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Mapy katastralne powstałe w połowie XIX w. stanowią rzetelne źródło informacji
o użytkowaniu gruntów na terenie monarchii Austro−Węgierskiej. Dane przestrzen−
ne w powiązaniu z księgami gruntowymi tworzą wiarygodny materiał służący ba−
daniu historii tego terenu. Materiał ten, pozwala na odtworzenie z bardzo dużą do−
kładnością granic własności, położenia budynków lub innych obiektów. Połączenie
danych z map i fragmentów operatu katastralnego zachowanych w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zakopanem z danymi znaj−
dującymi się w księgach gruntowych przechowywanych w Sądzie Rejonowym
w Zakopanem pozwoliło na odtworzenie zasięgu dóbr zakopiańskich zakupionych
przez Władysława Zamoyskiego podczas licytacji w 1889 r. Informacje o powierzch−
ni dóbr uzupełniają dane z operatu urządzania lasu wykonanego w 1895 r. zawiera−
jące szczegółowe informacje o lesie, który zajmował zdecydowaną większość zaku−
pionego majątku.

Austriacki kataster gruntowy

Podstawę stałego katastru gruntowego na ziemiach byłej monarchii austriackiej,
a później austro−węgierskiej stanowił patent cesarza Franciszka I o podatku grunto−
wym z dnia 23 XII 1817 r. Pomiary katastralne zostały oparte na podstawach matema−
tycznych (sieć triangulacyjna, jednolita skala map) i kartograficznych (odwzorowanie,
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podział sekcyjny prostokątny) oraz na ogólnej w geodezji zasadzie – „od ogółu do
szczegółu”. Operat pomiarowy katastru austriackiego służył przede wszystkim ce−
lom fiskalnym, ale również różnym innym gałęziom gospodarki narodowej. Wyniki
pomiarów katastralnych były podstawą obrotu nieruchomościami, kopie map kata−
stralnych stanowiły część składową ksiąg gruntowych sądów hipotecznych, a mapy
katastralne służyły wszelkim celom państwowym i prywatnym. Do 1897 r. obowią−
zywał przy pomiarach katastralnych system miar austriackich.

1 cal (1”) = 26,3 mm,
1 stopa (1') = 12 cali,
1 sążeń wiedeński (1°) = 6 stóp,
1 mórg austriacki (Joch) = 1600 sążni kwadr. wied.
Po wprowadzeniu przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag metrycznego syste−

mu miar, władze Austro−Węgier przystąpiły do przeliczenia powierzchni parcel z sy−
stemu miar austriackich (sążeń wiedeński) na system miar metrycznych, co zostało
dokonane w latach 1892–1898.

1 m2 = 0,27805 sążnia kwadratowego wiedeńskiego,
1 ha = 1,73773 morga austriackiego.
Skalę map katastralnych ustalono w ten sposób, aby 40 sążniom na gruncie od−

powiadał 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. Mapa katastralna obejmowała w terenie prosto−
kąt o wymiarach 1896,48 x 1517,19 m, co dawało powierzchnię 500 mórg austriac−
kich. W celu wyeliminowania wpływu krzywizny ziemi przyjęto 7 układów i przeli−
czono współrzędne sferyczne dla każdej prowincji (kraju) na osobny układ. Dla
Galicji, a więc i dla Podhala, za początek układu przyjęto punkt triangulacyjny znaj−
dujący się na Kopcu Unii Lubelskiej – Wysoki Zamek we Lwowie. Dla Węgier, a więc
dla Spisza i Orawy, punktem triangulacyjnym było Obserwatorium Astronomiczne
na Górze Św. Gelerta w Budapeszcie. W każdym katastralnym układzie współrzęd−
nych wprowadzono podział sekcyjny prostokątny.

Kataster austriacki prowadzony był dla obszaru gminy katastralnej systemem par−
celowym. Za gminę katastralną uważane były takie miejscowości, których „miesz−
kańcy są zjednoczeni pod własnym przełożonym, których granice są topograficznie
zamknięte, a które w prowizorium podatkowym istnieją jako samoistne gminy po−
datkowe”, a parcelę stanowiła ciągła część uprawy (użytku gruntowego, partyfikatu
lub gruntu wolnego od podatku), znajdującą się w tym samym posiadaniu. Użytki
gruntowe dzieliły się na role, łąki, ogrody, winnice, pastwiska, połoniny, lasy, bagna,
jeziora, stawy oraz partyfikaty 1 i nieużytki.

Operat katastru podatku gruntowego dla każdej gminy katastralnej zawierał:
1. Część kartograficzną:

1 Partyfikat – grunt nadający się do uprawy rolnej, lecz wskutek innego jego przeznaczenia nie
jest w ten sposób uprawiany, np. rowy, fosy, drogi, miedze itp.



29

Marcin Guzik, Piotr Bąk – Obraz dóbr zakopiańskich w 1889 r. na podstawie...

a) mapę katastralną składającą się z arkuszy sekcji szczegółowych,
b) szkice indykacyjne,
c) manualia – pierwotne szkice polowe.
2. Część opisową:
a) protokół parcelowy,
b) arkusze posiadłości gruntowej,
c) sumariusz,
d) alfabetyczny spis posiadaczy,
e) wypisy hipoteczne.
Poszczególne części składowe operatu katastralnego dla gmin powiatu tatrzańskie−

go są obecnie rozproszone i niekompletne. Część map katastralnych, szkice indyka−
cyjne, manualia, protokół parcelowy znajdują się w Powiatowym Ośrodku Doku−
mentacji Geodezyjno−Kartograficznej w Zakopanem, niektóre mapy katastralne i arku−
sze posiadłości gruntowej w Oddziale V Archiwum Państwowego w Krakowie, pier−
wotny protokół parcelowy z 1846 r. w Oddziale Archiwum Państwowego w Nowym
Targu. Kompletu sumariuszy, alfabetycznych spisów posiadaczy i wypisów hipotecz−
nych, nie udało się odnaleźć.

Sposób opracowania map katastralnych był jednakowy w całej monarchii. Po przy−
byciu na teren danej gminy geometrzy ustalali protokolarnie i uzgadniali z sąsiednimi
gminami oraz okazywali na gruncie granice podlegającej pomiarowi jednostki kata−
stralnej. Następnie ustalali poprzez opalikowanie granice własności i władania. Dalej
za pomocą stolika topograficznego dokonywali pomiaru wszystkich parcel i budyn−
ków. Mierzono także koleje, drogi, wody
oraz wszelkie przedmioty trwałe jak, mo−
sty, drogowskazy, studnie, krzyże, figury
przydrożne itp. Na otrzymanej tym spo−
sobem mapie katastralnej danej gminy nu−
merowano parcele, obliczano ich po−
wierzchnię, określano klasę gruntu oraz
czysty dochód. Pomiary katastralne w Ga−
licji dokonywane były w latach 1844–1854,
na Podtatrzu i w Tatrach w 1846 r. W la−
tach 1869–1882 dokonano reambulacji
(aktualizacji) i w tym czasie dokumenta−
cja austriackiego katastru gruntowego uzy−
skała ostateczny kształt jako zreambulo−
wany stały kataster podatku gruntowego.

Księgi gruntowe

Po 1872 roku przystąpiono do zakła−
dania nowych ksiąg gruntowych na pod−
stawie zreambulowanego katastru. Księgi

Melecjusz Dutkiewicz, Nawsie, 1860, Muzeum
Tatrzańskie
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Kuźnice (górna część). Kopia mapy katastralnej (szkic indykacyjny), stan ok. 1889 r., oryginał
w skali 1:2880
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Kuźnice (dolna część). Kopia mapy katastralnej (szkic indykacyjny), stan ok. 1889 r., oryginał
w skali 1:2880
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gruntowe miały charakter powszechny, wszystkie nieruchomości w każdej gminie
katastralnej podlegały przymusowemu wpisowi do wykazów hipotecznych. Specjal−
nie delegowany do gminy katastralnej sędzia przeprowadzał dochodzenie i na pod−
stawie dokumentów z operatu katastralnego sporządzał arkusz posiadania. Następ−
nie na podstawie dochodzeń i przygotowanych dokumentów sądy grodzkie podej−
mowały decyzje o założeniu wykazów hipotecznych.

Z wykazów hipotecznych wyłączone zostały obszary dworskie (dobra tabularne,
własność tabularna, dobra dominikalne). Dobra tabularne stanowiły obciążoną po−
datkiem dominialnym własność ziemską, dającą uprawnienia feudalne, wyodręb−
nioną pod względem administracyjnym (obszary dworskie) od gruntów chłopskich
(także po uwłaszczeniu). Własność ta dawała prawo do głosowania w najbardziej
uprzywilejowanej kurii wyborczej. Z dobrami tabularnymi wiązały się prawa np.
propinacji, mlewa czy rybołówstwa. Na podstawie dochodzeń i dokumentów decy−
zje o założeniu ksiąg tabularnych podejmowały sądy okręgowe.

Każda księga tabularna lub gruntowa składała się z księgi głównej i zbioru doku−
mentów. Księga główna służyła do wpisów prawnych i składała się z wykazów
hipotecznych, oznaczonych liczbami w kolejności arytmetycznej dla poszczególnych
nieruchomości. Wykazy hipoteczne, zwane Lwh (liczba wykazu hipotecznego), były
przeznaczone do wpisywania ciał hipotecznych i ich praw rzeczowych oraz zmian
tych praw. Każdy wykaz hipoteczny i księga tabularna składała się z trzech kart:
karty majątkowej (A), karty własności (B) i karty ciężarów (C).

Karta A składała się z dwóch części, tj. A/1 i A/2. W części A/1 wpisywano nazwę
ciała hipotecznego, jeśli taka nazwa istniała, liczbę wykazu hipotecznego (Lwh) oraz

Dobra tabularne w gminach katastralnych
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nazwę gminy katastralnej. Następnie w trzech kolumnach wpisywano liczbę porząd−
kową, liczbę parceli katastralnej oraz jej rodzaj uprawy.

W części A/2, składającej się z dwóch kolumn, wpisywano w pierwszej kolumnie
liczbę porządkową wpisu, w drugiej – wszystkie zmiany w stanie przedmiotu wła−
sności, tj. odpisywanie lub dopisywanie poszczególnych parcel katastralnych.

Karta B służyła do wpisania imienia i nazwiska właściciela oraz ograniczeń, któ−
rym podlegał właściciel pod względem zdolności zarządzania nieruchomością oraz
innych ograniczeń.

Karta C służyła do wpisu wszelkich praw ciążących na danej nieruchomości, np.
prawo zastawu, odkupienia, najmu, służebności itp. oraz zmian tych praw i umorzenia.

Księgi tabularne, w tym Lwh 737 – dobra tabularne Bukowina, Lwh 749 – dobra
tabularne Brzegi, Lwh 765 – dobra tabularne Zakopane, Lwh 772 – dobra tabularne
Kościelisko przechowywane są aktualnie w Sądzie Rejonowym w Zakopanem.

Operat katastralny utrzymywany był w stałej zgodności z gruntem (okresowe
rewizje) i księgą gruntową. Kataster rejestrował jako pierwszy zmiany kształtu, po−
wierzchni i kategorii gruntu, a następnie zawiadamiał o tym sąd w celu poprawienia
księgi gruntowej; natomiast sąd rejestrował jako pierwszy w księdze gruntowej wszel−
kie zmiany własności oraz pokrewne i zawiadamiał o tym kataster w celu poprawie−
nia ksiąg katastralnych. W sądzie przechowywane były mapy hipoteczne, w których
co roku wkreślano powstałe zmiany.

Własności w Tatrach

Do czasu zajęcia starostwa nowotarskiego w 1769 roku przez Austrię obszar Tatr
dzielił się w sensie własnościowym na dwie strefy: hale (tereny położone przede
wszystkim powyżej górnej granicy lasu wraz z przynależnymi polanami) stanowiły
przedmiot wspólnego władania grup złożonych z górali mieszkających w poszcze−
gólnych wsiach podhalańskich, natomiast lasy stanowiły własność królewską, obcią−
żoną jednak serwitutami (służebnościami) na rzecz poszczególnych hal.

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1773 roku królewszczyzny na obszarze dawnego
starostwa nowotarskiego włączono do austriackich dóbr kameralnych i zarządzała
nimi Prefektura Kameralna w Nowym Targu. W celu pokrycia zadłużeń skarbu pań−
stwa, spowodowanych głównie długotrwałymi wojnami z Francją, w 1811 r. rząd au−
striacki postanowił sprzedać nowotarskie dobra kameralne i w związku z tym podzielił
je na sekcje, aby łatwiej znaleźć nabywców. Na obszarze południowej części ówcze−
snej nowotarszczyzny były to sekcje: białczańska, szaflarska, zakopiańska i witowska.
W 1818 roku sekcje szaflarską kupił Tomasz Uznański, a w 1819 sekcję witowską Jan
Pajączkowski. Sekcję białczańską i zakopiańską łącznie z położoną na Podhalu poza
Tatrami sekcją ostrowską zakupił w 1824 roku Emanuel Homolacs. Sekcja białczańska
obejmowała dobra kameralne położone na obszarze gmin katastralnych Bukowina
i Brzegi. Sekcja witowska położona była na obszarze gminy katastralnej Witów. Sekcja
szaflarska obejmowała dobra kameralne położone m.in. na obszarze gminy katastral−
nej Poronin i Murzasichle (oraz obszary położone w innych gminach katastralnych



Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich

34

dalej na północ od Tatr). W skład sekcji zakopiańskiej weszły m.in. obszary położone
na terenie gmin katastralnych Zakopane i Kościelisko. Po przejściu dóbr kameralnych
w ręce prywatne stały się one dobrami dominikalnymi (obszar dworski) a następnie
po założeniu ksiąg tabularnych dobrami tabularnymi.

W 1870 roku od rodziny Homolacsów dobra zakopiańskie (dawna sekcja biał−
czańska i zakopiańska) zakupił Ludwik Eichborn, a od niego przejął je w 1881 Mag−
nus Peltz. W 1888 dobra te zostały sądownie zlicytowane i nabył je Jakub Goldfinger,
ze względów jednak formalnych licytacja ta została unieważniona i na ponownej
licytacji w 1889 dobra nabył Władysław Zamoyski.

Obraz dóbr zakopiańskich według ksiąg gruntowych

W momencie nabycia dóbr przez Władysława Zamoyskiego dobra zakopiańskie
obejmowały nieruchomości opisane w księgach tabularnych Lwh 737 – dobra tabu−
larne Bukowina, Lwh 749 – dobra tabularne Brzegi, Lwh 765 – dobra tabularne
Zakopane, Lwh 772 – dobra tabularne Kościelisko.

Na podstawie tych zapisów w księgach tabularnych, mapch katastralnych i reje−
strach parcelowych możliwe jest ścisłe ustalenie położenia i obszaru gruntów naby−
tych w 1889 roku przez Władysława Zamoyskiego. W księgach tabularnych wyszcze−
gólniono także prawa i ciężary obciążające poszczególne nieruchomości. W tym
przypadku do szczególnie uciążliwych dla właściciela dóbr tabularnych należały
uprawnienia serwitutowe obciążające lasy na rzecz współwłaścicieli poszczególnych

Kuźnia „Anna”, ok. 1885 r. Zdjęcie nieznanego autora ze zbiorów Wiesława Siarzewskiego
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Kuźnice zakopiańskie z widokiem na Goryczkową, ok. 1877 r. Fot. Awit Szubert, ze zbiorów Ośrodka
Dokumentacji Tatrzańskiej TPN

Dawny budynek administracji huty w Kuźnicach, 1889 r. Zdjęcie nieznanego autora ze zbiorów Wiesława
Siarzewskiego



Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich

36

hal. Służebności te miały swój początek w uprawnieniach nadanych przez królów
polskich w tzw. przywilejach lokacyjnych. Mimo późniejszych zmian właścicieli
i stosunków własnościowych w Tatrach, oraz mimo ich regulacji w latach 1860–1880
utrzymały się w wielu przypadkach w postaci służebności poboru paszy i drzewa na
utrzymanie ognisk w szałasach, służebności poboru drzewa na opał, służebności
poboru drzewa budulcowego na budowę i naprawę budynków. Skomplikowany
zakres i charakter praw serwitutowych przysługujących poszczególnym grupom wła−
ścicieli sąsiednich nieruchomości sprzyjał różnego rodzaju nadużyciom i mógł być
ciągłym zarzewiem konfliktów sąsiedzkich.

Spór o Morskie Oko

Gdy w 1889 roku Władysław Zamoyski kupował dobra zakopiańskie, stanął przed
szeregiem problemów. Najpoważniejszym i najtrudniejszym był problem na wschod−
niej granicy dóbr, czyli spór o Morskie Oko.

W okresie przed 1769 rokiem granica królewszczyzny, będąca jednocześnie gra−
nicą państwową, biegła na południe wzdłuż rzeki Białki, dalej Białej Wody do Pola−
ny pod Wysoką, stąd Doliną Rówienek do Graniastej Turni i dalej granią główną Tatr
na zachód. Wykorzystując upadek państwa polskiego w nie do końca jasnych oko−
licznościach ok. 1796 r. Palocsayowie, właściciele rozległych obszarów w północnej
części węgierskich Tatr Wysokich, przesunęli te granice znacząco na zachód.

W 1811 roku komisja skarbu dokonująca pomiarów podczas przygotowywania
dóbr Kościelisko−Zakopane do sprzedaży zapisała w swych aktach pretensje („kon−
trowers”) Palocsayów do wschodniej połowy Morskiego Oka. Pretensja została po−
wtórzona w 1824 r., przy wydaniu przez komornika Nerunowicza Emanuelowi Ho−
molacsowi zakupionych przezeń dóbr zakopiańskich. Według Palocsayów granica
dóbr winna biec wzdłuż rzeki Białki, dalej Rybim Potokiem, przez środek Morskiego
Oka i linią prosta na grań Mięguszowieckich Szczytów (tzw. Linia Dydyńskiego 2).
Komornik Nerunowicz pretensji nie uwzględnił i kazał sypać kopce graniczne linią
od zbiegu Białej Wody i Rybiego Potoku, przez Żabie na wierzchołek Rysów i taki
przebieg granicy wprowadzono później na mapy katastralne podczas pomiarów
przy zakładaniu nowoczesnego katastru w 1846 r. Jednak na mapach zaznaczono
także „kontrowers” zgłoszony przez Palocsayów.

Pretensje węgierskie obejmowały więc następujące parcele katastralne:
2537 pow. 17,4330 ha – jezioro (Morskie Oko),
2538 pow. 125,8929 ha – las (Rybie),
2539 pow. 83,7117 ha – pastwisko (Żabie),
2540 pow. 21,3159 ha – jezioro (Czarny Staw),
2541 pow. 267,2089 ha – głazy.

2 Dydyński był geometrą, pełnomocnikiem sąsiadującego od strony węgierskiej z dobrami
zakopiańskimi dominium „Frydman”.
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Razem obszar pretensji węgierskich obejmował 515,5624 ha. Z obszaru preten−
sji węgierskich parcele 2537 i 2538 należały do dóbr zakopiańskich i opisane były
w księdze tabularnej Lwh 749 obejmującej dobra tabularne Brzegi. Pozostałe parcele
stanowiły przedmiot współwłasności rodu Nowobilskich z Białki. W 1853 roku tery−
torium sporne zostało zapisane do prowizorycznego katastru węgierskiego (pozo−
stając nadal w katastrze galicyjskim).

W 1858 Klementyna, wdowa po Emanuelu Homolacsu, za pośrednictwem mie−
szanej komisji granicznej „dla sąsiedzkiej zgody”, zrzekła się za odszkodowaniem
całej spornej przestrzeni na rzecz Palocsayów. Transakcja okazała się jednak nieważ−
na. Nie wolno było wówczas bez pozwolenia politycznej władzy krajowej dzielić
dóbr tabularnych stanowiących jedną nieruchomość. Nie nastąpiła więc intabulacja3

aktu ugody do ksiąg tabularnych. Ponadto powołując się na galicyjską mapę kata−
stralną gminy Brzegi, akt ugody wymieniał wszystkie parcele na spornym obszarze.
Tymczasem parcele 2539, 2540 i 2541 nie były częścią dóbr tabularnych, lecz stano−
wiły współwłasność rodu Nowobilskich z Białki.

Strona węgierska poprzez różne tego rodzaju chwyty prawne, zgłaszanie pretensji
i dokonywanie aktów posiadania na spornym obszarze powoli tworzyła podstawy

Sporny rejon w górnej części Doliny Białki

3 Intabulacja – bezwarunkowy wpis nabytej nieruchomości.
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Aleja do Kuźnic, okres międzywojenny. Pocztówka ze zbiorów Wiesława Siarzewskiego

Zakład Pracy Domowej Kobiet, początek lat 20. XX w. Fot Teofil Studnicki ze zbiorów Wiesława
Siarzewskiego
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Dworek hamernika przy drodze do Kuźnic, ok. 1900 r. Pocztówka ze zbiorów Wiesława Siarzewskiego

Klasztor Albertynów w Dolinie Bystrej, rok 1907. Pocztówka ze zbiorów Wiesława Siarzewskiego
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faktyczne i prawne dla swoich roszczeń. Jednocześnie spór stopniowo zaczął nabie−
rać charakteru sporu politycznego, przeradzając się w konflikt pomiędzy Galicją i Wę−
grami a ostatecznie w spór między obiema częściami składowymi Austro−Węgier.

Z biegiem lat porządkując podstawy dowodowe roszczeń Węgrzy zrezygnowali
z domagania się linii Dydyńskiego. Szukając wyrazistej podstawy topograficznej dla
swojego stanowiska, przyjęli założenie, że skoro granica od pradawnych czasów prze−
biegała wzdłuż Białki, trzeba ustalić położenie źródeł Białki i tamtędy poprowadzić
granicę. Według Węgrów przedłużeniem Białki był Rybi Potok. Należało więc podąża−
jąc przez Morskie Oko, następnie wzdłuż Czarnostawiańskiej Siklawy poprzez Czarny
Staw dotrzeć do źródła Białki i stamtąd na grań główną Tatr. Ostatecznie stanowisko
węgierskie sprowadzało się do twierdzenia iż rzeka Białka, wypływająca spod Rysów
i przecinająca Czarny Staw i Morskie Oko, w całym swym biegu – z wyjątkiem małego
odcinka koło Nowej Białej – stanowi faktyczną i prawną granicę Austrii i Węgier.
Według Węgrów nie ulegało więc również wątpliwości, iż obszar zawarty między tą
granicą a linią ciągnącą się od szczytu Rysów poprzez grań Żabiego do ujścia do Białki
Potoku Biała Woda uważany za sporny, od najdawniejszych czasów należał do Wę−
gier. Po modyfikacjach powierzchnia terenu objętego pretensjami węgierskimi wyno−
siła ok. 359 ha. Z tego ok. 135 ha należało do hrabiego Władysława Zamoyskiego.

Obraz dóbr zakopiańskich wg operatu urządzania lasów

Lasy w dobrach zakopiańskich zajmowały znaczną część powierzchni. Obraz
lasów w tym okresie utrwalony został w „Operacie systematyzacyji lasów państwa
zakopiańskiego na rok 1896” 4. „Operat systematyzacyji” to ówczesny odpowiednik
operatu urządzania lasu zawierającego informacje o cechach taksacyjnych drzewo−
stanów (np. wysokość drzew, pierśnica, zwarcie, zadrzewienie, zasobność) oraz plan
użytkowania lasów (zręby, trzebieże, nasadzenia) na najbliższe lata.

Pierwszy plan urządzania lasów dóbr zakopiańskich sporządzony został przez
Jerzego Jarosza w 1885 r. Miało to związek z decyzją komisji rządowych monitorują−
cych rozmiar gradacji kornika drukarza, która rozwinęła się wskutek dewastacyjnej
gospodarki leśnej prowadzonej przez właściciela dóbr Magnusa Petzla. Komisje te
zamknęły las dla właścicieli i ustanowiły przymusowego zarządcę dla tych terenów,
w osobie nadleśniczego Jerzego Jarosza. Pierwszy tom „Operatu systematyzacyji”
zawiera opis ogólny dóbr, sposób przeprowadzenia taksacji leśnej oraz plan zabie−
gów gospodarczych (plan cięć i zagajeń, plan trzebieży, plan kultur). Pozostałe tomy
zawierają wykaz poddziałów, tabelę klas wieku oraz tabele szacunkową dla poszcze−
gólnych wydziałów (Zakopane, Kościelisko, Bukowina). Informacje o położeniu po−
szczególnych oddziałów i poddziałów zawarta jest na mapach leśnych wykonanych
przez Witołda Stefanusza, słuchacza III roku leśnictwa w 1898 r.

4 Najważniejsze części tego opracowania jako dokumentacja źródłowa stanowią załącznik do
niniejszego opracowania.
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Gospoda w Kuźnicach, lata 20. XX w. Pocztówka ze zbiorów Wiesława Siarzewskiego

Droga do Kuźnic, okres międzywojenny. Pocztówka ze zbiorów Wiesława Siarzewskiego
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Lasy dóbr zakopiańskich położone są w dwóch kompleksach – w sekcji zako−
piańskiej i białczańskiej. W celach porządkowych Jarosz podzielił je na trzy wydziały
(obecnie nazwalibyśmy je leśnictwami):

Wydział I – Zakopane, położony na terenie gminy katastralnej Zakopane i obejmu−
jący powierzchnię 2260,95 morg;

Wydział II – Kościelisko, położony na terenie gminy katastralnej Kościeliska
i obejmujący powierzchnię 3246,55 morg;

Wydział II – Bukowina, położony na terenie gmin katastralnych Bukowina oraz
Brzegi i obejmujący 4432,29 morg (ryc. 1).

Wydziały nie obejmowały wszystkich terenów należących do dóbr zakopiańskich
(np. terenu Kuźnic), obejmowały one przede wszystkich obszary leśne, a tylko nie−
wielki procent ich powierzchni stanowiły grunty nieleśne (Tab. 1).

Tab. 1. Ogólne zestawienie gruntów państwa zakopiańskiego
a) gruntów ekonomicznych 30,46 morg
b) łąk lasowych 219,29 morg
c) pastwisk 231,55 morg
d) lasów 8779,08 morg
e) kosodrzewiny 282,14 morg
f) nieużytków 397,27 morg

Razem 9939,79 morg
g) wody i drogi zajmują 116,00 morg

Ogółem 10055,79 morg

Podział dóbr zakopiańskich na Wydziały
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Lasy dóbr zakopiańskich można podzielić na dwie części: wolne od służebności
oraz obciążone tym prawem. Komisje serwitutowe, które regulowały prawo służeb−
ności w Tatrach, wydzieliły w lasach dóbr zakopiańskich 10 okręgów przeznaczo−
nych do pasania przez uprawnionych zwierząt domowych, tzw. cerkl pastwisko−
wych. Cerkle obejmowały 2805 morgów powierzchni.

Tab. 2. Przeliczniki pomiędzy gatunkami
2 konie = 3 krowy
2 woły = 3 krowy
2 jałówki = 1 krowa
6 owiec = 1 krowa
2 jagnięta = 1 owca
Liczby kóz nie wolno podwyższać

Porównanie wielkości powierzchni dopuszczonej do użytkowania z liczbą tzw.
owiec przeliczeniowych wskazuje na obszary o najbardziej eksploatowane (Tab. 3).

Cerkle pastwiskowe w dobrach zakopiańskich. Kolorem szrafu oznaczono liczbę owiec przeliczeniowych,
jaką mieli prawo wypasać uprawnieni na morg cerkla. Wyciągi serwitutowe zamieszczone w „Operacie
systematyzacyji” informują szczegółowo o prawach i obowiązkach włościan chcących pasać bydło
w lasach dworskich. Prawo wypasu przysługiwało uprawnionym na konkretnych parcelach, dlatego
dokładnie można określić położenie i powierzchnie poszczególnych cerkli. Serwituty określały liczbę
zwierząt hodowlanych, jaką można było wypasać. Określały także przeliczniki dla poszczególnych
gatunków i liczbę ognisk na których utrzymanie można było zbierać drewno w dworskim lesie,
oraz opłaty, jakie należy uiszczać za użytkowanie tego terenu.
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Kuźnice zakopiańskie na początku lat 90. XIX w. Fot. S. Bizański, ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji
Tatrzańskiej TPN
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Powierzchnia 508 m 225 m 147 m 66 m 105 m 568 m 334 m 148 m 209 m
1020  250 246 m 67 m  1240  1011  722  661  581  1171  316 176 2805 m

Konie 30 20 10 25 13 8 8 30 25 20 50 16 255

Woły 30 5 60 8 4 4 20 40 150 20 341

Krowy 150 90 30 30 60 28 40 90 25 60 60 663

Jałownik 60 25 60 20 28 4 16 30 30 20 20 313

Owce 400 600 600 500 200 100 200 200 450 800 600 230 4880

Jagnięta 100 150 100 80 70 50 100 50 150 200 30 1080

Kozy 20 5 5 30 6 66

Owce prze-
licz./morg 4,37 7,73 7,36 17,94 6,13 6,85 7,58 2,18 4,19 14,80 11,51 5,88 6,21

  A B C D F G H I K L

Mała
Łąka Miętusia

Kalatówki,
Białe,

Strążyska
Upłas

Stoły,
Pisana
Niżnia

Pisana
Wyżnia Smytnia Ornak Smreczyny

Toma-
nowa Pyszna

Waks-
mundzka Razem

Tab. 3. Zestawienie prawa służebności wypasu w lasach dóbr zakopiańskich
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Największe wskaźniki zagęszczenia mają cerkle Upłas (17,94), Tomanowa (14,80)
i Pyszna (11,51). Zarządca tatrzańskich lasów – Jerzy Jarosz – uważał, że największą
szkodę w lasach wyrządzają roszczenia serwitutowe, na mocy których wolno paść
bydło w lasach ochronnych, tzn. położonych na bardzo stromych stokach w pobliżu
górnej granicy lasu.

Tatrzańskie lasy na początku XIX wieku składały się prawie wyłącznie ze świer−
ków, tyko w nielicznych miejscach w reglach występowały buki i jodły. Jarosz zwra−
ca uwagę na występowanie pojedynczych okazów jaworów, cisów i modrzewi, przy
czym ten ostatni gatunek był sztucznie wprowadzony i nie widzi dla niego przyszło−
ści. Średni wiek drzewostanów został obliczony na 56 lat, przeważają drzewostany
rębne, czyli w wieku 80–100 lat (29%), ale bardzo dużo jest zrębów i kultur (czyli
upraw w wieku do 20 lat), świadczy to o niestosowanym obecnie w Polsce w lasach
górskich sposobie gospodarowania, opartym na rębni zupełnej. Największy udział
starych drzewostanów występuje w Wydziale I – Zakopane (53%), najmniejszy jest
w wydziale III – Bukowina (16%), w tym też Wydziale przeważają zręby i uprawy –
28%.

Według operatu Jarosza, zwarcie drzewostanów (czyli stosunek łącznej powierzchni
koron drzew do powierzchni gleby) wynosi od 02 do 09, a przeważa 07. Winę
takiego stanu rzeczy przypisuje autor Magnusowi Peltzowi, który przez 12 lat zako−
piańskie lasy niszczył. Zadrzewienie, czyli stosunek miąższości danego drzewostanu
do miąższości podanej w tablicach zasobności dla tego samego gatunku drzewa,
klasy bonitacji i wieku w przypadku lasów dóbr zakopiańskich wynosi 0,62. Tak

Zabudowa Kuźnic zakopiańskich około 1900 r. Pocztówka ze zbiorów Wiesława Siarzewskiego
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słaby wynik jest skutkiem dużego przerzedzenia drzewostanów oraz ostrego klima−
tu, jaki występuje w Tatrach (tablice z jakich korzystał Jarosz najprawdopodobniej
były przygotowane dla niższych położeń górskich).

W „Planie systemizacyi” znajduje się także informacja o zapasie (miąższości wszyst−
kich drzew w drzewostanie) lasów dóbr zakopiańskich. Zapas został obliczony
w roku 1890 za pomocą powierzchni próbnych i drzew modelowych. Dla całego
obszaru wynosił on 945 598,1 m3. Wartość lasów oszacowana przez Jarosza wyno−
si 1350 000 złr, wynika ona z obliczonego dochodu, jaki może przynieść gospodar−
ka leśna, przy założonym w planie cięć pozyskaniu drewna. Roczny dochód, jaki
został oszacowany przez Jarosza po odliczeniu kosztów administracyjnych, podat−
ków itp. oraz uwzględnieniu użytkowania ubocznego (trzebieży, pastwisk i łąk)
wynosi 54 000 złr.

Podsumowanie
Analiza informacji zawartych w archiwalnych materiałach pozwoliła na szczegó−

łowe odtworzenie przedmiotu licytacji z 1889 r. Popularna opinia, że podczas licyta−
cji Zamoyski kupił Tatry nie jest zgodna z prawdą. Zamoyski kupił głównie lasy,
które obecnie stanowią 29 proc. powierzchni utworzonego w 1955 r. w Tatrach
parku narodowego.


