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ROZPORZĄdzENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 18 października 1950 r. 

w ~p.awie zmi.an organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie. 

Na POó::;l,WJie art. 16 l 20 dekretu z dnia 28 paź
dziernika ] 947 r. o orgzmi:?acji nauki i szkolnictwa wyż

szego (Dz. U. R. P . Nr 66, poz. 41:5) zarz~~dza się, co na
stępuje: 

;~ 1. W Akademii MedycL.nej w Warszawie two,rzy 
si t; w ramach Wydziału L ekarskiego: 

l) Oddział S anitarno-Hig ieniczny oraz 
• 2) Oddzi ał Pediatrii. 

§ 2. W Akademii Medycznej w Warszawie tworzy 
si<;: l, na Cddzió:!e Sanitarno-Higienicznym \'Vy działu Le

karskiego - katedry: 
al hig-'en.y żywienia , 

b) h igieny osiedli, 

c) higieny pracy, 
d) higieny szkolnej oraz 
e) epidemiologii; 

2) na Oddziale P ediatrii Wy<:1ziału Lekarskiego "
katedry: 
a) propedeutyki pediatrycznej, 
b) diagnostyki chorób dziecięcych , 

c) terapii chorób dziecięcych, 
I d) chorób zakaźnych WiEku dziecięce~o oraz 

e) ch irurgii dziecięcej. 

§ 3. Rozpcrządzenie wchodzi w życ;f' z dniem ogło
szenia. 

Minis ter Zdrowia : T. Michc)ua 
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R,~Hl,PORZĄDZENlE l\HNIS'rRA ŻEGLUGI 

z dni2 19 października 1950 r. 

'lIT sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskie~o portu handlowe!!o VI G~ ~ »~lrn . 

Na podstawie art. 2 dekretu z dn ia 5 września 
] 947 r . o organizacji i zakresie działan'.a władz admini
stracji morskiej (Dz. U . R. P. Nr 60, poz. 328) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Gran icę terytoris lną morskiego p ortu h andlo
w ego w Gdaósku usta la się jak następuje : poczynając 

od punktu położonego na brzegu m orza, w odległości 
54"3 metró"v na zachód od głowicy mola zachodniego 
~ oznaczonzgo w terenie punktem IlUmel' 1, granica bieg
n ie 39 m w kierunku połuc1!1iowo-zachodnim, w linii 
prostej poprzez punkt 2 do punktu 3, l e'żącego n a linii 
trwałego ogrodzenia stanowiącego granicę strefy wol
nc::łowej , po czym biegnie wzdłuż tego ogrodzenia n a za
chód do punktu 4, leżącego u podnóża w schodniej ścia

n y filara pomostu dla pieszych, dalej wzdłuż zewnętrz
n y ch ścian tegoż f ilara do punktu 5, położonego u za
chodniej jego ściany, po czy m b iegnie dale j na zachód, 
wzdluż tegoż ogrodzenia strefy \volnocłowej do punktu 
6, leżącego u narożni ka tegoż ogrodzenia, na załamaniu 
p rzy zbiegu z lllicą Ignacego Krasickiego. - Od punk
tu 6 granica skręca na wschód i wzdłuż ogrodzenia stre
fy w olnoe:lowej , będącego j ednocześnie północną linią 
regulacyj?1ą ulicy Ignacego KrasickiGgo, biegnie dalGj, 

. pcprzez punkty załamania 7 i 8, wzdluż ze"vnętrznej 

ściany filaru pomostu dla p ieszych do punktu 9, w któ
l'ym załamuje się na pólnoc. Od pun.ktu g granica bieg
nie w linii prostej do punktu 10, położonego na północ
n e j linii r egulacyjnej ul icy Oliwskiej , następnie biegnie 
północną linią regulacyjną ulicy Oliwskiej, potem pół

nocną linią regulacyjną ulicy Przyrynek i poprzez punk
ty załamania 11, 12, 13 i 14 leżące na w schodniej linii 

. regulacyjnej ulicy Władysława IV biegnie północną li
n.i ą regulacyjną uL cy Sporto\v(; ~ i ~:v.~ ;·. ~· ~(·,d n ią Unią regu-

_ lacyjną ulicy Zamkniętej, a od ul. Zamkniętej w dal-

szym ciągu wsc;-lOdni ą l ini ą regllla..:yjrq d. WJadysława 

IV do punkb.l 15, l e;:ące c;o w mi ejsru przeci ęcia z po
łudniowo ·-v/schodnią gra!1~cą toru. kolej o~\,;;/ ?"go ,}.Z aspa -
u l. Starow'ś lna".Od V1l11 ,tu 15 gra :1 ica przeb i.ega w pro
~tej linii do Pll',-ktu 16, st::ill)Vliacego pófnocny nJ.rożnik 
pc,sesji N r 73" polo;,onc j przy u iicy 'Niślnej. Dalej b ieg
nie 200 metrów na zachód do południowej g ranicy t oru 
k olejowego " Zaspa .- ul. StR !'owiślna" do punktu 17. 
Od punk tu 17 granica załamuje się pod kątem prostym 
l1a poiutlniowy zachód i b iegnie H 7 metrów do punktu 
13, położonego w środku p otoku Warzywód. St ąd granica 
bi.egnie środkiem ps taku 50 metró\v w dół potoku do 
'punktu 19, w którym załamuje się w kiercmku p0łud·
n i owo-zachodnim i zmierza po lini~ prostej do punktu 
20, położonego na p oludniowo-za chodniejlinii regula
cyjnej drog i "Śnieżna", w odległości 300 m ctr·ów od osi 
ulicy l\brynarki Polsk :e j, Dalej granica biegnie linią 

łamaną poprzez punkty 21, 22, 23 do punktu 2·1, leżące
go u p ółl1ccno-zachodnfego n2.I'oż nika posesji p r zy ulicy 
WiśInej 2::ia. - Od puak ll.: 2 J g ;- ani ~a bicg-nie zachodnią 
granicą posesj i Wi~lna 25a poprzez p~mkt 25 d o' punktu 
26, J eżącego u zetknięcia z p61no cn.ą Lnią toru kolejo
wego "Gda:'i.sk - Dworzec \Viśk,n y" . - Od punktu 26 
biegnie do ulicy Załogowej wzcił uż pó1nocno-2.achodniej 
gral1icy tor u kolejowego, a na:3tępnie p oludniowo
wschodnią granicą tego toru do zetknię:::i a z północn;l 

l inią regulacyjną ulicy Swojskiej , ozn aczonego punktem 
27, z którego skręca na punkt 28, położony na przeciw
ległej wschodniej stronie w poprzek tegoż toru 
"Gdaósk - Dworzec Wiślany" vv miejscu j ego zetknię
cia z północną linią regulacyjną ulicy Swoj skiej. ---,. Od 
punktu 28 granica biegnie dalej na południe wzdłuż 
';Vs<;hodniej granicy toru do punktu 29, po czym, przed
naj ąc ulicę J ana z Kolna,' b iegnie wzdłuż wschodn iej ,li-


