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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-
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n ii regulacyjnej tej ulicy do punktu 30, gdzie załamuje 
S ię w kterunku na północ, po czym biegnie południową 
granicą Stoczni Gdański ej 2 do punktu 31, l eżącego na 
'wschodniej linii r egu lc,cYJnej u Ecy Drewn ica . - Od 
p unktu 31 granica biegnie dal ej wschodnią lini ą regu 
l acyjną ulicy Drewnica do plmktu 32, leżącego w mi e:i
s cu przecięcia z zachodnią l inią zabudovłY ulicy Doki . Od 
punktu 32 gran ica biegr:.ie w kierunku wschodn im ' gra
nicą S toczni Gdarlskie j l poprzez punkty załamąnia 3:3;, 
34. , 35," 36, 37, 38. 39, 40 , 41 , 42 do punktu 43, położonego 
w n:iejscu zetkni ęci a się jej z południowyrIl brzegiem 
Motławy . Od punk tu 43 granica załamuje si.ę w k ierunkn 
południowym i bi egnie zachodnim b rzegiem Molła.wy 
d o punktu 44, a następnie granicami p oses ji Kapitanatu 
Portu poprzez punkty za łamania 45 i 46 do punktu 47, 
leżącego net zetchodn im b rzegu Motławy. Od punktu 47 
granica biegnie brzegami Stare j Motławy, N owej Mot
ławy i Stopki - z wyłączeniem t erenów "vśród tych 
wód się znajdujących - do punktu 43, polożonego na 
wschodn im brzegu Motławy, na wysokości zetlmlęcia 
się ulicy Siennej Grobli z drogą dojazdową do terenów 
składowych, odległego około ~13 m etrów od styku ulic 
Siennej Grobli , Długi ej Grobli i ulicy Wiesława. - Od 
punktu 48 granica biegnie w linii prostej 172 m etry do 
punktu 49, leżącego na południowej stronie drogi d o
j azdowej, po czym załamuj e się i biegn ie na południowy 
w schód poprzez punkty zcllamania 50, 51, 52 d o punktu 
53, będącego miejscem zetknięcia z ulicą Siennicką . Od 
punktu 53 granica biegnie 153 m etry na północny wschód 
wzdłuż północno-zachodniej linii regulacyjriej ul icy 
Sien n ickiej do punk tu 54, położonego w miejscu zetknię
cia z zachodnią krawędzią ściany wiaduktu ulicy Si en
nick iej. Od punktu 54 granica biegnie wzdłuż ści any 
wiaduktu do punktu 5fi, położon ego na jej południowo

wschodniej krawędzi, po czym załamuje się w t ym punk
cie pod kątem 98 stopni i bi0gnie 23 metry w kierunku 
południowym do punktu 56, w którym załamuje się pod 
kątem 68 stopni w kierunku na wschód i biegnie 45 m e
trów do punktu 57. W punkCie 57 granica załamuj e się 
pod kątem 155 stopni w kierunku południowym i bie~
n ie 45 metrów do punktu 58. W punkcie 58 załamuj e się 
n a zachód pod kątem 75 stopni i b iegnie 55 metrów da 
p unktu 59, po czym załamuje s i ę na południe pod kątem 
p l:'ostym i biegnie dal ej 138 metrów do punktu 60. 
W punkcie 60 załamuj e s i ę na zachód pod kątem 146 
stopni i biegnie ' 14 m etrów do punktu 61, załamuj e sj·ę 
tu na południowy wschód pod kątem 168 st.opr.i i bieg
nie 13 metrów do punktu 62, położonego na północnej 

linii r egulacyjnej ulicy L itewskie j, którą biegnie do 
środka przepływu burzowego 1\1otławy oznaczonego 
punktem 63. - Od p unktu 68 granica biegnie 'środkiem 
przepływu burzowego Mothnv:y do środka kanału odpły
w owego Rozwójka, do punktu 34. - Od punktu 64 bieg
nie środkiem kanału Rozwójka do skrzyżowania z linią 

zachodniej krawędzi żelaznego mostu kolejowego do 
p '-mktu 65, w punkc~e tym załamuje siC; na południe, bieg
n ie do punktu 66 znajdującego się w m :ejscu przecię
cia linii leżącej na przedlużeniu zachodnie j . krawędz i 

m ostu kolejowego z ulicą Rudnicką. - Od punktu 66 
gran ica biegnie północną linią regulacyj ną ulicy Rud
n ickiej do punktu 67, leżącego w miejscu przecięcia się 
w schodniej krawędzi mostu z ul i cą Rudnicką . - Od 

punktu 67 biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi mostu 
kol ejoweg o na północ poprzez Martwą Wisłę do m iejsca 
przeci:'cia z północnym jej brzegiem oznaczon ego punk
t em 68, i biegnie da le j tym północnym brzegiem Wisły 
w kierunku wschodnim do południowo-wschodniego na
ro:::nika posesji u licy Tamka 13, oznaczon ego punktem 
69. W punkcie 69 załamuje się i wzdłuż tej posesji bieg
nie na północ do pu n ktu 70, gdzie skręca na zachód 
wzdłuż południowej li ni i regulacyjnej u licy Tamka do 
punktu 71 , położonego li pólnocno-zachodniego n aroż
nika posesji .Tamka 8. - Od punktu 71 granica przecI
na tor k olejowy na punkt 72, leżący na północnej kra
wędzi tego toru i stąd po l inii krzywej biegnącej po
czątkowo północną, a następnie wschodl1ią krawędzią 

tego toru b iegnie do punktu 73,położonego u podnó.~a 

wiaduktu kol e jowego przy ulicy Ku Uj ściu, po cZy!l~ 

wschodnią linią regulacyjną ulicy Ku Uj ściu do punktu 
74, leżącego u styku z krawędzią boczn icy kol ejowej 
na Westerplatte, po czym południowo-wschodnią kra
wędzią tej bocznicy biegnie dalej na północny wschód 
do punktu 75, skąd biegn ie w kierunku wschodnim li
nią łamaną, poprzez punkty 76 i 77 , po wschodniej gra
nic~/ t erenów składowych portu w k ierunk u ostrogi Nr 3 
do punktu 78, położonego na bl'zegu mOi:Za u nasady 

. ostrogi Nr 3. - Od punktu 78 granica b iegnie 736 me-
trów na północny zachód brzegiem morza do punktu 79, 
załamuje się i b;egnie do punktu 80, leżącego przy dro
dze 'Westerplatte-Stara Latarnia, w odległości 170 me
trów od południowego nabrzeża kanału portowego. Od 
punktu 80 gran ica załamuje się i biegnie na północ rów
nolegle do południowego nabrzeża t ego kanału porto
wego do punktu 81, POl@żoriego w odległości 80 m etrów 
prostopadle od południowej krawędzi przystani W ester
platte, po czym przebiega na zachód na tę krawędż po
łudniową przystani oznaczoną punktem 82. W punkcie 
82 granic;:>. załarfu,Ije się i biegnie na północ brzegiem 
kanału wej ściowego do p unktu 83, położon2go na" polud
niowo-zachodnim narożniku nabrzeża basenu \Vesterplat- -
t e , skąd przebiega wodą do punktu 84, leżącego n a pół
nocno-zachodnim narożniku tegoż b asenu Westerplatte, 
po czym gr;:mica biegnie wschodnim brzegiem kanału 

wejściowego do punktu 85 odległego o 55 m etrów od osi 
ost rogi wschodniej, przecina falochron wschodni, 
biegnie dale j jego krawędziami , łącznie z ostrogą do 
punktu 86 położonego na wysokcści głowicy faloch ronu 
zachod niego. Od punktu 86 granica p rzebiega wodą na 
głowicę t ego fa lochronu i jego zachodnią krawędz ią , 
a następn ie b rzeg iem morza biegnie do miejsca wyj ś

cia - punkt 1. 
Granica wodna redy portu handlowego Gdańsk b ieg

n ie cd punktu A położonego n a brzegu morza n a dhl
gości geograficzn ej 13°38' na wschód 9d Greenwich ·U 
ki lomet rów na północ do punktu B, gdzie załamuje się 
pod kątem prostym na wschód i biegnie 3,24 kilometry 
do punktu C, gdzie załamuje się pod kątem prostym 
i wraca n2 brzeg morza do pun kt'-l D , położonego na 
dJugości ge.Dgraficzm~.i 18°41' wschodniej Greenwich. 

§ 2. Roz;oorządzEnie wch odzi w życie z dn iem ogło-

~zenia . 

Minister Żeglugi : 1''-'1. Popiel 
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