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Dzianiskie role i polany przed 200 laty
Piotr Bąk, Marcin Guzik

148 lat, a więc ponad ⅓ swoich dziejów, Dzianisz znajdował się w granicach monarchii austriackiej. W 1770 roku, w momencie zaboru
Nowotarszczyzny, ustrój monarchii opierał się
na zasadach tzw. absolutyzmu oświeconego.
Charakterystyczna dla niego była centralizacja
władzy przy jednoczesnym tworzeniu różnych
organów administracji. Wśród wielu ówczesnych zmian przeprowadzone zostały również
reformy z zakresu skarbowości. Władze były
szczególnie zainteresowane zwiększeniem
dochodów państwowych. Utrzymanie administracji pochłaniało większą ich część. Oprócz
niej, wydatki z publicznej kasy przeznaczano
przede wszystkim na wojsko.
Era absolutyzmu oświeconego była złotym
okresem biurokracji. Dla potrzeb scentralizowanego państwa austriackie urzędy wytwarzały
wielką ilość solidnie przygotowanych dokumentów, które dzisiaj mogą być wykorzystane jako
rzetelne źródło informacji do badań historycznych, m.in. dziejów Dzianisza.
Austriacy, przejmując na rzecz swojego
skarbu dawne królewszczyzny, ustanowili – na
szczeblu krajowym, okręgowym i dominialnym

– nadzór nad nimi, ale również zadbali o to, aby
każda wioska miała własny samorząd o ograniczonych kompetencjach. Patentem cesarza
Józefa II z dnia 13 kwietnia 1784 roku postanowiono, że każda wieś powinna mieć wójta oraz
odpowiednią liczbę przysiężnych. Tych ostatnich
wybierała gromada w porozumieniu z wójtem.
Byli oni jego pomocnikami i wchodzili również
w skład sądu gromadzkiego. Do ich zadań należał między innymi udział w ustaleniu granic
wsi, mierzeniu pól oraz poborze do wojska. To
wójt i przysiężni, pod nadzorem geometrów, dokonywali pomiarów pól, łąk, pastwisk, stawów,
terenów zakrzaczonych i nieużytków. Razem
z nimi obchodzono i ustalano granice wsi. Mieli
także udział w usypaniu kopców granicznych
i podpisywali się pod protokołami dotyczącymi
opisu granic danej miejscowości. Ich parafki
znajdowały się także w opracowanych przez
urząd księgach z wykazem danin i obowiązków
poddanych z poszczególnych wsi. Należy jednak


Wojciech Mroczka, Samorządowa władza w wioskach należących do raniżowskiego dominium pod koniec XVIII
wieku, Rocznik Kolbuszowski 2014 r.

zaznaczyć, że prawie wszystkie osoby, które były
wówczas we władzach wiejskich, nie znały sztuki
pisania. Nie podpisywały się same, tylko ich imię
i nazwisko oraz funkcję wpisywała osoba sporządzająca dany dokument, a oni – obok imienia
i nazwiska – stawiali krzyżyk.
Po przejęciu polskiego starostwa, rząd austriacki, na terenie Nowotarszczyzny, utworzył
urząd skarbowy, oficjalnie nazywany „prefekturą kameralną” lub w skrócie „kamerą”,
który od tej pory miał zarządzać nowymi
ziemiami. W 1811 roku uchwalono ustawę,
zezwalającą na rozparcelowanie i późniejszą
sprzedaż posiadanych gruntów osobom prywatnym. Prawdopodobnie, w związku z tymi
zamiarami, kamera nowotarska sporządziła
księgę inwentarzową posiadaczy ról, półról,
komorników i chałupników z poszczególnych


Księga inwentarzowa właścicieli ról, półról, komorników, chałupników wsi: Bańska, Dunajec, Białka, Brzegi,
Bukowina, Chochołów, Czarny Dunajec, Ciche, Dębno, Długopole,
Dział, Dzianisz, Gronków, Groń, Gliczarów, Klikuszowa,
Morawczyna, Międzyczerwienne, Maruszyna, Archiwum
Narodowe w Krakowie, Oddział w Spytkowicach, sygn.
29/3365/0/-/5.
Dzianiskie role i polany przed 200 laty

57

wsi starostwa, w tym z Dzianisza. Opracowany
7 kwietnia 1811 roku wykaz kończy się formułą: „Niniejszy inwentarz, w przytomności
Urzędu Gromadzkiego sprawiedliwie ułożony,
potwierdzamy naszym podpisem i przyłożeniem pieczęci: Michał Klejka, Jan Jakubiec,
Jan Długosz”.
Podział na role, półrole, zagrody oraz polany jest najbardziej pierwotnym podziałem
przestrzennym obszaru Dzianisza. Ich nazwy
pochodzą od pierwszych osadników i odpowiadają gruntom, które otrzymali przy osadzaniu wsi. Jak ustalił prof. Józef Rafacz, ze
względu na obszar posiadanej ziemi, możemy
na Podhalu nowotarskim dostrzec szereg grup
włościan, które szczególnie wyraźnie występują pod koniec istnienia Rzeczypospolitej.
Przede wszystkim wyróżniała się tu kategoria
kmieci. Siedzieli oni na pełnych rolach. Pod
względem rozmiarów odbiegały one od siebie w poszczególnych wioskach, co działo się
głównie z tej przyczyny, iż role powiększały się
przez wyrabianie sąsiedniego lasu.
Za kmieciami siedzącymi na rolach, dalszą
kategorię włościan stanowili półrolnicy, gospodarujący, jak nazwa wskazuje, półrolami.


Tamże.
Dr Józef Rafacz, Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego
za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1935 r.

Wielkość roli we wsiach, których układ gruntów
opierał się o łany leśne wynosiła od stu kilkudziesięciu
do 200 mórg.
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Niekiedy nazywano ich także zarębnikami,
być może od wrębywania się w lasy, podobnie
jak obszar gruntu przez nich posiadany, nosił
nazwę zarębku.
Trzecią grupą byli zagrodnicy, którzy
– w odróżnieniu od rolników i półrolników
– siedzieli na zagrodach rozmaitej wielkości
(największa liczyła ¼ roli). Wyjątkowo nosili
też miano chałupników, a to dlatego, iż dysponowali tylko chałupą z niewielką ilością
gruntu.
Do tych kategorii trzeba dołączyć także
komorników, którzy z zasady nie posiadali
ani ról, ani zagród z domami, lecz mieszkali
w domach rolników lub zagrodników. Najczęściej byli to starzy kmiecie i kmiotki, którzy na
stare lata odstępowali dzieciom gospodarstwa,
pozostawiając sobie jedynie kąt w chacie.
Księga inwentarzowa posiadaczy ról,
półról, komorników i chałupników pozwala
precyzyjnie i kompleksowo ustalić stan władania gruntami w Dzianiszu przed ponad
dwustu laty. Wykaz uwzględnia zagrodników
posiadających grunty na terenie wójtostwa
(w nawiasach numery porządkowe budynków, w których mieszkali posiadacze ziem),
rolników i półrolników (w nawiasach numery
porządkowe domów i w formie ułamków posiadane przez nich udziały w rolach) oraz chałupników i komorników (w nawiasach numery
porządkowe budynków, w których mieszkali).
Księga obejmuje także grunty na Polanie

Kierpcówka (obecnie wieś Kościelisko), które
wówczas należały do mieszkańców Dzianisza.
Nie uwzględnia natomiast posiadaczy z Polany
Szczechówka, którą być może wówczas zaliczano do obszaru Zubsuchego lub Cichego.

Wykaz posiadaczy ról, półról,
komorników i chałupników
ze wsi Dzianisz w 1811 roku:

I. Wójtostwo

a) Część pierwsza
1. Aleksander Zakrzewski
posiadacz wójtostwa (7)
b) Część druga (zagrodnicy)
2. Szymon Baran (1)
3.	Zofia Dzieszyna (2)
4. Szymon Skorupa (3)
5. Szymon Bąk (4)
6. Maciej Sikora (5)
7. Franciszek Czuj (6)
8. Jan Kurkowski (8)
9. Wojciech Bąk (9)
10. Magdalena Czujowa (10)
11. Jan Zawodniak (134)
12. Tomasz Frączysty (11)
13. Maciej Kurkowski (12)
14. Maciej Kurkowski (12/2)
15. Andrzej Dragosz (13)
16. Maciej Dragosz (39)


Pisownia nazwisk w formie uwspółcześnionej.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Maciej Bąk (14)
Jan Bąk (147)
Jan Boczoń (15)
Jan Twaróg (16)
Jozef Twaróg (133)
Stanisław Kois (17)
Maciej Zaborski (18)
Anna Boczońka (19)
Józef Frączysty (20)
Maciej Lepsiak (21)
Jan Bąk (22)
Mateusz Zaborski (23)
Szczepan Dragosz (24)
Wawrzyniec Gewont (25)
Maciej Bąk (126)

II.	Rola Klejkowa i Stanisław Ogórek
32. Stanisław Bobak (26) – 1/48
33. Mikołaj Siuty z Witowa – 1/48
34.	Kazimierz Styrczula (119) – 1/48
35. Maciej Siuty (27) – 4/64
36. Mateusz Klejka (28) – 2/64
37. Andrzej Klejka (150) – 2/64
38. Andrzej Zych (29) – 2/64
39. Marcin Klejka (127) – 2/64
40.	Zofia Klejkowa (137) – 4/64
41. Michał Klejka (31) – 4/64
42. Wojciech Klejka (30) – 4/64
43. Maciej Klejka (136) – 4/64
44. Józef Lepsiak (159) – 1/64

45. Jan Gal z Witowa – 2/64
46. Regina Lepsiaczka (32) – 1/64
47. Józef Chrobak (33) – 1/96
48. Józef Lepsiak (41) – 1/96
49. Maciej Lepsiak (21) – 1/96
50. Wawrzyniec Długosz (35) – 10/256
51. Jan Długosz (34) – 10/256
52. Wojciech Długosz (149) – 10/256
53. Maciej Długosz (141) – 10/256
54. Maciej Stasiwolak (36) – 1/40
55. Regina Stasiwolakowa (154) – 1/40
56. Stanisław Stasiwolak (151) – 1/40
57. Józef Stasiwolak z Witowa – 1/40
58. Marcin Stasiwolak z Witowa – 1/40
59. Jakub Stasiwolak (37) – 2/64
60. Anna Stasiwolakowa (163) – 2/64
61. Regina Stasiwolakowa (152) – 2/64
62.	Zofia Stasiwolakowa (60) – 2/64
III.	Rola Chraca z Nowalą
63. Maciej Płaza (38) – 2/24
64. Jacek Glista (40) – 1/8
65. Michał Klejka (42) – 1/8
66. Józef Lepsiak (41) – 2/24
67. Franciszek Klejka (43) – 2/24
68. Józef Chrobak (44) – 4/64
69. Maciej Chrobak (155) – 4/64
70. Andrzej Chrobak (45) – 4/64
71. Wojciech Chrobak (46) – 4/64

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Jan Tylka (47) – 2/64
Szymon Pawlak (66) – 2/64
Agnieszka Tylkowa (49) – 2/64
Michał Tylka (128) – 2/64
Tomasz Tylka (50) – 4/64
Anna Tylkowa z Cichego – 2/64
Franciszek Baran z Witowa – 2/64

IV.	Rola Krzysiak Sadło
79. Jan Jakubiec (51) – 1/8
80. Maciej Jakubiec (52) – 2/64
81.	Katarzyna Habinka (153) – 2/64
82. Jakub Tylka (54) – 1/8
83. Franciszek Habina (53) – 4/64
84. Jakub Tylka (154) – 1/8
85. Maciej Tylka (55) – 1/8
86. Jan Styrczula (56) – 10/64
87. Jan Tylka (57) – 10/64
88. Józef Tylka (173) – 4/64
V.	Rola Giegło Głownik
89. Jan Zając (58) – 1/8
90.	Kazimierz Długopolski (59) – 4/64
91. Jan Klejka (164) – 4/64
92. Andrzej Babin (60/2) – 1/8
93. Andrzej Styrczula (61) – 4/64
94. Anna Styrczulowa (138) – 4/64
95 Andrzej Staszel (62) – 1/8
96. Jacenty Piętka (63) – 1/24
97. Maciej Piętka z Podczerwonego – 1/24





Według katastru z 1846 roku: Rola Klejkowa.

Według katastru z 1846 roku: Rola Chraca z Nawałami.



Według katastru z 1846 roku: Rola Giegłownik.
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98. Fedor Ogórek (64) – 2/24
99.	Katarzyna Ogórkowa (129) – 2/24
100. Maciej Długopolski z Cichego – 4/64
101. Andrzej Długopolski z Cichego – 4/64
VI.	Rola Drąg z Motyką
102. Szymon Złoza (65) – 1/8
103. Jan Ogórek (68) – 2/24
104. Jan Ogórek – 2/64
105.	Katarzyna Ogórkowa (129) – 1/24
106. Wojciech Pawlak (130) – 4/64
107 Szymon Pawlak (66) – 4/64
108. Jan Pawlak (67) – 1/8
109. Maciej Toczek (72) – 4/64
110.	Kunegunda Ogórkowa (78) – 2/64
111. Andrzej Kukulak (69) – 1/24
112. Tomasz Kukulak (70) – 1/24
113. Wojciech Łowisz (142) – 1/24
114. Maciej Toczek (72/2) – 4/64
115. Mikołaj Kukułka (71) – 6/64
116 Andrzej Bukowski z Zakopanego – 2/64
117. Andrzej Styrczula (84) – 4/64
VII.	Rola Ogórek10
118. Wojciech Jędrzak (73) – 1/24
119. Jan Ogórek (161) – 1/24
120. Maciej Żegleń z Suchego – 2/24
121.	Katarzyna Ogórkowa (76) – 2/24
122. Walenty Żeglin (77) – 1/24
123. Jan Folfas (168) – 1/24

124. Wojciech Styrczula (72/2) – 2/24
VIII.	Rola Styrczula z Piętą
125. Szymon Styrczula (79) – 4/64
126. Maciej Styrczula (80) – 4/64
127.	Piotr Styrczula (81) – 2/64
128. Jan Styrczula (172) – 2/64
129. Szymon Styrczula (82) – 4/64
130. Maciej Styrczula (83) – 4/64
131. Wojciech Styrczula z Cichego – 4/64
132. Andrzej Styrczula (84) – 4/64
133. Maciej Styrczula
z Czarnego Dunajca – 4/64
134. Wojciech Długopolski (167) – 2/24
135. Wojciech Długopolski (123) – 1/24
136. Agnieszka Styrczulowa (86) – 4/64
137. Andrzej Styrczula (125) – 4/64
138. Jan Styrczula (87) – 1/24
139. Jakub Styrczula (88) – 1/24
140. Anna Styrczulowa (138) – 1/24
141. Wojciech Styrczula (124) – 1/24
142. Tomasz Styrczula (89) – 1/24
143. Szymon Styrczula (90) – 1/48
144. Szymon Klejka (171) – 1/48
IX.	Rola Sabała11
145. Maciej Kij (91) – 4/64
146. Tomasz Kij (91/2) – 4/64
147. Jan Kij (92) – 1/8
148. Jan Michniak (93) – 1/8

149. Maciej Łowisz (94) – 1/24
150. Jan Styrczula (172) – 1/24
151.	Kasper Domagała z Witowa – 1/24
X.	Rola Latacz12
152. Szymon Toczek (95) – 2/24
153. Jakub Toczek (96) – 2/24
154.	Piotr Toczek (97) – 1/24
155. Urban Toczek z Wróblówki – 1/24
156. Szymon Kalisz (98) – 1/8
157. Józef Kalisz (99) – 2/24
158. Józef Kalisz (100) – 2/24
159. Maciej Gal – 2/24
XI.	Rola Błachut13
160. Jakub Chrobak (103) – 4/64
161. Anna Chrobaczka (102) – 4/64
162. Jan Styrczula (87) – 4/64
163. Andrzej Styrczula (105) – 4/64
164. Maciej Styrczula (80) – 1/64
165. Józef Gruszka (165) – 3/64
166. Jakub Szczechowicz (106) – 1/64
167. Andrzej Gruszka (107) – 3/64
168. Regina Gruszkowa (108) – 3/64
169. Szymon Gruszka (110) – 3/64
170. Marcin Gruszka (111) – 4/64
171. Stanisław Michniak (112) – 4/64
172. Andrzej Gruszka
z Międzyczerwiennego – 2/64
12

10
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Według katastru z 1846 roku: Półrola Ogórek.
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Według katastru z 1846 roku: Półrola Sabała.

13

Według katastru z 1846 roku: Półrola Latacz.
Według katastru z 1846 roku: Półrola Błachut.

173. Maciej Gruszka (115) – 2/64
174. Szymon Szczechowicz (116) – 2/64
I.	Polana Rzadkoszówka
175. Maciej Siuty (27) – 1/4
176. Wojciech Klejka (30) – 1/4
177. Michał Klejka (31) – 1/4
178. Andrzej Klejka (150) – 1/4
II.	Polana Dziedzicówka
179. Jakub Tylka (156) – 2/12
180. Maciej Tylka (55) – 2/12
181. Jakub Tylka (54) – 2/12
182. Jan Styrczula (56) – 3/12
183. Jan Tylka (57) – 3/12
III.	Polana Mietłówka
184. Wojciech Długopolski (167) – 1/4
185. Andrzej Styrczula (125) – 1/8
186. Agnieszka Styrczula (86) – 1/8
187. Jan Styrczula (87) – 1/10
188. Jakub Styrczula (88) – 1/10
189. Tomasz Styrczula (89) – 1/10
190. Tomasz Styrczula (124) – 1/10
191. Anna Styrczulowa (138) – 1/10
IV.	Polana Kierpcówka
192.	Kazimierz Styrczula (119) – 1/18
193. Andrzej Styrczula (118) – 1/18
194. Maciej Styrczula (120) – 1/18
195. Grzegorz Styrczula (166) – 1/18
196. Wojciech Styrczula (122) – 1/12

197.	Zofia Styrczulowa (121) – 1/12
198. Maciej Styrczula
z Chochołowa – 1/18
199. Tomasz Styrczula
z Miedzyczerwiennego – 1/18
200. Wojciech Długopolski (167) – 1/4
201. Szymon Złoza (65) – 1/12
202. Andrzej Styrczula (125) – 1/12
203. Agnieszka Styrczulowa (86) – 1/12
Chałupnicy
204.	Niezamieszkały (48)
205.	Niezamieszkały (74)
206.	Niezamieszkały (75)
207.	Niezamieszkały (85)
208.	Niezamieszkały (101)
209.	Niezamieszkały (104)
210.	Niezamieszkały (109)
211. Jacenty Gruszka (113/1)
212.	Niezamieszkały (114)
213.	Zofia Styrczulowa (117/1)
214.	Zofia Styrczulowa (131/1)
215.	Niezamieszkały (132/1)
216. Agata Zaborska (135/1)
217.	Niezamieszkały (139)
218.	Niezamieszkały (140)
219.	Niezamieszkały (143)
220.	Niezamieszkały (144)
221.	Niezamieszkały (145)
222.	Niezamieszkały (146)
223. Agnieszka Bąkowa (147/1)
224.	Niezamieszkały (148)

225.	Niezamieszkały (157)
226.	Niezamieszkały (158)
227. Jan Bąk (160/1)
228.	Niezamieszkały (162)
229.	Niezamieszkały (169)
230.	Niezamieszkały (170)
Komornicy
231. Andrzej Sikora (5/2)
232. Anna Grywalska (7/2)
233. Wawrzyniec Gewont (25/2)
234. Michał Klejka (28/2)
235. Regina Długopolska (35/2)
236. Wojciech Klejka (42/2)
237. Maciej Tylka (57/2)
238. Regina Ogórkowa (64/2)
239. Wojciech Pawlak (67/2)
240. Maciej Kukulak (70/2)
241. Stanisław Styrczula (82/2)
242. Jakub Kij (92/2)
243.	Paweł Kij (93/2)
244. Jan Toczek (95/2)
245. Wawrzyniec Truchan (98/2)
246. Jan Toczek (95/3)
247. Marcin Kalisz (101/2)
248.	Katarzyna Chrobaczka (102/2)
249. Maciej Michniak (112/2)
250. Anna Gruszkowa (113/2)
251. Anna Styrczulowa (122/2)
252. Michał Długopolski (123/2)
253.	Kunegunda Zawodniaczka (134/2)
254. Stanisław Styrczula (171/2)
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Dzięki powiązaniu informacji z wykazu posiadaczy ról, półról, komorników i chałupników z danymi zawartymi w operacie katastru
austriackiego z 1846 roku, możemy ustalić
położenie budynków, w których mieszkali poszczególni posiadacze. Przykładowo, wymieniony w pozycji nr 7 zagrodnik, Franciszek
Czuj, zajmował budynek nr 6, zlokalizowany na
parceli nr 7. Obecnie teren ten stanowi działkę
ewidencyjną 69/1, a obok miejsca po dawnym
domu nr 7, wzniesiony został nowy, który
w obecnej numeracji Dzianisza ma nr 8.
Zjawiska dziejowe rozgrywają się w czasie
i w przestrzeni. Należyta orientacja w zakresie
tego drugiego elementu, jest niezbędna do poznania, zrozumienia i przedstawienia dziejów
każdej jednostki osadniczej. Cennym materiałem
kartograficznym i opisowym do różnego rodzaju
badań, w tym historyczno-przestrzennych, są
dokumenty austriackiego katastru gruntowego,
w szczególności mapy katastralne, powstałe
w połowie XIX wieku. Przedstawiają one wierny
i dokładny obraz obszaru ówczesnej Galicji.
Za czasów polskich nigdy nie przeprowadzono pomiaru całego starostwa nowotarskiego. We wsiach zajmowali się tym przysiężni
i wójtowie. Pod koniec XVII wieku był we dworze nowotarskim osobny miernik, ale wykorzystywano go głównie przy rozstrzyganiu spraw
spornych o grunta.
Pierwszą próbę utworzenia katastru w Galicji podjął w 1785 roku cesarz Józef II: „Ponie62
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waż stopa podatkowa nie jest równomierna tak
w poszczególnych krajach koronnych, jak i u po
szczególnych posiadaczy gruntowych, a także
podstawa wymiaru tego podatku jest niepewna,
przeto, jako ojciec i zarządca powierzonych
nam przez Opatrzność krajów, pomyśleliśmy
nad środkami ułożenia podstawy dla takiej
stopy podatkowej, ażeby w przyszłości, bez
podwyższania dodatków na pokrycie koniecznych potrzeb państwowych, każda prowincja,
każda gmina i każdy poszczególny posiadacz,
wpłacał swój udział w stosunku do posiadanego
gruntu”14. System katastru józefińskiego nie
wytrzymał jednak próby czasu i przetrwał jedynie do śmierci jego twórcy.
Cesarz Franciszek I, wobec pustki w skarbcu
cesarstwa po wojnach napoleońskich, przystąpił w 1817 roku do założenia stałego katastru
podatku gruntowego, opartego na ścisłych pomiarach geodezyjnych, oraz ustalenia wymiaru
podatku gruntowego, związanego z czystym
dochodem pochodzącym z każdego gospodarstwa rolnego.
Pomiary katastralne zostały oparte na podstawach matematycznych (sieć triangulacyjna,
jednolita skala map) i kartograficznych (odwzorowanie, podział sekcyjny, prostokątny) oraz
na ogólnie stosowanej w geodezji zasadzie: „Od
ogółu do szczegółu”.
14

 Patent cesarza Józefa II z 1785 r., cyt. za Walery
Fedorowski, Ewidencja Gruntów, Warszawa 1974.

Instytucja stałego katastru podatku gruntowego, dzięki zgromadzeniu ogromnego zasobu
kartograficznego oraz zbioru dokładnych danych o gruntach, od początku spełniała w Austrii wielorakie funkcje, nie tylko podatkowe.
Dla zagadnień gospodarczych i technicznych
kataster wykorzystano m.in. przy reformie
agrarnej oraz w pracach urządzeniowych, np.
w scaleniach gruntów, likwidacji serwitutów,
przy podziale wspólnot i parcelacji wielkiej
własności. Operaty katastralne nie tylko były
podstawą do prawnego ustalenia starego stanu
i szacunku gospodarstw przed scaleniem, lecz
i do opracowania oraz wyznaczenia na gruncie
nowego projektu. W analogiczny sposób wykorzystano je przy przebudowie dróg, tworzeniu
nowych linii kolejowych, melioracji i w innych
pracach inżynierskich.
Pod względem prawnym i administracyjnym
kataster zabezpieczał w księgach gruntowych
własność poszczególnych właścicieli nieruchomo
ści rolnych i miejskich, ułatwiał obrót nieruchomościami i uzyskanie kredytu. Dokumenty
katastralne dostarczały informacji o położeniu,
powierzchni, kulturze i klasie gruntowej parcel
należących do każdego właściciela. Oprócz tego
mapa katastralna chroniła położenie granic konkretnych nieruchomości, gdyż zawsze można je
było odtworzyć na jej podstawie.
Skala podstawowa austriackich map katastralnych wynikała z używanego wówczas niemetrycznego systemu miar austriackich.

1 cal (1”) = 26,3 mm
1 stopa (1’) = 12 cali
1 sążeń wiedeński (1°) = 6 stóp
1 sążeń kwadratowy wiedeński
= 3,596651566 m²
1 m² = 0,278036385 sążnia wiedeńskiego
1 mórg austriacki (Joch) = 1600 sążni kwadratowych wiedeńskich = 0,57546425 ha
1 ha = 1,737727 morga austriackiego
Skalę map ustalono w ten sposób, aby
40 sążniom na gruncie, odpowiadał 1 cal na
mapie, tj. 40 x 6 x 12 = 2880. 2880 cali na gruncie odpowiadało 1 calowi na mapie, stąd skala
1:2880. Z kolei 1 cal kwadratowy na mapie odpowiadał 1 morgowi austriackiemu w terenie.
Po przejściu na system metryczny, 1 mm
na mapie odpowiadał 2,88 m w terenie. Aby
wyeliminować wpływ krzywizny ziemi, przyjęto
siedem układów i przeliczono współrzędne sferyczne dla każdej prowincji (kraju) cesarstwa na
osobny układ. Dla Galicji, a więc i dla Podhala,
za początek układu uznano punkt triangulacyjny, znajdujący się na Kopcu Unii Lubelskiej
(Wysoki Zamek we Lwowie).
W każdym katastralnym układzie współrzędnych wprowadzono podział sekcyjny, prostokątny. Cały obszar monarchii pokryty został
systemem sekcji szczegółowych, obejmujących
w terenie prostokąt o wymiarach 1896,48
x 1517,19 m, co dawało powierzchnię 500 mórg
austriackich na każdej sekcji.

Operat katastru podatku gruntowego dla
każdej gminy katastralnej zawierał:
1. Część kartograficzną:
a) mapę katastralną, składającą się z arkuszy
sekcji szczegółowych,
b) szkice indykacyjne (robocze odbitki mapy
katastralnej),
c) manualia – pierwotne szkice polowe i powstałe na podstawie pomiarów uzupełniających.
2. Część opisową:
a) protokół parcelowy,
b) arkusze posiadłości gruntowej,
c) sumariusz,
d) alfabetyczny spis posiadaczy,
e) wypisy hipoteczne.
Historyczny operat katastralny gminy Dzianisz jest rozproszony po rozmaitych zespołach
aktowych, a jego poszczególne części składowe
są niekompletne i przechowywane w różnych
archiwach. Pierworysy i mokrodruki mapy katastralnej, szkice indykacyjne i manualia stanowią
część państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Znajdują się w składnicy Starostwa
Powiatowego w Zakopanem. Niektóre mapy
katastralne i arkusze posiadłości gruntowej
– w Oddziale V Archiwum Narodowego w Krakowie. Szkice polowe, obliczenia z pierwotnych
pomiarów w 1846 roku, protokół parcelowy i alfabetyczny spis posiadaczy – w Ekspozyturze
Krakowskiego Oddziału Archiwum Narodowego w Spytkowicach.

W katastrze austriackim zdefiniowano następujące pojęcia jednostek powierzchni:
– gminę katastralną15 (Katastralgemeinde),
którą stanowiła jednostka administracyjna
– w 1844 roku Dzianisz był samodzielną
gminą katastralną,
– parcelę (Parzelle), którą był ciągły obszar
uprawy (użytku gruntowego), znajdujący
się w tym samym posiadaniu16.
Pomiar, spisanie i opisanie ziem oraz użytków gruntowych przeprowadzono w sposób
jednolity we wszystkich krajach byłej monarchii
austriackiej, zgodnie z opracowanymi zasadami
i obowiązującymi instrukcjami. Aby wykonać
pomiar szczegółów terenowych, tj. sporządzenie
mapy oryginalnej, każdy kraj został podzielony
na obwody (rejony), odpowiadające przeważnie
ówczesnym powiatom, do których byli skierowani kierownicy i inspektorzy „mapowania”
oraz specjaliści od pomiarów stolikowych. Pomiary katastralne w Galicji zrobione zostały
15

Za gminę katastralną uważane były wówczas takie
miejscowości, których „mieszkańcy są zjednoczeni pod
własnym przełożonym, których granice są topograficznie
zamknięte, a które w prowizorium podatkowym istnieją
jako samoistne gminy podatkowe”.
16
Pojęcie parceli katastralnej różni się od obecnie
używanego określenia działki ewidencyjnej. To drugie to
ciągły obszar będący przedmiotem jednolitego władania.
W skład działki ewidencyjnej może wchodzić kilka parcel
katastralnych, np. rola, łąka, pastwisko i las, należących do
tego samego właściciela. W katastrze austriackim byłyby
to cztery odrębne parcele.
Dzianiskie role i polany przed 200 laty
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Role i polany we wsi Dzianisz według mapy katastralnej z 1846 roku

w latach 1844–1854, a na obszarze Dzianisza
w latach 1844–1847. Dla terenów Skalnego
Podhala inspektorem był geometra Schuster.
Pomiary na terenie gminy katastralnej Dzianisz prowadził zespół specjalistów w składzie:
Michael Lensch, Sebastian Wiskoczill, Johann
Galler i Anton Kechner.
Opis granic Dzianisza, w dokumencie
lokacyjnym z 17 lipca 1619 roku, wystawionym przez starostę nowotarskiego Stanisława
Witowskiego, jest lakoniczny: „…z wierzchu
góry Butorowej na dół rzeką nazywaną Dzia64
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nysz aż do rzeki Czarnego Dunajca a na wszesz
z jednej strony do wierzchu Ostrysza na drugą
stronę za Czyszczyny17, nie prejudykując nic
miastu Zygmuntowo, które także za rozkazem
Króla Jegomości osadzić chcę18, także i inszym
17

Według ustaleń Mieczysława Jasińskiego, Kościelisko.
Zarys rozwoju miejscowości do roku 1918, Zakopane 2012,
Ciszczyna była obszarem leśnym obejmującym południowe
zbocza zachodniej części Pasma Gubałowskiego.
18
Obszar zarezerwowany pod przyszłe miasto królewskie na terenie dzisiejszego Kościeliska i zachodniej
części Zakopanego.

wsiom i gruntom dawniejszym i tym, które się
nowo osadzać poczęły…”. Rzeczywiste granice
ukształtowały się w trakcie osadzania i zagospodarowywania pierwszych osadników, a ich
przebieg dyktowało życie.
W 1846 roku urząd podatkowy sporządził
dla cesarskich geometrów wykaz ról i polan,
zaliczanych do obszaru Dzianisza. Znalazły
się w nim role: Klejkowa, Chraca z Nawałami,
Krzysiak Sadło, Giegłownik, Drąg z Motyką,
Styrczula z Piętą, a także półrole: Ogórek,
Sabała, Latacz, Błachut oraz polany: Michniówka, Palenica, Staselówka, Dziedzicówka,
Miotłówka, Kierpcówka. Michniówka, Palenica, Staselówka i Kierpcówka nie znalazły się
ostatecznie w ustalonych w 1846 roku granicach gminy katastralnej Dzianisz. Ponieważ
grunty na tych polanach należały do mieszkańców tej wsi, stąd prawdopodobnie zostały – ze
względów podatkowych – zakwalifikowane
jako przynależne do jej obszaru. W wykazie pominięto polanę Szczechówka, którą być może
zaliczano do obszaru Zubsuchego lub Cichego.
Problemy tej skali oraz szereg mniejszych kwestii należało wyjaśnić i rozwiązać przed przystąpieniem do pomiarów.
Na późniejszych kopiach mapy katastralnej
występuje także rola Stasiwolak. Wyodrębniono
ją z roli Klejkowej (Stasiwolacy byli jej współwłaścicielami), jednak nie miało to podstaw
w dokumentach sprzed założenia katastru austriackiego.

Role i polany we wsi Dzianisz na ortofotomapie z 2015 roku

Dzianiskie role i polany przed 200 laty
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Fragment wykazu posiadaczy ról, półról, komorników
i chałupników ze wsi Dzianisz z 1811 roku
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Protokoły graniczne, czyli opisy granic
poszczególnych gmin katastralnych, były sporządzane dwukrotnie: pierwszy, tymczasowy
(Yorlaufige Grenzbeschreibung), powstawał co
najmniej na rok przed rozpoczęciem pomiaru
stolikowego w danym rejonie. Opracowywał
go miejscowy komisarz wraz z geometrą. Przed
rozpoczęciem prac, władze zawiadamiały sąsiadujące gminy, aby granice utrwaliły na gruncie
odpowiednimi znakami (przeważnie kopcami)
oraz uzgodniły sporne miejsca lub, jeżeli nie doszło do ugody, oznaczyły je trwale na gruncie.
W tej procedurze brały udział zainteresowane
strony, tj. przedstawiciele gmin, obszarów dworskich, wójtostwa oraz po dwóch członków każdej
gminy, znających dobrze przebieg granic.
Podczas obchodu granicy gminy katastralnej geometra sporządzał szkic ręczny jej przebiegu, na którym oznaczał poszczególne znaki
graniczne numerami lub literami. Protokół zawierał więc opis kopców, słupów, kamieni, figur
itp., według numerów oznaczonych na szkicu,
nazwisko posiadacza gruntu, na którym znajdował się znak graniczny, oraz charakterystykę
przebiegu granicy. Podczas obchodu mierzono
odległości pomiędzy poszczególnymi znakami
i wpisywano je do opisu granic. Przy zbiegu
trzech granic gmin katastralnych usypywano
trzy kopce, każdy na terenie odpowiedniej
gminy, które oznaczano na szkicu odręcznym
początkowymi literami nazwy gminy. Środek
tego trójkąta wyznaczał punkt graniczny grun-

tów przylegających gmin. Ślady niektórych
z tych kopców wprawne oko jeszcze dzisiaj potrafi odnaleźć w terenie.
Po zakończeniu obchodu granicy danej
gminy katastralnej, protokół odczytywano
członkom komisji i uwierzytelniano podpisami
uczestników rozgraniczenia. Dla Dzianisza sporządzono go w 1844 roku. W protokole19 opisano przebieg granic gminy Dzianisz, kolejno
od strony Zubsuchego20, Cichego, Chochołowa,
Witowa i Kościeliska, a także omówiono kwestie sporne oraz problemowe.
Drugi opis granic, ostateczny (Definitive
Grenzbeschreibung), po zakończeniu pomiaru
gminy katastralnej Dzianisz, sporządzono
w 1847 roku. Ustalone wtedy precyzyjnie granice
wsi nie uległy zmianie po dzień dzisiejszy.
Po ustaleniu granic zewnętrznych gminy katastralnej przystępowano do pomiaru szczegółów terenowych. Wykonywano go przy pomocy
stolika topograficznego21, uzupełniając pomia19

Oryginał protokołu w zbiorach Oddziału V
Archiwum Narodowego w Krakowie: materiały kartograficzne i dokumentacja techniczna.
20
Obecnie ta część dawnej gminy katastralnej
Zubsuche stanowi wieś Nowe Bystre.
21
Stolik topograficzny (mierniczy) stanowił dawniej
podstawowy przyrząd geodezyjny, używany do sporządzania map bezpośrednio w terenie. Zestaw składał się
z deski rysunkowej, umieszczonej na statywie, tzw. kierownicy (zawierającej lunetę z dalmierzem optycznym)
i łat topograficznych. Mapę sytuacyjną wykonywano
w trakcie pomiarów w terenie, od razu w przyjętej skali, na

rami liniowymi z wykorzystaniem łańcuchów
i taśm mierniczych. Przedmiotem pomiaru były
granice parcel gruntowych tj. role, łąki, pastwiska, lasy, rowy, stawy, nieużytki, drogi prywatne
itp., a także granice parcel budowlanych22 z istniejącymi budynkami i studniami, drogi publiczne, rzeki, jeziora i przedmioty stałe, jak np.
figury, krzyże przydrożne, budowle ochronne,
mosty itp.
Ustalenie stanu posiadania odbywało się
na gruncie, podczas pomiaru stolikowego,
w obecności gospodarzy, na podstawie spisu
posiadaczy ziem i budynków, skontrolowanego
przez sąd, a także starych józefińskich (z czasów
cesarza Józefa II) arkuszy pożytku z gruntu.
W alfabetycznym spisie posiadaczy ziem gminy
Dzianisz z 1846 roku figurowało 207 osób23.
papierze rysunkowym, naklejonym na stoliku. Jego położenie określano, stosując geodezyjne wcięcie na podstawie
2 lub 3 punktów oznaczonych na stoliku i jednoznacznie identyfikowalnych w terenie. Aby wykonać pomiar,
ustawiano łatę topograficzną na mierzonym punkcie, za
pomocą kierownicy nanoszono kierunek oraz mierzono
odległość, a następnie oznaczano położenie mierzonego
punktu bezpośrednio na mapie na stoliku.
22
Parcele budowlane stanowiły grunty znajdujące
się pod budynkami i budowlami.
23
Według danych operatu ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 stycznia 2019 roku, w rejestrze gruntów obrębu Dzianisz, figurowało łącznie 2006 właścicieli
i władających. Z tym, że ta sama osoba fizyczna występująca indywidualnie oraz w małżeństwie liczona jest jako
dwa odrębne podmioty.

Szkic polowy, wykonywany podczas pomiaru stolikowego, był wykorzystywany do
uzupełnienia brakujących szczegółów sytuacyjnych na każdej sekcji szczegółowej. Dla Dzianisza założono 12 arkuszy map w skali 1:2880.
Po wykreśleniu ołówkiem wszystkich parcel katastralnych i innych szczegółów terenowych na
sekcjach szczegółowych, oznaczano następnie
numerem każdą parcelę. Robiono to kompleksami, które zwykle odpowiadały istniejącym
podziałom powierzchniowym na role i polany.
Numery parcel katastralnych, po sprawdzeniu
ich kolejności, były następnie wprowadzane na
mapę tuszem (czarnym – budowlane, czerwonym — gruntowe oraz drogi i wody). Na terenie
Dzianisza w 1846 roku oznaczono 8912 parcel
gruntowych i 385 parcel budowlanych24. Świadczy to o znacznym rozdrobnieniu gruntów na
terenie Dzianisza w okresie, gdy wykonywane
były pomiary25.
Powierzchnie parcel katastralnych obliczano
dwukrotnie na mapie metodą graficzną lub analityczno-graficzną z wykorzystaniem miar z te24

Za parcele budowlane uważano także grunty pod
budynkami gospodarczymi takimi jak szopy czy szałasy
pasterskie.
25
Według danych operatu ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 stycznia 2019 roku, w części opisowej
operatu ewidencji gruntów obrębu Dzianisz, figurowało
18 268 działek ewidencyjnych. Należy przy tym pamiętać,
że w skład takiej działki może wchodzić kilka dawnych
parcel katastralnych lub ich części.

Podpisy przysiężnych pod wykazem posiadaczy ról,
półról, komorników i chałupników z pieczęcią gromady Dzianisz z 1811 roku

renu, a następnie wyrównywano do powierzchni
kompleksów obliczeniowych i obszaru sekcji
szczegółowej. Powierzchnia ogólna gminy Dzianisz obliczona ostatecznie w 1847 roku wynosiła 3054 morga 910 sążni kw. (1757,7951 ha),
w tym parcele gruntowe – 3042 morga 949 sążni
kw. (1750,9036 ha), a budowlane – 11 mórg
1561 sążni kw. (6,8915 ha)26.
W oparciu o obliczone powierzchnie parcel i ustalenie stanu władania, dokonane na
gruncie, opracowywano rejestr zawierający
26

Według gminnego, zbiorczego zestawienia danych, dotyczących gruntów na dzień 1 stycznia 2019 roku,
powierzchnia geodezyjna obrębu Dzianisz wynosi
1760,9972 ha, w tym m.in. grunty rolne – 1416 ha, grunty
leśne – 291 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane
– 39 ha, grunty pod wodami – 13 ha.
Dzianiskie role i polany przed 200 laty
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Szkic do opisu granic wsi Dzianisz z 1844 roku

w zagregowanej postaci dane o parcelach i ich
posiadaczach27.
27

Dwa lat później dotychczasowi posiadacze stali się
właścicielami gruntów. W 1848 roku, w całym zaborze
austriackim, przeprowadzono uwłaszczenie, polegające
na nadaniu chłopom prawa własności do posiadanej przez
nich ziemi, połączone ze zniesieniem wszelkich obciążeń
feudalnych.
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Wszystkie użytki na mapie katastralnej były
kolorowane. Grunty orne – sjeną z dodatkiem
gumiguty, łąki – ciemniejszą zielenią, pastwiska
– jasną zielenią, lasy – czernią słoniową, wody
– ultramaryną, drogi nieutwardzane – gumigutą z dodatkiem sjeny, itd. Porównując ówczesny stan użytkowania gruntów z obecnym,
można stwierdzić, że do największych zmian
i przekształceń doszło z upływem lat na terenie
dawnego wójtostwa dzianiskiego, które podlegało stopniowej parcelacji. Podziały tego obszaru
skutkowały również zmianami w użytkach gruntowych. Najbardziej widoczne było wylesienie
ponad 35 ha i zamienienie gruntów leśnych na
rolne i parcele budowlane na tzw. Rąbanisku.
W porównaniu z obrazem na mapie katastralnej,
w czasach obecnych widoczne jest przekształcanie gruntów ornych, które dominowały kiedyś
w obszarze Dzianisza, w użytki zielone, co jest
powszechnym zjawiskiem na całym Podhalu.
Długoletni proces pomiaru i kompletowania
dokumentacji katastralnej nie sprzyjał zachowaniu podstawowego warunku, jakim jest aktualność danych. W celu osiągnięcia zgodności
katastru z terenem w latach siedemdziesiątych
XIX wieku przeprowadzono tzw. reambulację.
Po niej operat katastralny podlegał stałej aktualizacji, a po 1890 roku, w oparciu o dane katastralne, założono dla Dzianisza księgi gruntowe
(wykazy hipoteczne, tzw. LWH).
Na podstawie powszechnej ustawy o księgach gruntowych z dnia 25 lipca 1871 roku,

ustawy o zakładaniu i wewnętrznym urządzeniu ksiąg gruntowych w Galicji z dnia 20 marca
1874 roku oraz innych przepisów, a także operatu katastru podatku gruntowego, zostały
założone księgi gruntowe dla każdej gminy
katastralnej. Dla gruntów rustykalnych (chłopskich) były to wykazy hipoteczne, dla obszaru
wójtostwa – tzw. księgi tabularne.
Proces zakładania ksiąg gruntowych poprzedzony był starannym zweryfikowaniem danych
katastru gruntowego. Specjalnie delegowany do
gminy katastralnej sędzia przeprowadzał dochodzenie i na podstawie m.in. dokumentów
z operatu katastralnego, tj. kopii z mapy katastralnej, odpisu protokołu parcelowego, spisu
posiadłości, alfabetycznego spisu posiadaczy
sporządzał arkusz posiadania.
Na podstawie dochodzeń i przygotowanych
dokumentów, sąd okręgowy w Nowym Sączu
podjął decyzję o założeniu ksiąg dóbr tabularnych28, a sąd grodzki w Nowym Targu o stworzeniu ksiąg gruntowych dla Dzianisza29. Każda
28

Księgi tabularne LWH 754 i 755.
Dla gruntów rustykalnych gminy katastralnej
Dzianisz pierwotnie utworzono 589 wykazów hipotecznych. Wykaz hipoteczny nr 1 (LWH 1) założony został
dla nieruchomości obejmującej 27 parcel katastralnych,
należącej do Macieja Bąka „Marcinka”. Wraz z upływem
czasu, podziałami gospodarstw oraz parcelacją wójtostwa,
liczba LWH stale wzrastała i w 1935 roku dla nieruchomości na terenie Dzianisza funkcjonowały już 1102 wykazy
hipoteczne.
29

z nich składała się z księgi głównej i zbioru
dokumentów. Ta pierwsza służyła do wpisów
prawnych i zawierała wykazy hipoteczne, oznaczone liczbami w kolejności arytmetycznej dla
poszczególnych nieruchomości. Zwane LWH
(liczba wykazu hipotecznego), były przeznaczone do wpisywania ciał hipotecznych i ich
praw rzeczowych oraz ich zmian.
Każdy wykaz hipoteczny składał się
z trzech kart: majątkowej (A), własności (B)
i ciężarów (C). Na karcie A wpisywano numer
wykazu hipotecznego (LWH), liczbę parceli
katastralnej, rodzaj uprawy oraz wszystkie
zmiany w stanie przedmiotu własności, tj.
odpisywanie lub dopisywanie poszczególnych
parcel katastralnych. Karta B służyła do wpisania imienia i nazwiska właściciela oraz ogra
niczeń, którym podlegał m.in. pod względem
zdolności zarządzania nieruchomością. Karta
C była przeznaczona na zapisywanie wszelkich praw ciążących na danej nieruchomości, np. hipotek, zastawu, odkupienia, najmu,
służebności itp. oraz zmian tych praw i ich
umorzenia.
Wszystkie nieruchomości podlegały przymusowemu wpisowi do ksiąg gruntowych
(LWH). Były one nowoczesnym rejestrem
publicznym i jeszcze kilka lat temu (przed założeniem elektronicznych ksiąg wieczystych)
wypisy z LWH miały taką samą moc dowodową, jak z ksiąg wieczystych (oczywiście dla
tych LWH, które nie utraciły mocy prawnej).

Utrzymywanie stanu zgodności katastru
i ksiąg gruntowych kontynuowano w okresie
międzywojennym za czasów II Rzeczypospolitej. Czasy okupacji hitlerowskiej i lata stalinowskie spowodowały kompletne rozregulowanie
tego porządku. Obrót ziemią – ze względu na
wysokie koszty postępowań spadkowych, ograniczenia prawne i ryzyko niekiedy nawet utraty
części nieruchomości – odbywał się w sposób
nieformalny. W znacznej mierze zaprzestano
więc korzystania z ksiąg wieczystych i instytucji
hipoteki. Bieżące pomiary, obok profesjonalnych geodetów, często wykonywali na gruncie tzw. polowi. Były to osoby przyuczone, bez
odpowiedniego wykształcenia geodezyjnego,
ale z dużą praktyczną wiedzą o terenie i jego
problemach. Służyli miejscowej społeczności
przy nieformalnym załatwianiu różnych spraw
gruntowych i sporów granicznych. Takim polowym, prowadzącym szereg spraw majątkowych
mieszkańców Dzianisza, w latach sześćdziesiątych XX wieku, był Jan Kois „Kubowcorz”.
W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kataster zastąpiony został tzw. ewidencją gruntów. Ze względu na potrzeby wymiaru podatku
gruntowego prace nad założeniem ewidencji
gruntów podjęto na Podhalu w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. W latach
1967–1968, zespół z Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych (w składzie: Jerzy
Osiński, Gabriela Osińska i Walenty Gądek)
wykonał dla Dzianisza operat ewidencyjny.

Pomiar sytuacyjny nowo wybudowanego kościoła
w Dzianiszu (szkic polowy z 1938 roku)

Ze strony władz gromadzkich, w ustalaniu
stanu władania i w pomiarach, uczestniczył
Józef Bukowski. Społeczność Dzianisza reprezentowali: Józef Łowisz, Leopold Styrczula, Andrzej Zubek oraz Andrzej Gruszka. Założenie
operatu ewidencyjnego polegało na aktualizacji
dawnego katastru austriackiego. Pomiary wykonywano uproszczonymi metodami, stąd poDzianiskie role i polany przed 200 laty
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Fragment dawnego wójtostwa wydzielony dla Jana
Krzeptowskiego (szkic reambulacyjny z 1902 roku)

wstałą mapę ewidencyjną charakteryzuje niska
dokładność. Również obliczenia powierzchni
wykonywano mało dokładnie i zjawisko kilkuprocentowej niezgodności powierzchni w terenie z powierzchnią ewidencyjną było zakładane
już przy ustalaniu warunków technicznych dla
tworzonej ewidencji. Zarejestrowani posiadacze
gruntów przeważnie nie mieli uregulowanego
prawa własności i stąd ewidencja wykazywała
ich jako tzw. władających gruntami.
Z punktu widzenia sztuki geodezyjnej,
kultury technicznej i wartości prawnej, ope70
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rat ewidencji gruntów, założony dla Dzianisza
w 1968 roku, w porównaniu z operatem katastralnym, był dziełem o kilka klas niższym.
Wynikało to ze świadomej polityki państwa
komunistycznego, które nie chciało inwestować w ochronę i utrwalenie prawa własności,
a potrzebowało jedynie systemu zabezpieczającego potrzeby bieżące, w szczególności do
obliczenia wymiaru podatków. Takie podejście
do zagadnienia ewidencji wynikało z doktryny
i długofalowych celów politycznych, w których
zakładano, że w przyszłości nastąpi przejście do
kolektywnych form gospodarki rolnej, podobnych jak w Związku Sowieckim.
Sytuacja zmieniła się radykalnie w 1971
roku. Rok wcześniej, w wyniku robotniczego
buntu na Wybrzeżu, władza w państwie przeszła w ręce ekipy Edwarda Gierka. W 1971 roku
przyjęto nowe zasady polityki rolnej. Jedną
z najdonioślejszych reform, przekreślającą
dotychczasową wieloletnią politykę władz
komunistycznych, było utrwalenie prywatnej
własności ziemi poprzez regulację własności
gospodarstw rolnych i uwłaszczenie rolników. Tym samym stworzono model polityki
rolnej całkowicie odbiegający od tego, co było
przyjęte w innych krajach bloku sowieckiego.
Zakończył się, trwający ponad 30 lat, stan
niepewności i chaosu w zakresie prawa własności. Znaczenie tej reformy dla rozwoju wsi
i dalszych wydarzeń nie jest do dzisiaj należycie doceniane.

Stolik topograficzny

Ustawa z dnia 26 października 1971 roku
o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych
stanowiła m.in. że: „Nieruchomości wchodzące
w skład gospodarstw rolnych, zwane dalej »nieruchomościami«, i znajdujące się, w dniu wejścia
w życie ustawy, w samoistnym posiadaniu rolników, stają się z mocy samego prawa własnością
tych rolników, jeżeli oni sami lub ich poprzednicy objęli te nieruchomości w posiadanie na
podstawie zawartej bez prawem przewidzianej
formy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny,
umowy o dożywocie lub innej umowy o przenie-

sienie własności, o zniesienie współwłasności
albo umowy o dział spadku”. Regulacja prawa
własności do gruntów odbywała się bezpłatnie.
Postanowienia ustawy oznaczały kolejne, po
123 latach, uwłaszczenie rolników30.
W celu prawidłowego przeprowadzenia
regulacji własności gospodarstw rolnych Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Krakowie (na terenie Dzianisza prace wykonywał geodeta Edward Rataj) dokonało, w latach
1977–1979, pomiaru zmian w stanie władania
i przeprowadziło akcję wydawania aktów własności ziemi. Z dobrodziejstwa tego skorzystali
także dzianiszanie i dzięki temu w lata osiemdziesiąte XX wieku wkroczyli z uregulowanym
stanem praw do gruntów, na których gospodarowali. Niestety, od strony geodezyjnej, ówczesne
państwo przeprowadziło akcję uwłaszczeniową
po minimalnych kosztach. Nie dokonano nowych
pomiarów i ustalenia własności na gruncie. Do
wydawania aktów własności ziemi posłużono się
istniejącym operatem ewidencji gruntów, który
sporządzono w 1968 roku do zupełnie innych celów (obliczania wymiaru podatku gruntowego).
Podczas akcji uwłaszczeniowej, własność ustalano w większości na mapie, bez wychodzenia
w teren. Tymczasem mapy ewidencyjne Dzianisza, powstałe w drodze uzupełnienia i aktualiza30

 Pierwsze uwłaszczenie, polegające na nadaniu
chłopom prawa własności do posiadanej przez nich ziemi,
miało miejsce za panowania austriackiego, w 1848 roku.

Budynek w Dzianiszu pod numerem 6 (zagrodnik Franciszek Czuj) na mapie katastralnej z 1846 roku, po prawej – miejsce
po dawnym budynku w Dzianiszu pod numerem 6 (zagrodnik Franciszek Czuj) na ortofotomapie z 2015 roku

cji austriackich map katastralnych, przy pomocy
uproszczonych pomiarów, charakteryzowały się
mniejszą dokładnością niż źródłowy materiał katastralny, wytworzony przed 130 laty. Po latach
stanu prawnego nie można już, niestety, zmie-

nić, a niska dokładność danych ewidencyjnych
po dzień dzisiejszy stanowi problem dla właścicieli nieruchomości, generuje spory sąsiedzkie
i sądowe oraz utrudnia prawidłowe gospodarowanie. Goście przybyli z Polski są zaskoczeni,
Dzianiskie role i polany przed 200 laty
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Dwór w Dzianiszu na mapie katastralnej z 1846 roku, po prawej – na ortofotomapie z 2015 roku

że rejestracja własności odbywa się w oparciu
o mapy wydrukowane w skali 1:2880, pochodzącej od przeliczenia sążni, stóp i cali, gdy system
metryczny, także na terenie dawnej Galicji, obowiązuje już ponad 120 lat. Ewidencję gruntów
(kataster) Dzianisza czeka więc modernizacja,
do której zapewne dojdzie w najbliższych latach.
Znając historię i miejscowe stosunki wiadomo,
że jej przeprowadzenie i założenie nowoczesnej bazy danych, odpowiadającej standardom
XXI wieku, nie będzie łatwym zadaniem.
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Okolice kościoła w Dzianiszu na mapie katastralnej z 1846 roku, po prawej – na
ortofotomapie z 2015 roku

Austriacki kataster gruntowy, założony
przed 170 laty, służy po dzień dzisiejszy
mieszkańcom Dzianisza, stanowiąc podstawę
dla ewidencji gruntów i budynków. Operat
ewidencyjny zawiera takie dane jak: położenie, granice, powierzchnie, rodzaje użytków
oraz ich klasy bonitacyjne, oznaczenia ksiąg
wieczystych. Powinien również dostarczać
informacji dotyczących budynków (położenie, przeznaczenie, funkcję użytkową i ogólne
dane techniczne), a także lokali (położe-

nie, funkcje oraz powierzchnie użytkowe).
Niestety, do dnia dzisiejszego nie została
założona ewidencja budynków na terenie
Dzianisza.
Stare mapy i cały operat katastralny są
także cennym materiałem do różnego rodzaju
badań historycznych. Przedstawiają precyzyjny, wierny i dokładny obraz obszaru wsi
Dzianisz sprzed 170 laty. W oparciu o dokumenty katastralne można dokładnie określić
obszar dzianiskiego wójtostwa.

Rejon Rąbaniska na mapie katastralnej z 1846 roku, po prawej – na ortofotomapie
z 2015 roku

Materiały te pozwalają także oszacować
wielkość oraz wskazać na mapie nadziały
gruntowe, przysługujące niegdyś pierwszym
osadnikom. Odpowiadają one rolom opisanym
w operacie katastralnym, które przedstawione
zostały na załączonych mapach. Aktualnie,
ogólnodostępne programy geodezyjne umożliwiają nałożenie obrazu mapy katastralnej
z 1846 roku na współczesne mapy wielkoskalowe oraz ortofotomapy i zdjęcia lotnicze.
Precyzja transformacji obrazów cyfrowych

Fragment Polany Szczechówka na mapie katastralnej z 1846 roku oraz na ortofotomapie z 2015 roku

jest na tyle duża, że w efekcie możliwe jest
odtworzenie w terenie wszystkich budynków
i szczegółów sytuacyjnych, istniejących na
mapie katastralnej z 1846 roku i to nawet
z dokładnością ± 2,0 m. Dzięki temu potrafimy określić miejsca najstarszych siedlisk
i pokazać zmiany w sieci osadniczej. Wartość źródłową zachowanych map katastralnych
podnosi dodatkowo data ich sporządzenia.
W przypadku Dzianisza był to rok 1846, rok
„poruseństwa chochołowskiego”, dwa lata

przed zniesieniem pańszczyzny i stosunku
poddańczego oraz nadaniem chłopom gruntów na własność. Reformy uwłaszczeniowe
z 1848 roku oznaczały na wsiach galicyjskich
koniec porządku prawno-gospodarczego, rozpoczętego po zamieszkaniu pierwszych osadników. Na mapach i w operacie katastralnym
z 1846 roku odzwierciedlone zostały zatem
stosunki własnościowe i przestrzenne sięgające nierzadko korzeniami nawet kilkaset lat
wcześniej.
Dzianiskie role i polany przed 200 laty
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