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Czym były metryki gruntowe?



Metryka józefińska – części składowe

 Dokumenty podstawowe
1. Opisanie granic – opis granic danej miejscowości

2. Prawidła fasjonowania – opis niw uwzględniający znajdujące się w ich 
granicach rodzaje gruntów, powierzchnie i zasady szacowania 
wysokości zbiorów

3. Księga pomiarów
4. Sumariusz gruntów dominikalnych i rustykalnych 

– zawierał zestawienie powierzchni gruntów 
oraz uzyskiwanego z nich przychodu



Metryka józefińska – części składowe

 Dokumenty uzupełniające i dodatkowe
1. Sumariusz fasji pieniężnej z Ekstraktów wyprowadzonej
2. Sumariusz ekstraktów, ekstrakty fasji indywidualnej
3. Protokół względem wydania i nada odebrania Ekstraktów indywidualnej fasji
4. Obrachunek kontrolowanego przychodu z gruntu
5. Adnotacja (Adnotatio, zaczynająca się od słów: 

„W tej wsi wszystkie pola tak lepszego, jako też i podłego gatunku w trzecim
roku w ugór wypuszczane bywają”)

6. Zestawienie ogólne sumy gruntów dworskich, plebańskich i chłopskich
7. Sumaryczne obliczenie „pożytku” (zbiorów) z gruntów dominikalnych

i rustykalnych z przeliczeniem ich na wartość pieniężną
8. Sumariusz procentu z przychodu pieniężnego
9. Tabele oszacowania dochodów z lasów dworskich
10. Konsygnacja (wyszczególnienie) gruntów pustych
11. Konsygnacja rzek i jezior oraz pożytku jaki przynosiły



Metryka józefińska – opisanie granic



Metryka józefińska 
– prawidła, sumariusz



Metryka józefińska – księga pomiarów

Numer 
porządkowy

Imię i nazwisko, numer domu
• układ niw
• rozróżnienie rodzajów budowli
• rozróżnienie rodzajów gruntów

Powierzchnia gruntów i zbiory
• powierzchnia: 1 morga = 1600 sążni
• zbiory zbóż: 1 korzec = 32 garnce = 64 achtele
• zbiory siana: 1 cetnar = 100 funtów
• drewno: 1 sążeń = 8 stóp



Metryka józefińska – interpretacja

Dwór

Dworek

Dom

Tytulatura

Rodzaje upraw



Metryka józefińska – interpretacja

Chałupa

Kramnica

Żydzi

Rusini

Polacy



Metryka józefińska – interpretacja

 Dwór, dworek
szlachta, wyżsi urzędnicy

 Dom
mieszczanin 
mieszczanin-rolnik (jeśli oprócz domu i ogrodu posiada pola orne)
zamożny chłop (na wsi)

 Chałupa
chłop-kmieć (jeśli oprócz chałupy i ogrodu posiada pola orne)
chłop-chałupnik (jeśli posiada tylko chałupę lub ogród na niwie domowej)
plebejusz miejski

 Kramnica, winnica, bydłobojnia, karczma itp.
kupiec, rzemieślnik, przemysłowiec



Metryka franciszkańska 
– części składowe
 Najczęściej zachowane akta

1. księga pomiarów
2. sumariusz szczegółowych arkuszy przychodu wszystkich posiadaczy 
gruntowych w porządku alfabetycznym
3. układ regulacji pańszczyzny i innych inwentarskich powinności według 
okólnika z 25 listopada 1846 roku

 Dokumentacja uzupełniająca
1. Wykaz główny wszystkich pożytków urbarialnych i onychże wartość w 
pieniądzach, stosownie do okólnika z dnia 6 maja 1819 roku do nałożenia 
podatku przez powyższe państwo fasjonowanych (tzw. fasje z 1819 r. –
146/19)



Metryka franciszkańska 
– części składowe



Metryka franciszkańska 
– księga pomiarów

Numery 
topograficzne

Imię i nazwisko, 
numer domu

Wysokość zbiorów oraz przychód 
w układzie jednego roku



Metryka franciszkańska 
– sumariusz arkuszy



Metryka franciszkańska 
– sumariusz arkuszy

Imię i nazwisko, 
numer domu, 
miejsce 
zamieszkania

Wyszczególnie
nie działek

Rodzaje 
i liczba 
działek

Powierzchnia 
gospodarstwa, przychód 
i roczny podatek



Metryka franciszkańska – interpretacja

Grunty dominikalne
dworskie, należące do dziedzica
Grunty wolne
nieobciążone powinnościami 
feudalnymi, np. szlachty zagrodowej 
(wolnej), kościołów, prebend, szpitali
Grunty rustykalne
obciążone powinnościami 
feudalnymi, np. chłopskie 
i uprawiane przez szlachtę 
czynszową



Dziękuję za uwagę


