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Stisunek gmin sgsiniich no Krakowa ei c i p  
1 .  stulecia.

Złączone obecnie w jedną całość z Krakowem 
sąsiednie gminy: Półwsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, 
Czarna W ieś z Kawiorami, Nowa W ieś Narodowa, 
Łobzów, Krowodrza, oraz Grzegórzki-Piaski i Dą
bie zBeszczem i Glębniowem, niejednokrotnie w cią
gu X IX  stulecia dla celów administracyjnych z K ra
kowem były połączone i wspólną z niem dzieliły 
dolę. Nawet miasto Podgórze przez kilka lat, jak 
to poniżej będzie wykazane, do Krakowa było przy

łączone, jedynie gminy Zakrzówek i Dębniki, oraz 
Prądniki Biały i Czerwony z Olszą po raz pierwszy 
obecnie złączyły się z Krakowem w całości łub czę
ściowo, taktyczne jednak stosunki łączyły miasto 
Kraków już od szeregu la t z powyższemi gminami. 
Od roku 1890 bowiem zaczęła się ludność Krakowa 
w wielkiej ilości przesiedlać do gminy Dębniki, tak 
że w ciągu 10 la t od r. 1890 do 1900 wzrosła 
liczba ludności w Dębnikach z 819 na 2672 osób, 
czyli zwiększyła się w tym czasie o 226 % , ilość 
domów zaś wzrosła z 70 na 147, czyli o 110% .

W  gminie Prądnik Czerwony założyło miasto 
Kraków cmentarz miejski, a w ostatnich latach prze

niosła się z Krakowa do tej gminy i do jej przy
siółka Olszy znaczna część załogi krakowskiej. Kó- 
wnież w ostatnich kilkunastu latach osiadło około 1 lj2 
tysiąca, mieszkańców Krakowa w przyległej do tegoż 
miasta części gminy Prądnik Czerwony, zwanej Mor
genstern') wką. w której zbudowano około 70 domów, 
przeważnie dwupiętrowych. Inne, we wstępie wymie
nione gminy, sąsiadujące z Krakowem, łączono z tem 
miastem głównie dla celów administracyjnych, jedy
nie Czarna W ieś ściślej z Krakowem była złączona 
i chociaż przez kilkadziesiąt la t w ciągu X IX  stu 
lecia przydzielona była do gmin. czyli dzielnic K ra
kowa. to jednak nie zdołała się trw ale przy tem

Sala posiedzeń Rady miejskiej.
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Byli w ójtow ie gmin, w łączonych do Krakowa:
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mieście utrzymać i dopiero teraz się na stałe z niem 
złączyła.

Przechodząc do historycznego przedstawienia sto
sunku, jaki gminy sąsiednie łączył z Krakowem, 
spotykamy przy końcu XVIII wieku podział admi
nistracyjny* Krakowa na wydziały (sekeye), który 
się w Krakowie utrzymał do roku 1809. Do W y
działu III, zwanego Piasek albo Garbarze, należało 
jeszcze z końcem 18 stulecia Półwsie i Czarna Wieś. 
Wydział ten liczył 367 numerów domów, z których 
numeru 272—.‘>44 przypadały na Półwsie Zwierzy
nieckie.

Od roku 1802, w którym przez władze austrya- 
ckie nowo utworzony M agistrat objął zwierzchni
ctwo nad wszystkiemi zjednoczonemi przedmieściami 
Krakowa i nad miastem Kazimierzem, nie należało 
już do wydziału III miasta Półwsie, tylko z gmin 
sąsiednich jedyna Czarna Wieś.

Gdy w roku 1809 Kraków został przydzielony 
do Księstwa Warszawskiego, podzielono go na 4 gmi
ny. Do III gminy zaliczono oprócz Klcparza i P ia
sku także i gminę Czarną Wieś. Czwartą gminę 
miejską stanowiło od r. 1810 — 1810 miasto Podgó
rze, które odłączone od Krakowa w r. 1815, w cza
sie utworzenia Rzeczypospolitej Krakowskiej^ uzy
skało przywilej wolnego, handlowego miasta. P rzy
wilej taki nadano miastu Kraków za czasów Księ
stwa Warszawskiego w r. 1809, a zniesono w roku 
1846.

Od r. 1815, to jest od czasu utworzenia Wolnego, 
niepodległego i ściśle neutralnego miasta Krakowa 
z okręgiem, podzielono miasto Kraków na 11 gmin 
(dzielnic) miejskich, a okręg na 17 gmin okręgo
wych. Do IX gminy Krakowa należała prócz części 
Piasku i Nowego Świata także i Czarna Wieś. Ósma 
gmina okręgowa zwała się Zwierzyńcem, a do niej 
zaliczano z przyległych do Krakowa gmin: Krowo
drzę, Łobzów, Nową W ieś i Zwierzyniec z Pół- 
wsiem Zwierzynieckiem. Do drugiej gminy okręgo
wej. Mogiła, należały z sąsiednich gmin Krakowa: 
Dąbie, Grzegórzki, Piaski, oba Prądniki i Olsza.

W  roku 18.‘)8 nastąpiła zmiana podziału admi
nistracyjnego Rzeczypospolitej Krakowskiej, a mia
nowicie. miasto Kraków rozszerzono przez przyłą
czenie kilku gmin sąsiednich i podzielono je na pięć 
cyrkułów, a okręg na 9 dystryktów. Do II cyrkułu 
Krakowa przydzielono gminy Krowodrzę, Łobzów,

Nową W ieś Narodową, Gramatykę i Kawiory. Do cyr 
kti.Ii* III włączono Grzegórzki i Piaski, a do cyrkułu IV 
przydzielono Półwsie Zwierzynieckie i Zwierzyniec 
z Mogiłą Kościuszki. Funkcye urzędowe wójtów gmin 
miejskich i podsędków objęła z dniem 1 grudnia 
1858 nad cyrkułami Dyrekrya Policyi. Podział K ra
kowa na 11 gmin zachował się obok podziału na 
cyrkuły aż do roku 1858, w którym podzielono 
Kraków na 8, do dziś dnia istniejących dzielnic. 
Podział na 5 cyrkułów zniesiono w Krakowie w r. 
1855 i w tym roku podzielono miasto na 3 obwody

komisaryackie, do dziś dnia istniejące. Przydzielone 
w r. 18:58 do cyrkułów krakowskich gnnny sąsiednie, 
pozostały przy nich do roku 184(5, w którym Rzecz
pospolitą Krakowską objęła Austryil i następnie 
w okresie przejściowym aż do roku 1854, w K tó 
rym ustanowiono nowy administracyjny ustrój Ga
licyi. Dla zachodniej Galicyi ustanowiono prezydenta 
krajowego i podzielono ją  na 6 obwodów, wscho
dnia Galicya podlegała, Namiestnictwu we Lwowie. 
Miasto Kraków otrzymało jeszcze w r. 1853 pro
wizoryczny, a od r. 1854 rzóćży wisty Magistrat, 
którego .jurysdykcyi poddano także gminy: Grze
górzki i Piaski, Dąbie z Deszczem i Głęluiiowrm, 
oraz Kawiory. Oprócz tego ciągle do 11 gmiu 
Krakowa aż do r. 1858 zaliczała się Czarna Wieś, 
którą od tego czasu uważano za odrębną, lecz aż 
do r. 1866 jurysdykcyi krakowskiego Magistratu 
podległą gminę. Inne, poprzednio do cyrkułów Kra
kowa przydzielone gminy, włączono do c. k. urzę
dów powiatowych, których w obwodzie krakowskim 
było 5, a mianowicie w Mogile, Liszkach, Krzeszo
wicach, w Chrzanowie i w Jaworznie. Gmina Zwie
rzyniec z attynencjyą Półwsie, oraz Łobzów i Nowa 
Wieś, zostały przydzielone do urzędu powiatowego 
w Liszkach, a Krowodrza i oba Prądniki Piały 
i Czerwony z Olszą do urzędu powiatowego w Mo- 
gile.

Co do Czarnej W si wydal M agistrat krakowski 
c. k. Rządowi krajowemu w r. 1897 objaśnienie, że 
należy ją  uważać za osobną gminę. Do wy dania te
go oświadczenia przyczynił się fakt, że od r. 1850 
zaczęto Kraków otaczać wałami fortecznymi, które 
odcinały dalsze przedmieścia od starego miasta a na
stępnie usiłowania Czarnej W si i innych gmih-przy
ległych, aby uzyskać wołny przez rogatki miejskie 
przejazd fur, wywożący cli nieczystości miasta ua po
la tychże gmin. Wojskowe i fiskalne względy prze
ważyły w owym czasie nad ideą utrzymania łączno
ści Krakowa z Czarną W sią, która mimo tego do 
kouca r. 1858 zaliczała się do IX gminy miejskiej. 
Dopiero od 1 stycznia 1850 przy podziale miasta na 
8 dzielnic nie zaliczono już Czarnej W si do żadnej 
z nich.

Równocześnie czyniło starania Pótwsie Zwierzy
nieckie, aby go nie przydzielać do urzędu powiato
wego w Liszkach, gdyż miało tuż obok Magistrat 
i sąd powiatowy delegowany krakowski, miasto Kra 
ków zaś starało się o przyłączenie do niego Pół- 
wsia, gdyż uważało je za dalszy ciąg ulicy Zwierzy 
nieckiej, reskrypt jednak c, k. Rządu krajowego 
z 6 sierpnia 1857 L. 20759 przydzieli! Półwsie 
stanowczo do urzędu powiatowego w Liszkach.

Gdy 1 kwietnia 1866 miasto Kraków otrzymało 
własny statu t, to równocześnie wypuściło ze swej 
opieki podległe sobie gm iny: Czarną W ieś, Kawiory, 
Grzegórzki i Piaski oraz Dąbie, Deszcz i Głębinów. 
Gminy te na. podstawie ustawy gminnej z r. 1866 or
ganizować musiało dopiero utworzone rozporządze
niem Ministerstwa stanu z 23 stycznia 1867 Nr. 17

Rynek w Dębnikach.


