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rządza się na planach pomiarowych, wykonanych w 
formatach o innych wymiarach. Jeden egzemplarz 
planu sytuacyjnego projektowanego zabudowania 
należy przedstawić w Jaki sppsób, aby można było 
poszczególne części rysunku zestawiać bezpośrednio 
i aby w częściach fonnątów, nie prz,e~znaczonych do 
beżp'ośredniego zesŁa wienia, pożostawały wspomnia
ne wyżej marginesy. 

(3) Plany sytuacyjne projektowanego zabudo
wania, obejmujące nie znaczną część osiedla (§§ 24 
i 27), można przedstawiać w złączonych ze sobą for
matach o wymiarach 210 mm X 297 mm. 

(4) Przekroje ulic należy przedstawiać w for
rn.atach, określonych w ustępie poprzednim (3), albo 
-,- jeżeli na to pozwoli miejsce - bezpośrednio na 
planach sytuacyjnych, opisanych w ust. (2) niniejsze-
go paragrafu. . 

§ 34. (l) Wszystkie części składowe programu, 
planu zabudowania i opisu technicznego, z wyjątkiem 
części, wymienionych w § 3 ust. (1) pkt c), d) i e) 
i ust. (2) pkt b), c) i d), należy przedstawiać do za
'twierdzenia w 3 jednakowych egzemplarzach, 
z których jeden przeznaczony jest do przechowywa
nia w aktach władzy, zatwierdzającej plan (art. 33). 

(2) Części składowe programu; wymienione 
w § 3 ust. (1) pkt c), d) i e) i ust. (2) pkt b), c) i d), 
możńa przedstawiać w jednym egzemplarzu. 

(3) Programy, plany zabudowania i opisy tech
niczne należy przesyłać w tekach z trwałego mate
riału, zaopatrzonych na zewnętrznej stronie w nazwę 
miejscowości, której dotyczy plan zabudowania, a na 
wewnętrznej - w wykaz zawartości teki. 

IX. ADNOTACJE NA PLANACH. 

§ 35. (1) Na wszystkich składowych częściach' 
programu, planu zabudowania ! opisu technicznego 
należy umieszczać adnotację, stwierdzającą, że zo
stały one sporządzone przez organ do tego powołany 
(art. 21 lub 23). 

(2) Na planach zabudowania ponadto należy 
umieszczać adnotacje wspomnianego wyżej organu, 
,stwierdzające, że plany zabudowania nie są sprzecz
ne z planami istniejących lub projektowanych urzą
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub z zamie
neniami, dotyczącymi tych urządzeń. 

(3) Na planach sytuacyjnych i wysokościowych 
(§ 3 ust. (1) pkt b) i ust. (2) pkt a) należy umieszczać 
adnotacje, stwierdzające, że plany te zostały sporzą
dzone przez organ rządowy lub biuro miernicze or
ganu samorządowego lub przez mierniczego przysię
głego. 

(4) Na wszystkich składowych częściach pro
gramu, planu zabudowania i opisu technicznego nale
ży uwidaczniać: datę wykonania odnośnej części, 
pddpis wykonawcy, pieczęć urzędu sporządzającego 
plan, podziałkę, obja śnienie przyjętych znaków 
i barw, a na planach sytuacyjnych ponadto - kieru
l'lek południka. 

(5) Na wszystkich częściach składowych planu 
zabudowania(§ 5 ust. (1)) należy umieszczać: 

a) datę i treść uchwały organu stanowiącego 
(art. 29); -

b) datę i treść decyzji za~wierdzającej (art. 33). 

(6) Adnotacje, wspomniane w poprzednich dwu 
ustępach, . mają być podpisane ·· w sposób właściwy 
przez odnośne władze. 

X. PRZEPISY KOŃCOWE. 

§ 36. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

(2) Z dniem tym traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 kwie
tnia 1930 r. o sposobie opracowania planów zabudo~ 
wania (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 362). 

(3) W przypadkach, gdy o przystąpieniu do spo
rządzenia planów zabudowania zostało ogłoszone 
przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, 
plany te mogą być opracowane na podstawie prze
pisów dotychczasowych. 

(4) Przepisy o sposobie wykonywania . planów 
zabudowania, sporządzanych w związku z przebu
dową ustroju rolnego (art. 21 pkt c) i art. 38 ustęp 
ostatni) będą wydane osobno. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo; Składkowski 

595. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 23 października 1936 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Woj;' 
skowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania 
ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmenta-

rzach wojennych. 

Na podstawie · art. 8 ustawy z dnia 28 marca 
1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 
R. P. Nr 39, poz. 311) zarządza się co następuje: 

§ 1. (1) Do zakresu działania Ministra Spraw 
Wewnętrznych należą: 

a) zatwierdzanie planów cmentarzy wojen
nych, 

b) sprawy, dotyczące sprowadzania zwłok z ob
cego pańs ŁwLl i chowania ich na cmentarzach 
wojennych, 
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c) udżielanie pozwoleń na wywiezienie zwłok 
z cmentarza lub grobu wojennego poza gta· 
ni(;ę Państwa. 

(2) W sprawach, określonych w ustępie (1), 
MihistE!t Spraw WewnętrżI'lych działa w porozumie
niu 2l Ministrem Spraw Wojskowych. 

leżą: 
§ 2. (1) Do zakresu działania wojewody na-

a) sprawy ekshumacji przeniesienia zwłok 
z cmentaiża lub grobu wojennego na inny 
cmentarz lub do inn{;go grobu wojennego, 

b) udzielanie pozwoleń na remont lub budowę 
grobowców, na wznoszenie pomników, na 
wykonywanie robót ziemnych i innych 
urządzeń na cmentarzach wojennych oraz 
zatwierdzanie projektów budowy pomników 
i projektów innych urządzeń, 

cl udzielanie pozwoleń na dokonywanie zdjęć 
-Iotogtaficznych poszczególnych mo.gil wo
jennych, 

d) sprawy, dotyczące ogólnego zarządu cmen
tarzy wojennych, a w szczególności sprawy 
związane z ewidencją, remontem i utrzyma
niem grobów i cmentarzy wojennych oraz 
sprawy związane z uregulowaniem własno
ści gruntów, zajętych pod cmentarze wo
jenne. 

(2) W sprawach, określo,nych W ustępie (1), wo
jewoda działa w porozumieniu z {).dnośnymi władza
mi wojskowymi. 

§ 3. (1) O zamierzonej z urzędu ekshumacji 
zwłok z grobu wojennego władza zawiadamia rodzi
n.ę zmarłego, jeżeli miejsce zamieszkania jes t wia
dome. 

(2) W zawiadomieniu władza wezwie rodzinę 
zmarłego do oświadczenia w oznaczonym terminie, 
czy nie zamierza przed terminem projektowanej 
ekshumacji zabrać zwłoki z cmentarza lub grobu wo
jennego w celu pochowania ich w grobie rodzinnym 
lub na Q.gólnym cmentarzu grzebalnym. . 

§ 4. (1) Bezpośrednie czuwanie nad stanem 
~robów i ćmentarzy wojenr~ych należy do zarżądu 
wła~ciwej gminy. 

(2) :W, razie uszkodzenia grobu lub jakichkol
wiek urządzeń na cmentarzu wojennym zarząd gmi
by o.bowiązarty jest o tym zawiadomić wojewodę. 

§ S.W razie przekazania przez wojewodę ra~ 
zem z odnośnymi fun:Iuszami gminie obowiązkL1 
utrzymywania ~ro,bów i cmentarzy wojennych lub 
też VI ra:lie bezpłatnego przejęcia przez gminę tego 
obowiązku do zarządu gminy należy stała konserwa
cja oraz rernont gr.Jbów i naprawa wszelkich uszko
dzeń na cmE'ntarzach wojennych. 

wojennych nadzór nad wykonywaniem przez te zrze. 
szenia i instytucje ich obowiązków sprawuje woje
woda. 

§ 7. Czynności, związai1e z CZuwaniem nad sta
nem cmentatzy i grobów wojennych oraz z utrzymy
waniem tychże, jeśli chodzi o groby wojenne, trtaj
dujące się na cmentarzach wojskowych, albo o części 
cmentarzy wojennych, zajęte przez groby osób woj
skowych, nie będące grobami wojennymi w znacze
niu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmen
tarzach wojennych, wykonywają zarządy gmin i in
stytucje, określone w § 6, w porozum~eniu z właści
wymi władzami wojskowymi. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsże wchodzi w ży
cie z dniem o,głoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

596. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 
l MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W PO
ROZUMIENIU Z MINISTREM SPRA W WOJSKO-

WYCH 

z dnia 20 października 1936 r. 

w sprawie zmiany rózporządzenia z dnia 15 stycżilia 
1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach 

publicznych. 

Na podstawie art. 5, 6 i 26 ustawy z dnia 7 paź
dziernika 1921 r. o przepisach porządkowych na dro
gach publicznych (Dz. U. R. Po Nr 89, poz. 656) i art. 6 
lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urtędłi' 
Ministra Robót Publiczny.ch (Dz. U. R. P. Nr 51/ poz. 
479) oraz art. 2 ustawy z dnia 23 rnarca 1929 r. 
w sprawie ratyfikacjij 'konwencji międzynarodowej, 
dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Pa .. 
ryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z r. 1929 
Nr 25, !pOż . 257) zarządza się co następuje: 

§ 1. ,W rozporządzeniu Ministra Komunikacji 
i Ministra SprawWewnętrżnych w porózumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia 
1933 r. o ruchu poiazdów mechanicznych na drógach 
publiczn-/ ch (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 55) wprowadza 
się z,miany następujące: 

1l § 19 otrzymuje btzmienie: 
,,§ 19. (1) Każdy pojazd mechaniczny powirtiefi 

być z,aopatrzony w dwie tablice ze znakami rejestra
cyjnymi, przytwierdzone :t. prz'odu i z tylu pojd,zdu .. 

(2) Zna:k rejestracyjny składa się ';: litery (litet) 
serii oraz liczby, pod jakimi pojazd zosłał zatejestto-

§ 6. W razie przek"1zania przez. Ministra Spraw wany. 
:Wewnętrznych zrzeszeniom lub instytucjom E>połecz- (3) Tablice tejestracyjnesamochodowe prżed
nym obo:wiązku utrzymywania grobów i crnentarzy nia i tylna, w kształcie prostokąta, s~ jednakowe 


