
 

USTAWA O MIASTACH 
KRÓLEWSKICH 

(18 IV 1791) 
 

 

Artykuł I 

O miastach 
 
1-mo Miasta wszystkie królewskie w krajach Rzeczypospolitej 
za wolne uznajemy. 
 
2-do Obywatelów takowych miast jako ludzi wolnych, ziemię 
w miastach przez nich osiadłą, ich domy, wsie i territoria, 
gdzie jakie do których miast prawnie teraz należą, własnością 
ich dziedziczną być przyznajemy, co nie ma przeszkadzać 
zaczętym a nie dokończonym sprawom. 

 
3-tio Którym miastom przywileje lokacyjne zaginęły, za 
dowiedzeniem ich bytności, my król diplomata renovationis z 
nadaniem ziemi, jaką teraz niewątpliwie posiadają, wydamy. 
 
4-to W których miastach królewskich sejmiki ziemskie są 
oznaczone, tym przywileje lokacyjne, jeżeliby ich jeszcze nie 
miały, my król wydamy. 
 
5-to Gdyby dla szczęśliwego w którym miejscu położenia na 



gruntach królewskich osada ludzi wolnych dała siedlisku 

swemu przystojną postać miasta, w takowym zdarzeniu my 
król tej osadzie diploma erectionis miasta nowego z 
nadaniem ziemi wydamy. 
 
6-to Wolno też będzie dziedzicom na swoich gruntach miasta 
z ludzi wolnych zakładać, albo i rolników wolnością nadać, 
jako też miasta swe dziedziczne lokalnymi zrobić; takowe 
jednak osady nie będą mogły wchodzić w poczet miast 
wolnych, tylko gdy dziedzic instrumentem lokacyjnym nada 

im ziemię dziedziczną, a natenczas my król diploma 
confirmationise wydamy i instrument lokacyjny dziedzica 
wpisać w też diploma rozkażemy. 
 
7-mo Jako dla wszystkich miast jedno jest prawo, tak 
mieszczanin któregokolwiek miasta równych przywilejów z 
prawa teraźniejszego używać będzie. 
 
8-vo Wszyscy obywatele miasta bądź szlacheckiego, bądź 
miejskiego, urodzenia ludzie, którzy chcą prowadzić handle, 
na funty, łokcie etc., mający posesję w miastach, albo gdy jej 
nabędą, jakiekolwiek są dostojeństwa profesji i kunsztu, 
prawo miejskie przyjmować i pod nim zostawać będą 
obowiązani. Innym zaś szlachcie przyjmować [prawo] 
miejskie wolno będzie. 
 
9-no Przyjęcie prawa miejskiego czynić się ma w następujący 
sposób; każdy przyjmujący [prawo] miejskie, stanąwszy 
przed magistratem obecnie lub przez plenipotenta, uczyni 
oświadczenie w słowach następujących: „Ja, NN, 

najaśniejszemu królowi i Rzeczypospolitej wiernym będę, 
posłuszeństwo prawom i ustawom sejmowym za najściślejszy 
biorąc obowiązek, zwierzchność miasta N., w którym do 
obywatelstwa przyłączony jestem, podległym być chcę i 
obowiązki wszelkie zachowam, co wszystko zaręczam tak za 
siebie, jako i następców moich". Po dopełnionym takowym 
oświadczeniu ma być zapisany w księgę obywatelów miasta. 
 
10-mo Miasta odmawiać nie powinny przyjęcia do 



obywatelstwa i w księgę miejską zapisywania wszystkich 

uczciwych cudzoziemców, tudzież rzemieślników, wszelkich 
ludzi wolnych i z prawa nikomu nie podległych chrześcijan, a 
to bez żadnej opłaty. 
 
11-mo Tak z urodzenia szlachcie, jako i obywatelom stanu 
miejskiego tym, którzy potem do zaszczytu szlachectwa 
przypuszczeni zostaną, przyjęcie obywatelstwa miejskiego, w 
nim znajdowanie się, sprawowanie urzędów, prowadzenie 
wszelkiego handlu, utrzymywanie jakichkolwiek rękodzieł, nic 

bynajmniej odtąd szkodzić ani uwłaczać nie będzie im samym 
ani ich następcom w tymże zaszczycie szlachectwa i 
prerogatyw do niego przywiązanych. 
 
12-mo Obieranie przez obywatelów miast własnego 
magistratu, mianowicie burmistrzów, wójtów i wszelkich 
urzędników, jako jest cechą wolności, tak przy tejże wolności 
miasta zostawują się. Niemniej będzie wolno tymże miastom 
czynić rozporządzenia co do wewnętrznych porządków i 
uskutecznienia dozierać, o czym Komisję Policji uwiadomiać 
mają przez raporta. 
 
13-mo Wszyscy zatem obywatele miasta, którzy są zapisani 
w księgę miejską, a mają dziedziczną posesję, mogą obierać i 
być obranymi do wszelkich urzędów miejskich większością 
zdań. Nikt jednak urzędu egzekucyjnego i funkcji 
ziemiańskiej z urzędem i funkcją plenipotenta miejskiego 
łączyć nie będzie mógł pod nieważnością obydwóch, ani w 
randze wojskowej w służbie aktualnej będący urzędnikiem 
miejskim być nie może. 

 
Artykuł II 
O prerogatywach mieszczan 
 
1-mo Prawo kardynalne neminem captivabimus nisi iure 
victum na osoby w miastach osiadłe rozciągamy, wyjąwszy 
podstępnych bankrutów, kaucji dostatecznej za sobą u sądu 
nie stawiających i na gorącym uczynku złapanych. 
 



2-do Miasta, w których oznaczone są sądy apelacyjne, przed 

każdym sejmem ordynaryjnym jednego plenipotenta 
większością głosów wybierać będą z obywatelów posesje 
dziedziczne w miastach mających, zdatnych do posługi 
publicznej, crimine non notatos, pod procesem nie będących i 
urzędowaniem miejskim odbytym zaszczyconych, z wolnością 
wybierania tychże plenipotentów i z innych miast. Ci 
plenipotenci na dzień sejmu rozpoczynającego się do miasta 
sejmom przeznaczonego zjechać się mają i dzieło elekcji 
swojej marszałkowi sejmowemu oddadzą. Na sesjach 

prowincjonalnych wybierani będą z plenipotentów miast do 
Komisjów Policji, Skarbowej i Asesorii, i na tychże sesjach 
wyznaczeni będą, którzy do której komisji i asesorii należeć 
mają. A lubo ci wszyscy podług oznaczenia w rzeczonych 
komisjach i asesorii zasiadać będą mogli, jednak nie więcej w 
Komisji Skarbowej i Policji jak po dwóch, a w Asesorii po 
trzech z każdej prowincji zasiadać będzie. Ci komisarze i 
asesorowie w tychże komisjach i asesorii w obiektach 
tyczących się miast i handlowych vocem activam mieć mają. 
Jeżeli na dalej który z tych plenipotentów, albo i wszyscy od 
miast, które obierać plenipotentów prawo mają, potwierdzeni 
zostaną, mogą na drugie lat dwie zostać; a dla tych 
komisarzów i asesorów pensje przy urządzaniu tabeli 
ekspensy postanowimy, dla takiej jednak liczby, jaka do 
zasiadania w komisjach i asesorii jest oznaczona. 
 
3-tio Aby zaś opieka rządowa i dla wszystkich miast 
wymierzała w żądaniach ich sprawiedliwość przyzwoitą, 
dozwalamy miastom naszym przez asesorów, czyli 
komisarzów miejskich w asesoriach, Komisjach Skarbowych i 

Policji zasiadających, desideria, miast w sejmie donosić; a ci 
gdy tego potrzeba będzie i gdy zechcą, będą u marszałka 
sejmowego o głos prosić, i ten im zabroniony być nie może, i 
ci tłumaczyć się będą zwyczajem dziś praktykowanym 
zabierania głosu przez delegowanych od komisjów. 
 
4-to Po odbytej dwuletniej wysłudze publicznej wzwyż 
wyrażonych komisjach lub asesorii, ciż wybrani od miast 
plenipotenci na następnym sejmie zaraz nobilitowani być 



powinni bez opłaty dyplomatu nobilitatis, jeżeli jeszcze 

szlachtą nie będą. 
 
5-to Wolno odtąd jest i będzie każdemu mieszczaninowi dóbr 
ziemskich, jako i innej natury, dziedzicznym prawem 
nabywać, z zupełnym własności prawem posiadać i 
następcom swoim jako prawym dziedzicom one po sobie 
zostawiać, dobra sposobem sukcesji albo iure potioritatis 
posiadać, z których dóbr, lubo by byli mieszczanami, w 
sądzie dobrom przyzwoitym odpowiadać są obowiązani. 

 
6-to Który z mieszczan kupi całkowitą wieś lub miasteczko 
prawem dziedzicznym, opłacające podatku dziesiątego grosza 
złotych 200 najmniej, na najpierwszym sejmie, jeżeli o to 
poda na piśmie prośbę swoją marszałkowi sejmowemu do 
Stanów, mocą teraźniejszego prawa nobilitowany zostanie. 
 
7-mo Prócz tego na każdym sejmie trzydzieści osób z 
mieszczan posesje dziedziczne w miastach mających do 
zaszczytu szlacheckiego przypuszczonych być ma; w czym 
najpierwszy wzgląd zachowany zostanie na dystyngwujących 
się w wojsku, na zasiadających w komisjach porządkowych 
cywilno-wojskowych, na zakładających rękodzieła, na 
prowadzących handel z produktów krajowych, a w tym na 
rekomendacje posłów ziemskich i na rekomendacje miast. 
 
8-vo W całym wojsku (prócz kawalerii narodowej) w każdym 
korpusie, regimencie i pułku dla obywatelów kondycji 
miejskiej będzie odtąd wolny wstęp do dosługiwania się rang 
oficerskich stopniami. A który dosłuży się rangi 

sztabskapitana  lub kapitana chorągwi u piechoty, a 
rotmistrza w pułku, mocą teraźniejszego prawa szlachcicem z 
potomkami swymi w wszelkich do niego przywiązanych 
prerogatywach zostanie; i my król diplomata nobilitatis 
takowym, za okazaniem patentu, wydawać będziemy, od 
którego opłata stempla następować nie ma. 
 
9-no Wolno będzie odtąd obywatelom kondycji miejskiej w 
kancelariach i palestrach wszelkich komisjów rządowych, 



dykasteriów trybunalskich i innych mniejszych sądów 

znajdować się, patronizowac i inne posługi czynić, i na 
stopnie w tychże kancelariach znajdujące się podług zasług i 
zdatności postępować; a który z tych dosłuży się stopnia 
regenta kancelarii w dykasteriach rządowych, na 
najpierwszym zarazem sejmie nobilitowanym być ma i 
takowe diploma nobilitatis bez opłaty my król wydawać 
będziemy. 
 
10-mo W duchownym stanie osoby kondycji miejskiej będą 

mogły posiadać w kolegiatach prelatury i kanonie, w 
katedrach zaś kanonie doktoralne, także wszelkie beneficia 
saecularia et regulaiła, wyłączając te fundusze, które 
szczególnie dla osób urodzenia szlacheckiego są poczynione. 
 
11-mo Do komisjów porządkowych cywilno-wojskowych, 
województw, ziem i powiatów dozwala się obierać 
komisarzów z miast w obrębie komisjów leżących, po trzech 
do każdej komisji, bądź z urodzenia szlacheckiego, albo 
kondycji miejskiej, byle w mieście posesje dziedziczne 
mających. 
 
12-mo A miasta nasze Gdańsk i Toruń, gdy mieć będą prośby 
swe do Stanów, przez sekretarza swego do laski sejmowej 
one podawać będą, albo sami przez delegowanych, jeżeli 
zechcą, za danym od laski głosem, który nie ma im być 
odmówiony. 
 
13-mo Kara na zmyślających posesję będzie następująca: 
ktokolwiek za rewersem dałby komu ziemską dziedziczną 

posesję, tracić ją wieczyście będzie i sąd temu przyzna 
własność zarewersowanej posesji, kto dowiedzie rewersu. 
Nawet choćby ten sam, kto za rewersem ma posesję, dowiódł 
jej zarewersowania, jemu wieczyście przyznana będzie. A 
takie sprawy sąd ziemski praecisa appellatione sądzić będzie. 
 
14-mo Wszelkie dawniejsze prawa i ustawy teraźniejszemu 
prawu o miastach przeciwne uchylamy, a teraźniejsze 
ustanowienie o miastach za prawo konstytucyjne stanowimy. 



 

Artykuł III 
O sprawiedliwości dla mieszczan 
 
1-mo Zostawując miasta przy właściwych sobie granicach 
miast jurysdykcjach, też miasta z przedmieściami spod 
innych wszystkich jurysdykcji, jakie są: trybunalskie, 
ziemiańskie, wojewodzińskie, starościńskie, zamkowe, prócz 
spraw nie dokończonych podkomisyjnych, do trybunałów 
odesłanych, wyjmujemy i wyłączamy. Jurysdykcja 

marszałkowska, jako tylko miasta rezydencjonalnego nas 
króla tycząca się, do opisów władzy tejże jurysdykcji 
właściwej odsyłamy. 
 
2-do Jurydyki świeckie i duchowne, tudzież drobne 
miasteczka w obrębie lokalnym gruntów początkowie 
miastom nadanych potworzone, jak są dotąd w posesji, co do 
samej tylko sądowności i policji znosimy; owszem, też 
jurydyki pod jurysdykcje magistratów miejskich poddajemy, 
wszelkie zaś czynsze i dochody jakiejkolwiek natury dla 
właścicielów tychże gruntów jurydyk ostrzegamy. 
 
3-tio Gdzie jednak miasta mają wsie dziedziczne ziemskie, w 
sprawach tychże wsiów w jurysdykcjach właściwych posesji 
odpowiadać mają. 
 
4-to Wszyscy obywatele w mieście posesje mający i 
jakimkolwiek handlem, rzemiosłem bawiący się, jurysdykcji 
miejskiej ulegać mają i podatki równie znosić, nie uważając 
na jakiekolwiek libertacje. 

 
5-to W każdym mieście magistrat obrany jurysdykcję sądową 
składać będzie. W tych magistratach wszelkiego rodzaju 
sprawy, jako in prima instantia sądzić się mają; sprawy nie 
przynoszące złotych trzysta lub w sprawie uczynkowej, w 
której trzy dni więzienia kara nastąpi, w tychże magistratach 
bez apelacji dopuszczenia kończone być mają ostatecznie. W 
większych zaś sprawach apelacja do sądów wyższych 
apelacyjnych dopuszczona być powinna. 



 

6-to Na takowe sądy apelacyjne następujące miasta 
wyznaczamy, mianowicie w prowincji małopolskiej miasta: 
Kraków, Lublin, Łuck, Żytomierz, Winnica, Kamieniec 
Podolski, Drohiczyn; w prowincji wielkopolskiej miasta: 
Poznań, Kalisz, Gniezno, Łęczyca, Warszawa, Płock; w 
prowincji litewskiej miasta: Wilno, Grodno, Kowno, 
Nowogródek, Mińsk, Brześć Litewski, Pińsk. Do sądu 
apelacyjnego w Krakowie oznaczonego należeć będą miasta 
w województwie krakowskim, powiatach sandomierskim, 

wiślickim i chęcińskim leżące. Do sądu apelacyjnego w 
Lublinie oznaczonego należeć będą miasta w województwie 
lubelskim, ziemi stężyckiej, w powiatach radomskim, 
opoczyńskim i ziemi chełmskiej leżące. Do sądu apelacyjnego 
w Łucku oznaczonego należeć będą miasta województwa 
wołyńskiego i bełskiego. Do sądu apelacyjnego w Żytomierzu 
oznaczonego należeć będą miasta województwa kijowskiego. 
Do sądu apelacyjnego w Kamieńcu Podolskim oznaczonego 
należeć będą miasta województwa podolskiego. Do sądu 
apelacyjnego w Winnicy oznaczonego należeć będą miasta 
województwa bracławskiego. Do sądu apelacyjnego w 
Drohiczynie oznaczonego należeć będą miasta województwa 
podlaskiego. Do sądu apelacyjnego w Poznaniu oznaczonego 
należeć będą miasta województwa poznańskiego i ziemi 
wschowskiej. Do sądu apelacyjnego w Kaliszu oznaczonego 
należeć będą miasta województwa kaliskiego i powiatu 
konińskiego, a powiatu pyzdrskiego miasta tej części, która 
jest z tej strony rzeki Warty, do Kalisza należeć mają. Do 
sądu apelacyjnego w Gnieźnie oznaczonego należeć będą 
miasta województwa gnieźnieńskiego, powiatu kcyńskiego, i 

powiatu pyzdrskiego, ta część, która jest z tej strony Warty, 
od Gniezna. Do sądu apelacyjnego w Sieradzu oznaczonego 
należeć będą miasta województwa sieradzkiego, ziemi 
wieluńskiej. Do sądu apelacyjnego w Warszawie oznaczonego 
należeć będą miasta Księstwa Mazowieckiego i województwa 
rawskiego. Do sądu apelacyjnego w Łęczycy oznaczonego 
należeć będą miasta województwa łęczyckiego, brzeskiego, 
kujawskiego i inowrocławskiego. Do sądu apelacyjnego w 
Płocku oznaczonego należeć będą miasta województwa 



płockiego, ziemi zawskrzyńskiej i ziemi dobrzyńskiej. Do 

sądów apelacyjnych w miastach prowincji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego oznaczonych, jako to: do sądu apelacyjnego w 
mieście Wilnie należeć będą miasta województwa 
wileńskiego, powiatów oszmiańskiego, lidzkiego, 
wiłkomirskiego, brasławskiego, województwa trockiego i 
powiatu trockiego. Do sądu apelacyjnego w mieście Grodnie 
należeć będą miasta powiatów grodzieńskiego, 
wołkowyskiego i mereckiego. Do sądu apelacyjnego w 
mieście Kownie należeć będą miasta Księstwa Żmudzkiego, 

powiatów kowieńskiego, preńskiego i upickiego. Do sądu 
apelacyjnego w mieście Nowogródku należeć będą miasta 
województwa nowogrodzkiego i powiatów słonimskiego i 
słuczowskiego. Do sądu apelacyjnego w mieście Brześciu 
Litewskim należeć będą miasta województwa brzeskiego 
litewskiego i powiatu kobryńskiego. Do sądu apelacyjnego w 
mieście Pińsku należeć będą miasta powiatów pińskiego, 
pińsko-zarzecznego, mozyrskiego i rzeczyckiego. Do sądu 
apelacyjnego w mieście Mińsku należeć będą miasta 
województwa mińskiego, połockiego, witebskiego i powiatu 
orszańskiego. 
 
7-mo W tych miastach apelacyjnych obierani będą co lat dwie 
po osób pięć z szlachty i nieszlachty mieszczan posesje 
mających, nawet osób magistratowych z miast tychże albo z 
miast innych tego wydziału, które do których sądów 
apelacyjnych są oznaczone; a te osoby wybrane składać będą 
sąd apelacyjny z tym warunkiem, iż osoby magistratowe i 
ławnicze, do sądu apelacyjnego wybrane, póki sprawować 
będą urząd apelacyjny, nie mają zasiadać i sądzić w sądach 

primae instantiae magistratów, z których są obrani. 
 
8-vo Te sądy sądzić będą sprawy z apelacji magistratów, 
których walor przychodzi trzysta złotych lub kara trzy dni 
więzienia, a to ostatecznie bez dopuszczenia apelacji. We 
wszystkich zaś sprawach większego waloru niż o trzy tysiące 
złotych i kary już trzy tygodnie więzienia, apelację jak dotąd 
z magistratów primae instantiae nie już do sądów 
apelacyjnych miast, ale do sądów naszych zadwornych, tak w 



Koronie, jako w Wielkim Księstwie Litewskim, dopuszczoną 

mieć chcemy podług niniejszej ustawy. 
 
9-no Spraw kryminalnych magistraty sądzić nie będą mogły, 
ale je dosyłać mają prosto do sądów apelacyjnych, które też 
sprawy kryminalne sądzić moc mają, z tym ostrzeżeniem, że 
na więzienie czasowe osądzony kryminalista ulegać egzekucji 
dekretu będzie. Gdy zaś na wieczne więzienie lub na śmierć 
zostanie osądzony, tenże sąd apelacyjny wywody obwiniające 
i dekret prześle sądowi asesorskiemu. Jeżeli sąd asesorski 

uzna dekret sądu apelacyjnego na więzienie wieczne lub 
śmierć winowajcę wskazujący za słuszny, dopiero ten dekret 
egzekwowany zostanie. Oraz przy sądach zadwornych sprawy 
o złe sprawowanie urzędów miejskich, jako też o dochody z 
miast posesorów i wszystkie inne prawami Rzeczypospolitej 
wyznaczone zachowujemy. 
 
10-mo Miasta, że podlegać będą Komisji Policji w rzeczach 
wewnętrznego rządu i dochodów, ogólnych miejskich, 

ostrzegamy. 
 


