszego 11lanu, wy-
konany w 1888 roku przez mierniczego przysieglego K. Staszewskiego.

12) W roku 1864 geometra klasy l-ej Adolf 'l'rz~--llski dokonal po-
miaru i s])Qrz~1dzil 11lan gruntów miejskich, czynszowych i przywlaszczo-
nych, polozonych za rogatkami Warszawskimi w miescie Plocku, w mia-
rach nowopolskich, w skali 1:5000. Obszar tych gruntów wynosi 197 mor-
gów 145 pr. Plan ten znajduje sie w Wydziale Technicznym Magistratu
m. Plocka.
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Wykonal Kaz. Staszewski. PLAN MIASTl

I!{

PLAN MIAS'rA

PlJI~IAi
z1922r.

1. Przystan.
2. Schody prowadzace do miasta.
3. Dawne zupy solne (sklady wojskowe).
4. Figura Matki Boskiej.
5. Tow. Wzajemnego Kredytu.
6. Odwach - komenda placu.
7. Bank Zwiazków Ziemian.
8. Palac biskupi.
9. Sad. Hipoteka. Urzad Ziemski i Skarbowy

(daw. Palac biskupi).
lO, Dom Tow. Naukowego.
11. Kuria diecezjalna.
12. Wieza zegarowa - Dzwonnica katedra\.
13. Dawne opactwo Benedyktynów.
14. Wieza szlachecka.
15. Katedra.
16, Muzeum katedralne.
17. Teatr miejski (daw. Kosciól sw. Trójcy).
18. Panstwowe gim. mesko im. marsz, Mala-

chowskiego.
19. Zaklad sw. Józefa (ochronka).
20. Zaklad Aniola Stróza.

,=r

Wazniejsze g:
21. Ratusz.
22. Dom ~r. 3 gdzie mieszkal Gawarecki.
23. Stara kamienica Nr. 9 (Nowaka).
24. Stara kamienica Nr. 17,
25, Hotel PoznaIiski.
26, Fara (kosciól sw. Bartlomieja),
27. Przytulek zydowski (stara kamienica').
28. Czarny Dwór (sklady miejskie).
29. Kosciól i klasztor mariawitów.
3D, Rzeznia miejska.
31. Rogatki DobrzYllskie.
32. Cmentarz ewangelicki.
33-34. Cmentarze katolickie,
35. Kosciól poreformacki.
36. Seminarium duchowne i liceum sw. St

nislawa Kostki.
37. Posesja Tow. Dobroczynnosci Nr. 3l.. 1

sie urodzil E, Jurgens.
38, Róg Bielskiej Nr. 13 i Szerokiej Nr. .

resztki starego muTU, okalajacego miast
39, Mury kosciola sw. Ducha (Bielska i T)"

na Nr. 124 i 125).



l PLOCKA z 1922 r. W skali 1:11200.

machy i instytucje:

40. Synagoga.
41. Hotel Plocki.
42. Rogatki Bielskie.
43. Hotel angielski.
44. Synagoga.
45. Kanonia.
46. Bank Handlowy.
47. Hotel Polski.
48. Stacja opieki nad dziecmi (tu mieszkal

Aleksander 1).
49. Tow. Kredytowe - Bank ZiemiaI!ski.
50. Tow. Rolnicze. Biura i sklady Stowarzy-

szenia RolnIczego.
51. Bank Przemyslowy.

a- 52. Poczta i telegraf.
53. Gmachy pomonopolowe.

'u 54. Gim. PaI!. meskie im. Wladyslawa Ja-
gielly.

t9 55. Stary kirkut.
o. 56. Gmach szpitala zydowskiego I. Fogla.
1- 57. Wiezienie.

68. Starostwo.

59. Panstw. Semin. naucz. zenskie - Panstw.
szk. przemysl handlowa zeI!ska.

60. PaI!stw. Gimn. 2eI!sk. im. R. 2ólkiewskiej.
61. Hotel Warszawski.
62. Dom Zarzadu komunikacji wodnej.
63. Bank Polski (Krajowa Kasa Pozyczkowa).
64. Kosciól garnizonowy (dawniej sobór

praw.).
65. Kosciól ewangelicki (daw. klasztor i kosc.

Dominikanów).
66. Szpital sw. Trójcy.
67. Dom Inwalidów.
68. Koszary, dawny klasztor Norbertanek.
69. Wieza cisnieI!.
70. Stacja filtrów.
71. Cmentarz mariawicki.
72. Cmentarz prawoslawny.
73. Cmentarz garnizonowy.
74. Rogatki warszawskie.
75. Rogatki ploI!skie.
76. Miejsce stracenia Z. Padlewskiego.
77. Stanislawówka. )-R



13) W roku 1866 geometra klasy l-ej Jan Trzcinski dokonal po.
miaru i sporzadzil plan gruntów czynszowych w terytorium miasta Ploc-
ka polozonych, nalezacych do Kasy Miejskiej, ciagnacych sie od rogatek
Dobrzyilskich ponad Wisla i granica ekonomii BrwiIno - Nieglosy,
w miarach nowopolskich, w skali 1 :5000. Obszar gruntów tym planem
objetych wynosi 132 mor. 267 pr.

Plan powyzszy znajduje sie w Wydziale Technicznym Magistratu
lll. Plocka.

Mierniczy przysiegly Kazimierz Staszewski na podstawie dokona-
nych pomiarów sporzadzil w skali 1 :5000, w miarach nowopolskich, pla-
ny nastepujace:

14) \V 1884 r. plan "Folwarku Szpitala sw. Trójcy w Plocku", za-
wierajacego powierzchni 101 mor. 96 pr.

15) W 1888 r. plan gruntów, nalezacych do Plockiej Kasy Miejskiej,
polozonych przy granicy Nieglos i Kostrogaja, których obszar wynosi
420 mor. 127 pr.

16) W l8b8 r. plan gruntów, nalezacych do Plockiej Kasy Miej-
skiej, z pominieciem gruntów czynszowych, polozonych za rogatkami
Dobrzynskimi, o powierzchni 18 mor. 232 pr.

17) W 1889 r. plan gruntów nalezacych do Plockiej Kasy Miejskiej,
z pominieciem gruntów czynszowych, polozonych za rogatkami Warszaw-
skimi, o powierzchni 85 mor. 184 pr.

Plany wykazane w punktach 15, 16 i 17 sa przechowywane w Wy-
dziale Technicznym Magistratu miasta Plocka.

18) W roku 1892 mierniczy przysiegly Edward Brecht dokonal po-
miaru przedmiescia (wówczas wsi) Radziwie na podstawie sieci triangu-
lacyjnej zalozonej przez starszego mierniczego b. Komisji Rzadowej Przy-
chodów i Skarbu, Ignacego Chudzynskiego. Plan sporzadzony jest na
pieciu sekcjach w miarach rosyjskich, w skali 1 :4200. Rejestr pomiarowy
wykazuje obszar ogólny 778 diesiatyn 196 saz. kw.

Pierworys wsi Radziwie znajduje sie w Archiwum Skarbu w War-
szawie, a dwa odrysy, jeden wykonany przez E. Brechta, a drugi ---
przez K. Staszewskiego z rejestrami pomiarowymi sa przechowywane
w Wydziale Technicznym Magistratu m. Plocka.

19) Podczas okupacji niemieckiej w 1917 roku, na zamówienie
l-go burmistrza m. Plocka Wartze'go, mierniczy przysiegly K. Staszew-
ski sporzadzil plan zbiorowy miasta Plocka i wszystkich gruntów, do
niego nalezacych, na podstawie planów miejskich i prywatnych, wykona-
nych w róznych czasach, poczynajac od roku 1859, w skali l :5000, w mia-
rach nowopolskich. Wlasciwie jest to plan pogladowy, sluzacy za podsta-
we do wymiaru podatku, do którego dolaczono szczególowy rejestr po-
miarowy.

Odrys tego planu i odpis rejestru pomiarowego znajduja sie w zbio-
l'ach Towarzystwa Naukowego Plockiego.

Nie podaje tutaj szeregu drobnych planów, znajdujacych sie czy to
w Magistracie m. Plocka, czy tez w Archiwum Panstwowym, które sa
przewaznie odrysami wyzej opisanych planów, przedstawiajacymi oddziel-
ne czesci miasta i przeznaczonymi do celów gospodarczych, jak urzadze-
nie chodników, brukowanie ulic, budowanie scieków, lub kanalów i t. p.

* * *
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Z zestawienia wyzej wymienionych planów miasta Plocka (posllku-
jac sie jednoczesnie archiwaliami), przekonywamy sie naocznie, ze od ro-
ku 1803 do roku 1817 obszar miasta przeznaczony pod rozbudowe, dzieki
przylaczeniu przedmiesc Bielskiego i Wyszogrodzkiego powiekszyl sie
przeszlo siedmiokrotnie. Jednoczesnie powstala siec nowych ulic, obecnie
istniejacych, które w dosc szybkim tempie zaczely sie zabudowywac; ulice
zas, znajdujace sie w obrebie dawnych murów obronnych, zostaly ure-
gulowane, przy czym mury obronne ulegly rozbiórce, a fose w znacznej
czesci zasypano ziemia.

W roku 1802 wybudowano gmach obecnego Starostwa dla admini-
stracji pruskiej pod mianem "Oollegien -Haus".

Od roku 1817 za staraniem Komisji Województwa Plockiego przy-
stapiono do robót, majacych na celu uporzadkowanie miasta, jako to:
brukowania ulic, zakladania ogrodów publicznych, wyznaczenia placów
budowlanych, otoczenia miasta alejami, wzdluz których wykopano rów
gleboki i usypano wal znacznych rozmiarów w celu "zabezpieczenia Skar-
bu Panstwa przed stratami, jakie ponosil wskutek przemytu i kontra-
bandy". Tak brzmi decyzja Rady Miejskiej Miasta Wojewódzkiego Ploc-
ka z dnia 22 J uni 1817 roku.

W roku 1816 rozebrano gmach starego ratusza, który stal na Sta-.
rym Rynku, a na jego miejsce w roku 1825 wybudowano nowy, po dzis
dzien istniejacy.

Na planie. z roku 1835/6 widzimy: rogatki przy glównych dojaz-
dach do miasta z alejami i walem miejskim, ulice Mostowa, która jest
urzadzona w znacznej czesci na miejscu dawnego parowu, ciagnacego sie
u stóp Góry 'l'umskiej, dalej przy niej zabudowania Zupy Solnej, a na
Wisle nowowybudowany most lyzwowy.

Na planie z roku 1882 widoczna jest cerkiew prawoslawna, wybu-
dowana w 1867 roku na Placu Florianskim, obeGnie Marszalka Pilsud-
I>kiego, a rozebrana po odzyskaniu naszej niepodleglosci w 1931 roku,
jako tez gmach Sadu Okregowego i Urzedu Skarbowego, wybudowany
w 1880 roku na miejscu dawnego palacu biskupiego. Na tymze planie
oznaczone sa cmentarze: drugi katolicki na polach Folwarku Pokolegiac-
kiego, obecny prawoslawny i drugi zydowski, ten ostatni na polach Fol-
warku Pobenedyktynskiego. W roku 1877 urzadzono Nowy Rynek przy
alejach miejskich, na który przeniesiono targi i jatki miejskie. Roboty te
wykonane zostaly przez miejscowego przesiebiorce Karola Trynkausa.

Plac mustry, polozony na rogu ulic Sienkiewicza i Misjonarskiej,
skasowano, a kosztem jego powiekszono znacznie nieruchomosc wiezien-
na, na której w roku 1846 wybudowano gmach Wiezienia Sledczego we-
dlug projektu glosnego architekta Henryka Marconiego, w pózniejszych
zas latach wzniesiono dom dla administracji wieziennej i baraki drewnia.
ne, przeznaczone do uzytku szpitala wieziennego. Na pozostalej czesci
placu mustry wybudowano szpital zydowski imienia Izaaka Fogla i urza,
dzono przy nim ogród do uzytku szpitalnego.

Na planie z roku 1906 oznaczone sa: zabudowania wodociagów miej-
skich, wybudowane w latach 1892-1895, jako to stacja pomp, osadniki,
filtry i wieza cisnien, nastepnie koszary wojskowe, wybudowane przy
alejach miejskich w 1892/3 roku przez przedsiebiorców Goldego, AItberga
i Bekera, dalej zabudowania monopolu spirytusowego, obecnie szkoly po-
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wszechnej, wystawione w 1898 roku, nadto gmach Muzeum Diecezjalnego,
wzniesiony w 1903 roku, wreszcie gmach Banku Polskiego wybudowany
w 1905 roku. Gmach gimnazjum imienia Wladyslawa Jagielly, wzniesio-
ny w 1912 roku, uwidoczniony jest na planie wykonanym w 1915 roku.

Po wybudowaniu koszar wojskowych przy alejach miejskich zacze-
to usuwac wal, stanowiacy granice zabudowy miasta i z biegiem lat,
w miare postepu robót b.udowlanych na peryferiach miasta, wal ten za-
nikal, a obecnie pozostaly po nim zaledwo nie znaczne slady. Powtarza sie
to samo, co mialo miejsce w 1803 roku: wówczas wskutek przyrostu lud-
nosci zycie zburzylo mury obronne, obecnie usuwa wal ziemny, stanowia-
cy zapore do rozbudowy. Nalezy wziac pod uwage, ze w roku 1800 Plock
mial mieszkanców niecale 3000, w roku 1822 - okolo 6500, w 1872 roku
- 20000, a przy stopniowym przyroscie ludnosci doszedl w 1910 roku do
30000 mieszkanców stalych.

W roku 1923 Radziwie zostaje przylaczone do Plocka, jako jego
przedmiescie, na gruntach którego buduje sie port handlowy, elektrownia
miejska, oraz stacja kolei zelaznej Plock - Kutno. Poczynajac od roku
1926 wzmaga sie ruch budowlany jak wewnatrz miasta, tak i na gruntach
podmiejskich, któremu dala poczatek kooperatywa urzednicza, budujac
osiem domków jednomieszkaniowych o charakterze willowym. Nastepnie
w dosc szybkim tempie postepuje parcelacja nieruchomosci Nr. 369 mal-
zonków Januszewskich, Nr. 360 B. C. D. rodziny Zaleskich, Nr. 303 suk-
cesorów H. Lilientala ,oraz czesciowa parcelacja Grabówki i Folwarków
Podominikanskiego, Pobenedykanskiego, Pokolegiackiego i Powikariu-
szowskiego, a zarazem zabudowa nowych placów. W roku 1934 dochodzi
do Plocka linia kolei zelaznej ze stacja kolejowa, laczaca Plock z Sierp-
cem, budowa której rozpoczeta byla przed najazdem bolszewickim; pow-
staja budynki nowej rzezni eksportowej, a obecnie rozpoczyna sie budo-
wa mostu kolejowego na Wisle.

Tak powazne zmiany, jakie zachodza od lat kilkunastu na terenie
Plocka, albo tez byly przewidziane w swoim czasie, wywolaly koniecz-'
nosc dokonania nowych pomiarów miasta lacznie z przedmiesciem Radzi-
wie i z gruntami podmiejskimi, oraz sporzadzenia dokladnych planów
sytuacyjnych i warstwicowych, stanowiacych podstawe do opracowania
planów regulacyjnych, czyli "planów zabudowania miasta".

Roboty te wykonane zostaly w 1927 roku przez mierniczego przy-
sieglego inz. Franciszka Augustynka. .

Rozporzadzajac odpowiednim materialem technicznym, Zarzad Miej-
&ki miasta Plocka uznal za wskazane, azeby opracowanie "ogólnego i jed-
noczesnie szczególowego planu zabudowania miasta" dokonane zostalo
przez "Biuro Pomirów i Zabudowy Miast" przy Wydziale Wojewódzkim
\Varszawskim, na czele którego stoi inzynier SurwiUo, Kierownik Oddzia-
lu Budowlanego, Wydzialu Komunikacyjno - Budowlanego w Warszaw-
skim Urzedzie Wojewódzkim. Biuro powyzsze przyjelo powierzone sobie
przez Zarzad Miejski prace w 1935 roku. Projekt zabudowania opraco.
wywa inz. architekt Wladyslaw Wieczorkiewicz w scislym kontakcie
z 'Wydzialem Technicznym Zarzadu Miejskiego m. Ploc)m, którego Kie-
rownikiem jest inzynier Jerzy Woyno.

Dla nalezytego wyjasnienia dodac nalezy, ze "plan zabudowania
miasta", opracowany na podstawie planów sytucyjno-wysokosciowych,
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obejmuje glównie arterie komunikacyjne, budynki, zaklady i urzadzenia
uzytecznosci publicznej, nastepnie - place publiczne, skwery, parki,
ogrody i place sportowe, wreszcie tereny mieszkaniowe i przemyslowe
z podzialem miejscowosci na strefy wedlug sposobu zabudowania, jedno,
lub wielopietrowego, zwartego, grupowego, lub mieszanego, ogniotrwale-
go i nieogniotrwalego i t. d. Do strefy zwartego zabudowania zalicza sie
taki plac budowlany, na którym budynki zajmuja do 35% ogólnej jego
powierzchni, w strefie zas willowej zabudowania nie moga zajmowac wie-
cej ponad 18% powierzchni danego placu.
.. Majac na wzgledzie racjonalne i mozliwie równomierne zaopatrze-
pie swiatlem slonecznym domów mieszkalnych, nadanie przez projekto-
dawce nowym ulicom wlasciwego kierunku posiada doniosle znaczenie.
Rozróznia sie dwa rodzaje ulic: ulice mies2;kaniowe i ulice komunikacyjne.
Ulice mieszkaniowe o szerokosci 8 mtr., ku którym zwrócone sa fronty do-
mów mieszkalnych, maja kierunek z poludnia na pólnoc, a odleglosc po-
miedzy nimi, jako równoleglymi, dochodzi od 90 do 110 mtr. Ulice zas
komunikacyjne sa zasadniczo skierowane ze wschodu na zachód, czyli
prostopadle do poprzednich, szerokosc ich przecietna 12 do 14 mtr., a odle-
glosc pomiedzy nimi moze wynosic 200 do 250 mtr.

Racjonalne i umiejetne wykonanie planu rozbudowy Plocka, nad
którym troskliwie czuwa Prezydent Miasta p. Stanislaw Wasi ak, bedzie
mialo doniosly wplyw na dalszy jego rozwój. Wchodzi tu bowiem w gre
rozwiazanie nieraz bardzo zawilych i trudnych problemów, zaleznych od
warunków terenowych, jako to: komunikacja, higiena, przemysl, handel,
oswiata, kult religijny, estetyka i t. p.

Z tych to wzgledów nalezy zyczyc, azeby "plan zabudowania", be-
dacy obecnie w opracowaniu, odpowiadal zadosc wszelkim wymaganiom
wiedzy technicznej i urbanistycznej; azeby miasto nasze w miare wpro-
vvadzania tego planu w wykonanie, nie tracac swego uroku i patyny wie-
ków odleglych, stawalo sie coraz wspanialsze, piekniejsze i godne miana
grodu królewskiego.
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