
Losy planów  

Losy zbioru planów Lindleya są wyjątkowo skomplikowane. W roku 1915 plany 

zostały wywiezione z Warszaw w trakcie ewakuacji rosyjskich urzędów miejskich, do 

Rostowa. Powróciły w 1922 r. w wyniku ustaleń traktatu ryskiego. Do roku 1944 plany 

przechowywano w Archiwum Planów Biura Pomiarów Działu Regulacji i Pomiarów 

Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie. Po powstaniu warszawskim, w 1944 r. 

zostały wywiezione z Warszawy w ramach akcji zabezpieczania zbiorów Muzeum 

Narodowego, prowadzonej przez prof. Stanisława Lorentza. W 1951 r. Wydział 

Pomiarów Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy przekazał plany, z wyjątkiem 

rękopiśmiennych arkuszy 1:250, które dziś znajdują się w Biurze Geodezji I Katastru 

m.st. Warszawy do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Stąd w roku 1955 trafiły do 

zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Mimo wielokrotnych wędrówek 

ocalał niemal kompletny zbiór planów. Część planów i projektów opracowanych pod 

kierunkiem Lindleya znajduje się również w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów 

i Kanalizacji w m.st. Warszawie.  

Arkusze sytuacyjnych planów sekcyjnych w skali 1:250, 1:2500, 1:10 000 oraz  

1:16 800 były drukowane techniką litograficzną. Początkowo wydano drukiem:  

25 egzemplarzy kompletu 577 arkuszy planu Warszawy lewobrzeżnej w skali 1:250 

(cena za komplet 400 rubli, cena pojedynczego arkusza 3 ruble), 100 egzemplarzy 

kompletu 21 arkuszy planu 1:2500 (cena za komplet 80 rubli) oraz 1000 egzemplarzy 

planu 1:10 000. Do czasów współczesnych dotrwała część oryginalnych 

lindleyowskich kamieni litograficznych, przy użyciu których drukowano plany. Stan 

kamieni pozwala obecnie na wykonywanie dobrej jakości reprodukcji zachowanych  

w tej formie arkuszy planu. 

W zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy przechowywanych jest obecnie 

m.in.: 901 arkuszy planów ulic, 2156 arkuszy tzw. planów blokowych, 2518 arkuszy 

sytuacyjnych planów sekcyjnych Warszawy i okolic (bez skali 1:2500), 21 arkuszy 

planu sytuacyjnego 1:2500, 21 arkuszy planu wysokościowego 1:2500, 427 arkuszy 

sekcyjnego sytuacyjnego planu drukowanego 1:500, 14 arkuszy drukowanego planu 

sytuacyjnego 1:2500.  
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oprac. R. Żelichowski, P. Weszpiński, Warszawa 2006 

 


