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NAUKA SCIENCE

WSTĘP
Rozpowszechnienie i przekształcanie rynkowych 

układów urbanistycznych na terenach polskich i otacza-
jących je zabudową przyrynkową związane jest z przyję-
ciem niemieckiego prawa lokacyjnego wzorowanego na 
przywileju Magdeburga. Wcześniejsze formy ,,rynków’’ 
z przylegającą zabudową (głównie mieszkaniową) sta-
nowiły dość nieregularne, wydłużone place targowe 
powstałe z poszerzenia traktów komunikacyjno-handlo-
wych przechodzących przez osady targowe. Zabudowę 
stanowiły przeważnie parterowe domy jedno- lub dwu-
izbowe, rozmieszczone wzdłuż moszczonych drewnem 
dróg1. Na placach znajdowały się waga miejska i kościół2. 
Był to rodzaj osadnictwa otwartego, czyli bez fortyfi ka-
cji i umocnień obronnych, co umożliwiało swobodną 
rozbudowę. Zamieszkiwane były przez miejscową 
ludność, a potem także przez wędrownych kupców, 
handlarzy i rzemieślników. Osady targowe zaczęły się 
tworzyć niezależnie, na potrzeby gospodarcze państwa, 
a nie jak pierwotnie dla obsługi pojedynczego grodu, 
z którym były funkcjonalnie sprzężone. Początkowo 
nie unormowano ich jednolitymi przepisami prawno-
-gospodarczymi. Obowiązywały tam na ogół prawa 
miejscowe, np. przywileje targowe umożliwiające or-
ganizowanie targu raz w tygodniu, np. Wtórek, Środa 
Śląska, Piątek, Sobótka, itp.3 Wyjątkowym przykładem 
osady targowej jest Trzebnica, gdzie prawdopodobnie 

INTRODUCTION
Dissemination and transformations of market square 

urban systems within the area of Poland and neigh-
bouring areas by means of market square structures is 
connected with adopting German town law based on 
the Magdeburg privilege. Previous forms of “market 
squares” with adjacent buildings (mainly residential) 
were quite irregular, lengthy marketplaces which came 
to being due to broadening of communication/trade 
routes which led through trading settlements. The 
buildings were mainly one-storey one – or two-room 
houses, located along wood-lined roads1. Town scales 
and a church were located in the market squares2. It 
was a kind of an open settlement, thus it was devoid of 
fortifi cations and defensive structures, which allowed 
for free expansion. They were inhabited by the local 
community, and then also by itinerant merchants, trad-
ers and craftsmen. Trading settlements were created 
regardless of economic demands of the state, unlike their 
previous aim, which was to service one gord, with which 
they were functionally coupled. At fi rst they were not 
regulated by unifi ed legal/economic rulings. In general, 
local ordinances, such as trade privileges which allowed 
for holding market days once a week, e.g. Wtórek, Środa 
Śląska, Piątek, Sobótka, etc. were in force3. A unique 
example of a  trading settlement is Trzebnica, where 
probably at the moment of location of the settlement in 
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w momencie zasiedlania osady w 1204 r. wyznaczono 
17 działek okalających regularny, kwadratowy plac, co 
świadczyłoby o najstarszej formie działalności mierniczej 
zakładającej w  ten sposób miasto w Polsce4. Powstała 
forma ,,nowego targu’’ z wczesnośredniowieczną osadą 
targową, która stanowiła pośredni model miasta śre-
dniowiecznego5. Nadawane później prawa miejskie na 
wzór magdeburskiego powodowały przenoszenie osad 
targowych w nowe miejsca6, przekształcanie istniejących 
ówcześnie układów przestrzennych7 lub połączenie ich 
z  lokowanym miastem8. Na terenie dzisiejszego Pod-
karpacia przykładowymi lokacjami w miejscu istniejącej 
osady są Krosno – lokacja 1342  r. (ryc. 1) i Rzeszów 
w 1354 r.  (ryc. 2 – rynek nr 1).

Zastosowanie prawa niemieckiego w dużym stopniu 
przyczyniło się do znacznego postępu w procesie roz-
budowy wielu wsi, które otrzymały miano miast oraz 
sposobność do zasiedlania się większej liczby ludności 
w nowo powstałych układach przy istniejących ośrod-
kach miejskich lub wiejskich. Dotyczy to przede wszyst-
kim Śląska, Wielkopolski, Małopolski, Pomorza (tam 
częściej lokowano na prawie lubeckim9) i Kujaw. Prawo 
magdeburskie występowało w swojej oryginalnej wersji 
bądź w  formie lokalnych odpowiedników powstałych 
na jego podstawie, np. prawo średzkie i chełmińskie.

Na prawo niemieckie składały się dwa dokumen-
ty: zbiór swobód osadniczych, czyli Weichbild mag-
deburski i praw sądowniczych, tzw. Zwierciadło saskie. 
W pierwszym spisano formy ustrojowo-prawne wraz 
z podstawowymi przywilejami lokacyjnymi, w których 
przedstawiono schemat organizacji osady10. Miasta 
zakładane na prawie niemieckim powstawały na ,,suro-
wym korzeniu’’, czyli terenie jeszcze niezabudowanym 
i niezagospodarowanym, poprzez translokację wioski 
lub nadawanie praw miejskich istniejącej osadzie, 
co powodowało przekształcenia ulic, zabudowy albo 
bardziej inwazyjnie – wytyczenia nowego podziału 
gruntów oraz konstrukcji urbanistycznej. Na obszarach 
Polski bardzo rzadko zakładano miasta na ,,surowym 
korzeniu’’. Miasta lokowane na prawie niemieckim 
objęte nowymi przepisami zmieniały sytuację go-
spodarczą i  strukturę społeczno-prawną, która oczy-
wiście przekładała się na ich rozplanowanie, mimo 
że ani w przywilejach, ani w aktach lokacyjnych nie 
zajmowano się docelowo tą kwestią. To inwencja oraz 
rola zasadźcy miała największy wpływ na układ prze-
strzenny uwzględniający warunki topografi czne, który 
bardzo często również wykorzystywał doświadczenia 
i pomysły z poprzednich realizacji tego typu miast11. 
Faktycznymi twórcami regularnych średniowiecznych 
planów urbanistycznych byli mensores literati, czyli osoby 
biegłe w sztuce mierniczej, które próbowały utworzyć 
spójną całość, jednak w większości przypadków musiały 
nanosić pewne odchylenia od planowanej regularności. 
Ostateczny kształt lokowanego miasta był kompro-
misem zastanych warunków naturalnych, stopnia 
zagospodarowania istniejącego osiedla i sieci ulic przy 
jednoczesnym dążeniu do zwartości i uporządkowania 
nowego układu12.

1204, 17 plots of land surrounding a regular, rectangular 
market square were designated, which may indicate the 
oldest form of measurement activities locating a city in 
Poland in this manner4. The form of a “new market” 
with Early Medieval trading settlement, which consti-
tutes an intermediary model of a medieval city, came to 
being5. The laws based on the Magdeburg Law resulted 
in: moving trading settlements to new locations6, trans-
formations of contemporary spatial arrangements7 or 
combining them with a city which was being located8. 
In the area of today’s Podkarpackie, Krosno – located 
in 1342 (fi g. 1) and Rzeszów from 1354 (fi g. 2 – market 
square nr 1) are the examples of locations in the place 
of the existing settlement.

The implementation of German law infl uenced to 
a greater extent the progress of the process of develop-
ment of many villages, which got the status of cities 
and a possibility for more inhabitants to settle in newly 
created urban systems by already existing urban or ru-
ral centres. This refers mainly to Śląsk, Wielkopolska, 
Małopolska, Pomorze (locations based on the Lübeck 
law were more common there9) and Kujawy. The 
Magdeburg law appeared in its original form, or in 
a  form of local equivalents created on its basis, e.g. 
the Środa law (ius Sredense) and the Chełmno law (ius 
Culmense).

The German law comprised of two documents: a set 
of town privileges, that is, the Magdeburg Weichbild and 
the judiciary law, the so-called Sachsenspiegel. In the fi rst 
one, legal and governmental forms together with basic 
location privileges in which the layout of the settlement 
arrangement was described were specified10. Cities 
located under the German law were established on the 
so-called “raw root”, that is, an area which was still non 
built-up and undeveloped, by virtue of translocation 
of a hamlet or granting town privileges to an already 
existing settlement, which resulted in transforming 
streets, buildings, or more invasive – determining new 
division of land and a new urban construction. In the 
area of Poland, cities were rarely located on the “raw 
root”. Cities located under the German law, which 
were subject to new regulations, changed the economic 
situation and socio-legal structure, which obviously had 
impact on their layout, despite the fact that neither in 
privileges nor in location acts was this issue dealt with. 
It was the invention and the role of the founder which 
had the greatest infl uence on the spatial arrangement 
which took into consideration topographic conditions, 
who often derived from the experience and ideas of 
previous locations of such cities11. The actual creators of 
regular medieval urban plans were mensores literati, that is, 
expert measurers, who attempted at creating a consist-
ent whole, yet in most cases they had to apply certain 
deviations from the planned regularity. The ultimate 
shape of the located city was the compromise between 
the actual natural conditions, the level of development 
of the already existing settlement and the network of 
streets, while pursuing a compact and organised new 
system at the same time12.
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STAN BADAŃ
O polskich miastach lokowanych na prawie nie-

mieckim oraz historii ich rozwoju wydano wiele pu-
blikacji – począwszy od kilkutomowych monografi i 
szczegółowo opisujących zmiany zachodzące w kraju 
bądź o wybranych ważniejszych ośrodkach miejskich po 
liczne artykuły, które rozszerzały i uzupełniały porusza-
ne zagadnienia. Jednak wciąż brakuje opracowań przed-
stawiających typologię lokowanych miast na wskazanym 
obszarze oraz analizy ich układów urbanistycznych, 
a także badań nad poszczególnymi rynkami i zabudową 
przyrynkową miast Podkarpacia.

Kwerendę materiałów literackich i  archiwalnych 
podzielono ze względu na tematykę:
I.  historia budowy miast polskich w okresie średnio-

wiecza – dziejów powstawania, etapów rozwoju, pro-
cesu lokacji na prawie niemieckim i jego zależności 
ze strukturą przestrzenną miast,

II.  rozplanowanie rynkowych układów urbanistycznych 
miast polskich leżących na obszarze dzisiejszego 
Podkarpacia i Małopolski – analizy wielkości, pro-
porcji i kompozycji rynków oraz wymiarów działek 
siedliskowych.
Historię polskich miast przedstawia tom pierwszy 

pracy zbiorowej opracowanej pod redakcją Stanisława 
Pazyry pt. Miasta polskie w tysiącleciu z 1965 roku zawie-
rający ogólny rys historyczny począwszy od ich genezy 
powstania na przełomie IX–X wieku do XV, czasu 
rozwoju pomiędzy XV a XVIII, a następnie w XVIII 
wieku. W pracy zobrazowano zmieniającą się sytuację 
w kraju oraz dalsze przemiany urbanistyczne w okresie 
porozbiorowym, międzywojennym i w czasach Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. Zwrócono szczególnie uwagę 
na warunki społeczno-gospodarcze, które wpłynęły na 
kształtowanie się najstarszych grodów, osad służebnych, 
targów, szlaków handlowych, fortyfi kacji oraz zmieniają-
cych się funkcji miast uwzględniając rozwój rzemiosła, 
handlu, wojska, wydobywania surowców naturalnych 
i formułujących się praw, które obowiązywały na zie-
miach polskich, m.in. prawo polskie, magdeburskie, 
lubeckie, średzkie, chełmińskie, czynszowe oraz prawo 
miejskie. Scharakteryzowano poszczególne okresy lo-
kacji i związane z nią przejście od modelu miasta typu 
gród-podgrodzie połączonego z osadami służebnymi do 
nowego układu przestrzennego. Część tomu pierwszego 
i w całości tom drugi pochodzący z 1967 roku poświęco-
ny został charakterystyce poszczególnych województw 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i miast znajdujących 
się w ich granicach. Fragment terytorium dzisiejszego 
Podkarpacia opisuje rozdział o województwie rzeszow-
skim. Wymieniono lokacje miast królewskich, prywat-
nych, szlacheckich, magnackich, rycerskich, biskupich 
oraz zakładanych na,,surowym korzeniu’’ z okresu 
XIII–XVIII wieku13. Dzieła w sposób niewyczerpujący 
prezentują następujące po sobie formy architektoniczne 
i układy urbanistyczne, skupiając się głównie na prze-
mianach gospodarczych, rozwoju rzemiosła oraz handlu.

Podobnie w dziele Zabytki urbanistyki i  architektury 
w Polsce: odbudowa i konserwacja (1986) opracowanym 

STATE OF RESEARCH
Many publications about Polish cities located under 

the German law and the history of their development 
were published – from several monographs describing 
in detail the changes which were taking place in the 
country or selected more important cities to numerous 
articles which expand and supplement this question. 
However, there are still no studies presenting the typol-
ogy of the cities being located in the selected area and 
analysis of their urban layouts, as well as research on 
particular squares and market square buildings in the 
cities of Podkarpacie.

The query of literary and archive materials was di-
vided according to the subject-matter:
I.  the history of the development of Polish cities in the 

medieval period – the history of their incorporation, 
stages of development, the process of location under 
the German law and its relationship with the spatial 
structure of cities,

II.  arrangement of market square urban systems of Pol-
ish cities in the area of the present-day Małopolska 
and Podkarpackie – analyses of the size, proportion 
and composition of markets and dimensions of 
habitat plots.
The history of Polish cities is presented in the fi rst 

volume of the collective work edited by Stanisław Pazyra 
entitled Miasta polskie w tysiącleciu published in 1965, which 
contains a general historical background beginning from 
their origins at the turn of the 9th and 10th century to the 
15th century, the period of development between the 15th 
century and 18th century and then in the 18th century. In 
the work, the changing situation in the country as well 
as further urban transformations in the post-partition 
period, the interwar period and in the period of the Polish 
People’s Republic was laid down. Particular attention was 
paid to socio-economic conditions, which infl uenced the 
shaping of the oldest gords, ancillary settlements, market-
places, trade routes, fortifi cations and changing functions 
of cities, taking into consideration the development of 
crafts, trade, army, exploitation of natural resources and 
adopting laws, which were in force in the area of Poland, 
among others, the Polish law, the Magdeburg law, the 
Lübeck law, the Środa law, the Chełmno law, the rent 
law and the municipal law. Particular location periods 
and the transformation from the gord-suburbium model 
connected with ancillary settlements into a new spatial 
system were described. Part of the fi rst volume and 
the whole second volume from 1967 is devoted to the 
characteristics of particular voivodeships of the Polish 
People’s Republic and cities within its borders. A frag-
ment of the territory of the present-day Podkarpackie is 
described in the chapter on the Rzeszów voivodeship. 
In particular centuries from the 13th c. to the 18th c., the 
locations of royal, private, nobility, magnate, knightly and 
episcopal cities as well as those located on the “raw root” 
were enumerated13. These works in a non-exhaustive 
manner present the subsequent architectural forms and 
urban systems, focusing mainly on economic changes, 
development of craftsmanship and trade.
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pod redakcją Wiktora Zina i Wojciecha Kalinowskiego, 
a także w autorskiej publikacji W. Kalinowskiego Zarys 
historii budowy miast w Polsce do połowy XIX w. (1966) 
przybliżono dzieje miast z perspektywy przeobrażeń 
przestrzennych form osadniczych wraz z podstawowymi 
procesami ich historycznego rozwoju. W obu pracach 
omówiono pierwsze wczesnośredniowieczne aglomera-
cje, a następnie pojawienie się,,nowych targów’’, które 
stanowiły pośredni model urbanistyczny między wcze-
snośredniowiecznym a  średniowiecznym miastem14. 
W. Kalinowski stwierdza, że bezpośrednią przyczyną 
licznych przebudów miast, wsi i późniejsze powstawanie 
nowych osiedli wiązało się z najazdem wojsk tatarskich 
w 1241 r., który spowodował znaczne zniszczenia osad 
na terenie Śląska i Małopolski. Nowo zakładane miasta 
wzorowane były na formach przestrzennych Europy 
Zachodniej oraz na opracowanych w Magdeburgu pra-
wach miejskich15. Kolejno opisano przebieg lokacji na 
ziemiach polskich w okresie XIII–XV w. i rozszerzający 
się program funkcjonalny miast o rynkowych układach 
urbanistycznych oraz dalsze okresy historyczne w archi-
tekturze i urbanistyce. Ważną kwestią, jaką wyjaśniono, 
były różnice dotyczące wytycznych i zasad funkcjono-
wania przywileju lokacyjnego i prawa miejskiego. Rów-
nocześnie przy każdej epoce zwrócono uwagę na rozwój 
architektury. Tym, co wyróżnia pracę Zabytki urbanistyki 
i  architektury… spośród wielu innych publikacji, jest 
przedstawienie najbardziej reprezentatywnych przy-
kładów zabytkowych miast z całej Polski począwszy od 
ich powstania, etapów rozwoju, przemian urbanistycz-
nych i przekształceń struktury historycznej zabudowy 
w kontekście zachowanego dziedzictwa kulturowego 
tych miast oraz późniejszych prac konserwatorskich, pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów 
rewaloryzacyjnych. Z rejonu dzisiejszego województwa 
podkarpackiego omówione zostały Jarosław i Przemyśl.

O powstaniu i  rozwoju prawa magdeburskiego 
wraz z  jego rozprzestrzenianiem się na obszarze Pol-
ski pisała Krystyna Kamińska w pracy Lokacje miast na 
prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r. (stu-
dium historyczno-prawne) w 1990. Autorka przedstawiła 
stan badań dotyczący problematyki lokacji na prawie 
niemieckim miast w Polsce, historię powstawania 
prawa w Magdeburgu oraz jego późniejszy wpływ na 
ustrój i przekształcenia w przestrzeni miast polskich. 
Drobiazgowo ukazano przebieg tworzenia się poszcze-
gólnych zbiorów praw, postanowień i dokumentów 
składających się końcowo na prawo magdeburskie, m.in. 
Zwierciadło Saskie, Weichbild magdeburski, ortyle i źródła 
o charakterze kompilatorskim. Celem K. Kamińskiej 
było przeanalizowanie i ustalenie procesu lokacyjnego 
poszczególnych miast, głównie na ziemiach polskich16, 
które zostały wyszczególnione ze względu na teren: 
Śląsk, Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, Małopolska, Ruś 
Halicka, Mazowsze, Pomorze oraz Ziemia Sieradzko-
-Łęczycka. Granicę czasową badań naukowych stanowił 
rok 1370 – śmierć Kazimierza Wielkiego, który wywarł 
ogromny wpływ na kolonizację i rozwój urbanistyczny 
miast lokowanych na prawie magdeburskim17.

Similarly, in the work Zabytki urbanistyki i architektury 
w Polsce: odbudowa i konserwacja, edited by Wojciech Zin 
and Wojciech Kalinowski as well as in the authorial 
publication by W. Kalinowski Zarys historii budowy miast 
w Polsce do połowy XIX w. (1966), the history of cities 
from the perspective of transformations of spatial forms 
of settlements together with basic processes of their 
historical development is explained. In both works, the 
fi rst medieval urban agglomerations and then the occur-
rence of “new markets”, which constituted an interme-
diate urban model between the early medieval and the 
medieval city is discussed14. W. Kalinowski claims that 
the direct reason for numerous transformations of cities 
and villages and the later incorporation of new settle-
ments was connected with the invasion of the Tatars in 
1241, which resulted in damages to the settlements in 
the area of Śląsk and Małopolska. Newly founded cities 
were inspired by spatial forms of Western Europe and 
on the town privileges developed in Magdeburg15. The 
process of locations in the area of Poland in the period 
between the 13th and the 15th century and expanding 
functional programme for cities with market square 
urban systems as well as further historical periods in 
architecture and urban planning is described succes-
sively. A  signifi cant question, which is explained, are 
the differences as regards the guidelines and rules of 
functioning of the location privilege and the municipal 
law. At the same time, in the case of each age, attention 
was paid to the development of architecture. What dis-
tinguishes the work Zabytki urbanistyki i architektury (…) 
from many other publications is the presentation of the 
most representative examples of monumental cities from 
all around Poland, beginning with their incorporation, 
stages of development, urban planning transformations 
and transformations of the historical developments in 
the context of the preserved cultural heritage of these 
cities as well as later conservation works, plans for spa-
tial arrangement as well as restoration projects. From 
the region of the present-day Podkarpackie Province, 
Jarosław and Przemyśl are discussed.

In 1990, Krystyna Kamińska in her work Lokacje 
miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r. 
(studium historyczno-prawne) wrote about the creation and 
development of the Magdeburg law, together with its 
expansion in the area of Poland. The author presented 
the state of research into the question of location of 
cities under the German law, the history of creation 
of the law in Magdeburg as well as its later impact on 
the system and spatial transformations of Polish cities. 
The process of creation of particular sets of laws, rul-
ings and documents which eventually constituted the 
Magdeburg law, among others, the Sachsenspiegel, the 
Magdeburg Weichbild, ortyls (judgements) and sources of 
compilation character was shown in detail. The aim of 
K. Kamińska was to analyse and determine the location 
process of particuar cities mainly in the area of Poland16, 
which were divided into the areas of: Śląsk, Kujawy, the 
Dobrzyń Land, Małopolska, Halych Ruthenia, Ma-
zowsze, Pomorze and the Sieradz-Łęczyce land. The 
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Dokładne badania obejmujące lokacje miast na pra-
wie niemieckim, szczególnie na terenach Małopolski, 
przeprowadziła Anna Berdecka w  artykułach: Nowe 
lokacje miast królewskich w Małopolsce w latach 1333–1370. 
Chronologia i rozmieszczenie18, Wielkość i parcelacja gruntów 
miast zakładanych w  latach 1333–1370 w Małopolsce19 
i Lokacje miast małopolskich za Władysława Łokietka (1306–
1333)20. Materiały dwóch pierwszych publikacji posłu-
żyły docelowo do rozprawy doktorskiej – Lokacje i zago-
spodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza 
Wielkiego (1333–1370), gdzie w sposób obszerny i wie-
loaspektowy przeanalizowano stan badań odnośnie do 
lokacji pod względem źródeł historycznych, prawnych, 
materiałów kartografi cznych, ikonografi cznych, badań 
archeologicznych i własnej inwentaryzacji terenowej. 
Autorka chronologicznie zestawiła miasta Małopolski lo-
kowane w latach 1333–1370, uwzględniając również stan 
zagospodarowania przed 
nadaniem przywilejów 
oraz daty pierwszych prze-
kazów i wzmianek o istnie-
niu tych osiedli w  innych 
dokumentach aniżeli akty 
lokacyjne21. Omówiła wa-
runki uposażenia rolnego 
miast średniowiecznych, 
parcelację według histo-
rycznych jednostek po-
wierzchni (dodatkowo po-
dając je w hektarach), roz-
planowanie przestrzenne 
miast lokacyjnych – ulic, 
placów, najważniejszych 
obiektów architektonicz-
nych, tj. ratuszy, kościołów, 
młynów, łaźni, elementów 
obronnych, budynków 
mieszkalnych, urządzeń 
targowych oraz przyrzą-
dów zapewniających wodę 
mieszkańcom. Wnikliwą 
analizą autorka objęła wiel-
kości działek budowlanych i ogrodowych miast w Ma-
łopolsce w oparciu m.in. o przyjęte metody badawcze 
i wyniki studiów A. Rogalanki nad wymiarami działek 
w Poznaniu i  innych osiedlach w Wielkopolsce22, po-
równując odczyty z map katastralnych23 oraz przeliczając 
stosowane dawniej jednostki miar i długości, a końcowo 
poszukując danych w dokumentach lokacyjnych.

Jednak zarówno w pierwszej, jak i w drugiej publi-
kacji zakres badań sięga do roku 1370 i nie przedstawia 
późniejszych lokacji na prawie magdeburskim. Obie 
autorki wyznaczyły przedział czasowy kończący czasy 
panowania Kazimierza Wielkiego, który odegrał znaczącą 
rolę w procesie lokacji miast. Dodatkowo A. Berdecka 
wskazała miasta królewskie założone za czasów polskie-
go władcy.

Istotny wkład do badań na temat dziejów osadnictwa, 
historii budowy miast średniowiecznych, lokacji na pra-

time limit of scientifi c research was the year 1370 – the 
death of Casimir the Great, who had a major impact on 
the colonisation and urban development of cities located 
under the Magdeburg law17.

Detailed research on location of cities under the 
German law, especially in the area of Małopolska, was 
conducted by Anna Berdecka in the articles: Nowe lokacje 
miast królewskich w Małopolsce w latach 1333–1370. Chrono-
logia i rozmieszczenie18, Wielkość i parcelacja gruntów miast 
zakładanych w latach 1333–1370 w Małopolsce19 and Lokacje 
miast małopolskich za Władysława łokietka (1306–1333).20 
The materials from the fi rst two publications were ulti-
mately used in the doctoral dissertation – Lokacje i zagosp-
odarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza 
Wielkiego (1333–1370), in which the state of research 
into locations in terms of historical, legal, cartographic 
and iconographic sources as well as archaeological 

research and own fi eld inventory was analysed in an 
extensive and multidimensional manner. The author 
chronologically compiles the cities from Małopolska 
located in the years 1333–1370, taking into account the 
state of development before the privileges were granted 
and the date of the fi rst records about the existence of 
these settlements in documents different than location 
acts21. The author discussed the conditions of agricul-
ture of medieval cities, allotment of land pursuant to 
medieval units of area (additionally providing them in 
hectares), spatial arrangement of located towns – streets, 
squares, most important objects of architecture, that 
is, town halls, churches, mills, bathhouses, defensive 
structures, residential buildings, trade facilities and 
facilities which provided water to the inhabitants. The 
author analysed the size of building plots and gardens of 
the cities in Małopolska on the basis of, among others, 

Ryc. 1. Krosno – plan na podstawie katastru gruntowego z 1851, oprac. M. Janda
Fig. 1. Krosno – plan based on land cadastre from 1851, drawn by M. Janda
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wie niemieckim i rozwoju przestrzennym (szczególnie 
o dzisiejszej Małopolsce oraz Podkarpaciu) wnieśli: 
Bogusław Krasnowolski, Feliks Kiryk24, Zdzisław Bu-
dzyński25, Jan Ptaśnik26, Stanisław Kuraś27 oraz Jerzy 
Motylewicz28.

Trzydziestoletnie badania nad lokacjami na prawie 
niemieckim i urbanistyką miast opartych na regular-
nych układach modularnych znajdujących na terenie 
Małopolski (głównie na obszarze Ziemi Krakowskiej) 
prowadził Bogusław Krasnowolski. Zostały one 
przedstawione w dwutomowej pracy habilitacyjnej pt. 
  Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Kra-
kowskiej w XIII i XIV wieku w 2004. W pierwszej części 
omówiono chronologię procesów osadniczych w ob-
rębie badanego terenu i określono typologię układów 
urbanistycznych29, druga zaś stanowi katalog opraco-
wań urbanistycznych miast lokacyjnych30. Nawiązując 

do pracy E. Engel31 B. Krasnowolski stwierdza, że 
regularne układy na Zachodzie Europy należały do 
wyjątków, powstając w drodze długotrwałych procesów 
tworzenia się jednostek samorządnych, zaś wschodnie 
kraje korzystały z gotowych wzorców prawno-gospo-
darczych oraz rozwiązań przestrzennych przyjętych 
od kolonistów i panów feudalnych32. W publikacji 
Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia miast ma-
łopolskich od doby lokacyjnej po współczesność jako wyraz 
przeobrażeń funkcjonalnych w sposób syntetyczny przed-
stawia kolejne etapy przekształceń regularnych ukła-
dów urbanistycznych występujących w dwóch typach: 
ulicowo-pasmowego i szachownicowego. Najczęściej 
realizowano model szachownicowy, a  szczególnymi 
wzorcami stały się Wrocław, Poznań oraz Kraków33. 
Autor omawia jednostki długości i miary powierzchni 
stosowane w  średniowieczu na obszarze Małopolski 

adopted research methods and the results of research by 
A. Rogalanka into the sizes of plots of land in Poznań 
and other settlements in Wielkopolska22, comparing the 
reading of cadastre maps23 and calculating the units of 
measurement and length used in the past, and fi nally 
searching for data in location documents.

Nevertheless, both in the fi rst and the latter publica-
tion, the scope of research reaches the year 1370 and does 
not present further locations under the Magdeburg law. 
Both authors delimited the period of time of the rule 
of Casimir the Great, who played a crucial role in the 
process of location of cities. Moreover, A. Berdecka indi-
cated royal cities located in the period of the Polish ruler.

A signifi cant contribution into the research on the 
history of settlements, the history of construction of me-
dieval cities, locations under the German law and spatial 
development (especially in the present-day Małopolska 

and Podkarpackie) was 
made by: Bogusław Kras-
nowolski, Feliks Kiryk24, 
Zdzisław Budzyński25, Jan 
Ptaśnik26, Stanisław Kuraś27 
and Jerzy Motylewicz28.

Thirty-year research on 
locations under German 
law and urban planning 
of cities based on regular 
modular systems located 
in the Małopolska region 
(mainly in the Cracow area) 
was conducted by Bogusław 
Krasnowolski, which were 
presented in a two-volume 
habilitation dissertation ti-
tled  Lokacyjne układy urban-
istyczne na obszarze Ziemi 
Krakowskiej w XIII i XIV 
wieku in 2004. The fi rst part 
discusses the chronology of 
settlement processes within 
the studied area and speci-
fi es the typology of urban 

layouts29, while the second part is a catalog of town plan-
ning studies for located towns30. By making a reference 
to the work by E. Engel31 B. Krasnowolski, the author 
claims that regular arrangements in Western Europe were 
exceptions which came to being by virtue of long-lasting 
processes of creation of local government units, whereas 
Eastern countries applied existing legal-economic pat-
terns as well as spatial solutions taken from colonists and 
feudal lords32. In the publication Urbanistyczno-architek-
toniczne przekształcenia miast małopolskich od doby lokacyjnej 
po współczesność jako wyraz przeobrażeń funkcjonalnych, the 
author in a synthetic manner presents subsequent stages 
of transformations of regular urban systems occurring in 
two types: street-and-strip and chessboard. The chess-
board model was implemented most often, so Wrocław, 
Poznań and Kraków became particular examples of this 
model33. The author discusses units of length and meas-

Ryc. 2. Rzeszów – plan na podstawie katastru gruntowego z 1849, oprac. M. Janda. Układy urbani-
styczne: 1 – lokacja w 1354 r., 2 – Nowe Miasto z II poł. XVI w.
Fig. 2. Rzeszów – plan based on land cadastre from 1849, drawn by M. Janda. Urban systems: 
1 – location from 1354, 2 – New City from second half of the 16th century
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(XIII–XIV w.), za pomocą których wyznaczano działki 
budowlane, ogrodowe, bloki zabudowy, place, rynki, 
szerokość ulic, a nawet rzuty fundowanych budynków 
w ramach lokacji miasta. Podkreślił estetyczne i teolo-
giczne walory regularnych układów średniowiecznych, 
mimo że decydującą rolę odgrywała ekonomia oraz 
prostota w  rozmierzaniu powierzchni gruntów. Na-
stępnie krótko opisuje najważniejsze obiekty spełniające 
program funkcjonalny – rynki, place, ratusze, sukienni-
ce, zabudowę mieszkalną, a także obiekty sakralne i for-
tyfi kacje (dotyczyło to większych ośrodków miejskich, 
choć mury obronne wraz z fosą budowano zazwyczaj 
dużo później po założeniu miasta ze względu na wyso-
kie koszty realizacji)34. Jednocześnie zwraca uwagę na 
aspekt socjotopografi i, czyli rozmieszczenia ludności 
na działkach siedliskowych podzielonych według po-
szczególnych zawodów35. Późniejsze przekształcenia 
w epoce nowożytnej wiązały się z wojnami północnymi 
i szwedzkimi oraz rosnącym kryzysem miast Rzeczpo-
spolitej, a postępująca stagnacja i gospodarczy spadek 
spowodowały zahamowanie w procesie urbanistycznym. 
Małe miasta nadal funkcjonowały podobnie jak wsie, 
gdzie głównym zajęciem mieszkańców była uprawa roli. 
Rozwój następował w architekturze zwłaszcza sakralnej 
oraz mieszczańskiej – drewniane budownictwo stopnio-
wo zastępowano murowanym36. Pewne uregulowania 
i podstawy prawne wprowadzono po Sejmie Czterolet-
nim, a kolejne w czasie rozbiorów, gdy zaborcy narzucili 
nowy porządek likwidując prawo magdeburskie. Nastą-
pił proces przekształceń przestrzennych polegających na 
łączeniu przedmieść i nowych dzielnic z historycznymi 
strukturami w jedną całość. W Galicji gruntowne zmia-
ny urbanistyczno-architektoniczne zaszły dopiero na 
przełomie XIX i XX w., kiedy posiadała autonomię poli-
tyczno-kulturalną oraz w wyniku opóźnionego wpływu 
,,rewolucji przemysłowej’’.

Wieloletnie badania nad budową wybranych miast 
średniowiecznych i  rynkowych układów urbanistycz-
nych na terenach Podkarpacia, Małopolski (szczególnie 
w dawnym powiecie bieckim37) oraz w województwie 
świętokrzyskim (Wiślica, Nowy Korczyn) prowadziła 
Dominika Kuśnierz-Krupa. Dokładne analizy dotyczące 
Skawiny zawarto w pracach:  Geneza i  rozwój Skawiny 
w średniowieczu na tle wybranych miast ,,kazimierzowskich’’ 
Ziemi Krakowskiej (2009)38, Skawina w  średniowieczu. 
Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne (2012)39, Historia 
zagospodarowania przestrzennego miasta ,,kazimierzowskiego’’ 
w Małopolsce na przykładzie Skawiny (2010)40, Zarys rozwo-
ju przestrzennego Skawiny w średniowieczu (2011)41, a także 
w publikacji dotyczącej Jaślisk – Jaśliska w średniowieczu 
na tle miast dawnego powiatu bieckiego (2013)42. Omówiła 
również miasta Brzostek43, Kołaczyce44, Sokal (Ukra-
ina)45 i Jaśliska46 w oparciu o mapy Miega.

Budową, rozplanowaniem miast średniowiecznych 
i typologią ich układów urbanistycznych zajmował się 
Mieczysław Książek, który przeanalizował w  części 
osadnictwo dawnego województwa rzeszowskiego, 
rozpatrując zależności pomiędzy topografi ą terenu, siecią 
rzek, przebiegiem głównych szlaków komunikacyjnych 

urements of space used in the medieval period in the area 
of Małopolska (13th – 15th c.), with the use of which the 
building plots, gardens, block of development, squares, 
market squares, width of streets, and even views of funded 
buildings within the framework of location of a  town 
were determined. He stresses aesthetic and theological 
values of regular medieval arrangements, despite the 
fact that economy as well as simplicity of measurement 
of the area of land was decisive. Then the author briefl y 
describes the most important objects which fulfi lled the 
functional programme – market squares, squares, town 
halls, cloth halls, residential buildings as well as sacral and 
defensive structures (this referred to larger urban centres, 
although defensive walls with the moat were built much 
later due to high expenses connected with their construc-
tion)34. At the same time, the author pays attention to the 
socio-topographic aspect, that is, the way population was 
distributed among the plots, according to the jobs they 
had35. Later transformations in the early modern period 
were connected with Northern Wars and Polish-Swedish 
wars as well as the deepening crisis of cities of the Repub-
lic of Poland, while the stagnation and economic decline 
resulted in the inhibition of the urban process. Small cities 
were still functioning similarly to villages, where the main 
occupation of the inhabitants was farming. Progress took 
place in architecture, especially in sacral and residential 
architecture – wooden buildings were continuously su-
perseded by brick36. Certain regulations and legal bases 
were introduced upon the Four-Year Sejm and then in 
the Period of Partitions, as the partition powers imposed 
new order, liquidating the Magdeburg law. The process 
of spatial transformations based on connecting suburbs, 
new districts and historic structures into one whole took 
place. In Galicia, urban planning and architectural changes 
took place at the turn of the 19th and 20th c., when Galicia 
had political and cultural autonomy and also as a result of 
a delayed impact of the Industrial Revolution.

Years-long research on the construction of selected 
cities of medieval and market urban layouts in the areas 
of Podkarpacie, Małopolska (especially in the former 
poviat of Biecz37) and in the Świętokrzyskie Province 
(Wiślica, Nowy Korczyn) was provide by Dominika 
Kuśnierz-Krupa. Detailed analyses were made on the 
topic of Skawina in the works of: Geneza i rozwój Skawiny 
w średniowieczu na tle wybranych miast ,,kazimierzowskich’’ 
Ziemi Krakowskiej (2009)38, Skawina w  średniowieczu. 
Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne (2012)39, Historia 
zagospodarowania przestrzennego miasta ,,kazimierzowskiego’’ 
w Małopolsce na przykładzie Skawiny (2010)40, Zarys rozwo-
ju przestrzennego Skawiny w średniowieczu (2011)41, as well 
as in the publication on Jaśliska – Jaśliska w średniowieczu 
na tle miast dawnego powiatu bieckiego (2013)42. She also 
discussed the cities of Brzostek43, Kołaczyce44, Sokal 
(Ukraine)45 and Jaśliska46 based on maps of Miega.

Mieczysław Książek, who partially analysed the settle-
ments of the former Rzeszów Voivodeship, considering 
the relationship between the topography of the area, net-
work of rivers, main trade routes and the distribution of 
cities and villages as well as the further process of develop-
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a rozmieszczeniem miast i wsi oraz dalszymi procesami 
rozwojowymi. Szczególną uwagę zwrócił na zjawisko 
stagnacji niektórych miasteczek47, czyli pewnego zastoju 
w ich rozwoju, co z kolei miało wpływ na wyraźniejsze 
zachowanie oryginalnych układów urbanistycznych.

W badaniach M. Książek rozpatrzył etapy lokacji 
miast i nadawania praw miejskich osadom przez ko-
lejnych królów – Kazimierza Wielkiego, Władysława 
Jagiełły, Władysława III, Zygmunta II, Władysława IV, 
Jana Kazimierza oraz Jana III Sobieskiego. Stwierdza, że 
w większości miast lokowanych w okresie XIV–XVI w. 
historia rozwoju osadniczego dotyczy wcześniejszych 
czasów, a w XIV i XV wieku następowały głównie 
zmiany prawne, a w mniejszym stopniu układy prze-
strzenne48. Spośród 66 miasteczek o średniowiecznym 
rodowodzie wybrano 20 przykładowych małych miast, 
z czego 16 utraciło prawa miejskie, ale dość czytelnie 
zachowały się w nich pierwotne struktury urbanistyczne 
i formy architektoniczne. Wyłonione jednostki osadni-
cze zestawiono w 3 grupy powiązane trzema dolinami 
rzecznymi: Wisłoki, Wisłoka i Sanu, po czym przeana-
lizowano je pod względem położenia topografi cznego, 
lokalizacji przy traktach handlowych, wielkości, typów 
układów urbanistycznych, budowy placów rynkowych 
oraz wymiarów działek i bloków mieszkaniowych.

Wiele publikacji w zakresie studiów historyczno-
-urbanistycznych dotyczących większych miast i mia-
steczek województwa podkarpackiego opracował Jan 
Malczewski, który badał m.in. Rzeszów, Przemyśl, 
Łańcut i Tyczyn. Zagadnieniom kształtowania się sieci 
osadniczej, lokacji miast na prawie niemieckim i ich roz-
planowaniu, kompozycji oraz rozmieszczeniu poszcze-
gólnych elementów w planie miasta została poświęcona 
praca pt.  Miasta między Wisłoką a Sanem do początków XVI 
wieku (2006), w której autor sporządził rekonstrukcje 
pierwotnych układów urbanistycznych na planach kata-
stralnych z XIX w. Analogiczne badania przeprowadziła 
Joanna Malczewska w  rozprawie doktorskiej  Miasta 
w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o śre-
dniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku49, gdzie 
przeanalizowała lokacje, rozwój i układy urbanistyczne 
Mielca, Rzechowa oraz Przecławia.

Problematyką rozmierzania i kompozycji układów 
przestrzennych średniowiecznych miast zajmowali się 
Janusz Pudełko 50 oraz Tadeusz Kozaczewski 51, ale ob-
szarem ich badań były głównie tereny Śląska. Ośrodki 
województwa małopolskiego przeanalizował Rafał 
Malik, który zbadał rozplanowanie miast lokacyjnych 
bazując na pomiarach działki siedliskowej m.in. Muszy-
ny, Grybowa, Limanowej, Mszany Dolnej, Tymbarku 
i Nowego Brzeska.

Nad poszczególnymi miastami o  rodowodzie śre-
dniowiecznym znajdującymi się w obrębie wojewódz-
twa podkarpackiego badania prowadzili, m.in.  Marek 
Gosztyła (Rzeszów, Jarosław, Przemyśl), Michał Proksa 
(Przemyśl, Brzozów, Lesko), Kazimierz Kuśnierz (Tar-
nobrzeg, Sieniawa, Sokołów Małopolski), Feliks Kiryk 
(Rzeszów, Sanok, Tyczyn, Mielec), Barbara Tondos 
(Rzeszów), Jan Draus (Rzeszów), Kazimierz Gottfried 

ment, dealt with development and planning of medieval 
cities and the typology of these urban systems. Particular 
attention was paid to the phenomenon of stagnation of 
some towns47, that is, a certain impediment of their de-
velopment, which in turn had infl uence on the fact that 
the original urban systems were preserved clearly. In his 
research, M. Książek inquired into the stages of location 
of cities and granting town privileges to settlements by 
subsequent kings – Casimir the Great, Władysław Jagiełło, 
Władysław III, Sigismund II, Władysław IV, John Casimir 
and John III Sobieski. The author claims that in the ma-
jority of cities located in the period between the 14th and 
the 16th century, the history of development of settlements 
is connected with former periods, whereas in the 14th and 
15th c. main changes to the law took place, and to a lesser 
extent, changes to the spatial arrangements48. Among 66 
towns of medieval origin, 20 examples of small towns 
were selected, and 16 of them lost their town privileges, 
yet the original urban structures and architectural forms 
were preserved quite clearly. The selected settlement 
units were put into 3 groups connected with three fl uvial 
valleys: the Wisłoka, Wisłok and San valleys, and then 
analysed in terms of topography, location as regards trade 
routes, the size of occupied area, types of urban systems, 
the building of market squares and the sizes of plots and 
residential blocks.

Many publications in the fi eld of historical and ur-
ban studies concerning major cities and little towns in 
the Podkarpackie voivodeship were elaborated by Jan 
Malczewski, who researched, among others, Rzeszów, 
Przemyśl, Łańcut and Tyczyn.

Issues in the formation of a settlement, location of 
cities under the German law and their layout, composi-
tion and distribution of individual elements in the plan 
of the city was dedicated to the work – Miasta między 
Wisłoką a Sanem do początków XVI wieku (2006), in which 
author drew up reconstruction of the original urban lay-
out on the cadastral plans from the 19th century. Analo-
gous research was conducted by Joanna Malczewska in 
doctoral dissertation Miasta w dolnym biegu Wisłoki w wo-
jewództwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do 
połowy XVII wieku49, where analysed sites, development 
and urban systems of Mielec, Rzechów, and Przecław.

Janusz Pudełko50 and Tadeusz Kozaczewski51 dealt 
with the issues of the distribution and composition of 
spatial arrangements of medieval cities, but the areas of 
their research were mainly in Silesia. The centers of the 
Małopolskie voivodeship were analysed by Rafał Malik, 
who examined the layout of located cities based on 
measurements of the habitat plot, including Muszyna, 
Grybów, Limanowa, Mszana Dolna, Tymbark and Nowe 
Brzesko.

The research on particular medieval cities in the 
Podkarpackie region were conducted by, among others, 
Marek Gosztyła (Rzeszów, Jarosław, Przemyśl), Michał 
Proksa (Przemyśl, Brzozów, Lesko), Kazimierz Kuśnierz 
(Tarnobrzeg, Sieniawa, Sokołów Małopolski), Feliks 
Kiryk (Rzeszów, Sanok, Tyczyn, Mielec), Barbara Ton-
dos (Rzeszów), Jan Draus (Rzeszów), Kazimierz Got-
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(Jarosław), Jerzy Motylewicz (Rzeszów, Przemyśl, Łań-
cut, Tyczyn), Maria Borowiejska-Birkenmajerowa (Jaro-
sław, Rzeszów) i Józef Półćwiartek (Leżajsk). Dodatko-
wo w 2016 roku wydano dwie prace doktorskie autor-
stwa Moniki Sokołowskiej52 i Agnieszki Fitty-Speliny53 
 dotyczące zagadnień urbanistyczno-architektonicznych 
oraz zabudowy przyrynkowej miasta Jarosławia.

PODSUMOWANIE

Z przedstawionego stanu badań dotyczącego proble-
matyki powstawania w średniowieczu miast na prawie 
magdeburskim i rynkowych założeń przestrzennych na 
obszarze dzisiejszej Małopolski oraz Podkarpacia wynika, 
że pomimo dość bogatej literatury z zakresu historii bu-
dowy miast brakuje pełnego chronologicznego zestawie-
nia lokacji w obrębie województwa podkarpackiego wraz 
z uwzględnieniem wcześniejszego zagospodarowania 
terenu i istniejących osad. Zebrane materiały zawierają 
wzmianki o datowanych lokacjach, ale tylko część z nich 
została omówiona pod względem konstrukcji układów 
urbanistycznych. Brakuje opracowań, w których zo-
stałyby omówione analizy porównawcze rozplanowań 
rynkowych układów wraz z charakterystyką zabudowy 
przyrynkowej w ośrodkach miejskich i wiejskich (osiedla 
z dawnym statusem miasta), uzupełniając tym samym 
przebadane w większym stopniu miasta Małopolski oraz 
kilka miast i wiele obecnych wsi z Podkarpacia, które 
utraciły prawa miejskie. Wiele publikacji odnosi się do 
dawnego województwa małopolskiego, przez co historia 
osadnictwa znajdującej się na terytorium Podkarpacia 
jest omawiana często fragmentarycznie. Faktem jest, że 
województwo podkarpackie utworzone zostało dopiero 
w 1999  r. w oparciu o nowy podział administracyjny 
Polski poprzez scalenie województwa rzeszowskiego, 
przemyskiego, krośnieńskiego wraz z  fragmentem 
tarnowskiego. Region ten wielokrotnie zmieniał swoją 
przynależność, będąc na styku różnych narodowości: 
polskiej, rosyjskiej czy austriackiej. Pierwotnie obejmo-
wał obszary południowo-wschodniej Małopolski przed 
rozbiorami, czyli część ówczesnego województwa kra-
kowskiego, sandomierskiego i lubelskiego, a także wo-
jewództwo ruskie z częścią bełskiego należące wtedy do 
ziemi Rusi Czerwonej. Po rozbiorach tereny te znalazły 
się pod zaborem austriackim, które stanowiły środkowy 
region Galicji, a kolejna zmiana granic nastąpiła po odzy-
skaniu niepodległości w 1918 r. Z pewnością wpływa to 
na trudność prześledzenia procesu rozwoju osadnictwa 
na tym terenie oraz w wyznaczeniu charakterystycznych 
cech układów miast i opracowaniu typologii układów 
urbanistycznych. Na podstawie dokonanych studiów 
historyczno-urbanistycznych, opartych na wydanych 
publikacjach naukowych, stwierdzono istotną rolę pra-
wa niemieckiego, za pomocą którego nadano miastom 
średniowiecznym spójną ideę, zwarty, logiczny kształt 
o proporcjonalnie rozmierzonych przestrzeniach oraz 
program funkcjonalny mający swoje odzwierciedlenie 
w planie. Dostosowanie odpowiednich wytycznych 
powierzchniowych przy użyciu ówczesnych systemów 

tfried (Jarosław), Jerzy Motylewicz (Rzeszów, Przemyśl, 
Łańcut, Tyczyn), Maria Borowiejska-Birkenmajerowa 
(Jarosław, Rzeszów) and Józef Półćwiartek (Leżajsk). 
Additionally, in 2016, two doctoral dissertations were 
published by Monika Sokołowska52 and Agnieszka 
Fitta-Spelina53 regarding urban and architectural issues 
as well as market square buildings in the city of Jarosław.

CONCLUSIONS

From the presented state of research into the ques-
tion of incorporation of cities under the Magdeburg law 
in the medieval period and market square designs in 
the area of present-day Małopolska and Podkarpackie, 
it seems that – in spite of quite extensive literature on 
the history of development of cities – there is a lack of 
a  full chronological compilation of locations within 
the Podkarpackie region, taking into consideration the 
previous arrangement of the area and already existing 
settlements. The collected material contains records of 
the dated locations, yet only part of them was discussed 
in terms of the structure of urban systems. There is 
a  lack of studies in which comparative analysis of ar-
rangements market layouts would be discussed with 
the characteristics of market square buildings in urban 
and rural centres (settlements with the former city sta-
tus), which by the same means would supplement the 
researched to a greater extent cities in Małopolska and 
several cities and many present villages from Podkarpa-
cie, which lost their town privileges. Many publications 
refer to the former Małopolska Voivodeship, which is 
why the history of the settlement located in the territory 
of the Podkarpacie region is often discussed partially. It is 
a fact that the Podkarpackie Voivodeship was established 
in 1999 on the basis of a new administrative division 
of Poland by merging the Rzeszów, Przemyśl, Krosno 
and a part of the Tarnów voivodeships. It changed its 
affi liation many times, being at the verge of different 
nationalities: Polish, Russian or Austrian. Originally it 
covered the areas of South-Eastern Małopolska before 
the Period of Partitions, that is, part of the then-current 
Kraków, Sandomierz and Lublin voivodeships as well 
as part of the Bełz Voivodeship and the Ruthenian 
Voivodeship which then belonged to Red Ruthenia. 
Upon the Period of Partitions, these areas belonged to 
the Austrian partition power and constituted the central 
region of Galicia, and the subsequent change of borders 
took place after the restoration of sovereignty in 1918. It 
surely hinders the tracking of the process of the devel-
opment settlements in this area as well as determining 
characteristic features of urban layouts and developing 
a typology of urban systems, On the basis of the con-
ducted historical and urban planning research based on 
the published scientifi c publications, the crucial role of 
the German law by virtue of which medieval cities were 
given a coherent idea, a cohesive and logical shape with 
proportionally measured spaces as well as the functional 
programme which was refl ected in the layout was deter-
mined. Adjusting appropriate spatial guidelines with the 
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Streszczenie
W  artykule przedstawiono stan badań dotyczący 

historii budowy miast średniowiecznych w południo-
wo-wschodniej Polsce. W syntetyczny sposób opisano 
wczesnośredniowieczne formy osadnicze – począwszy 
od zespołów grodowych po otwarte osady targowe, 
które wpłynęły na kształtowanie się układów rynko-
wych. Kolejnym etapem tworzącej się sieci osadniczej 
był proces lokacji miast na prawie magdeburskim lub 
za pomocą jego polskich odmian. Omówiono także 
możliwości lokowanych miast w kontekście istniejącej 
osady, wpływ ukształtowania terenu i rolę zasadźcy i lu-
dzi odpowiedzialnych za wytyczenie zakładanego planu 
urbanistycznego. W stanie badań przedstawiono prace 
poświęcone tematyce lokacji na prawie magdeburskim 
i rozplanowania rynkowych układów miast leżących na 
obszarze obecnego Podkarpacia i Małopolski.

Abstract
The article presents the state of research on the 

history of the construction of medieval cities in 
south-eastern Poland. The early medieval settlement 
forms were described in a synthetic way – from gord 
complexes to open trade settlements, which infl uenced 
the formation of market systems. The next stage of 
the emerging settlement network was the process of 
location of cities under the Magdeburg law or with the 
help of its Polish varieties. The possibilities of located 
cities in the context of the existing settlement, the in-
fl uence of the terrain and the role of the founder and 
people responsible for setting the planned urban plan 
were also discussed. The state of research presents also 
works devoted to location issues under Magdeburg law 
and the layout of market systems of cities located in the 
present Podkarpacie and Małopolska.
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