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6) wykonywanie wszelkich innych zadan z zakresu pro
jektowania budynków oraz urządzeń użyteczności pu
blicznej. 

§ 4. Programy potrzeb przestrzennych i wyp()sa:ilenio
wych budynków opracowuj-e przedsiębiorstwo według wy
tyczmych M :nistra Odbudowy. 

§ 5. Nacizór państwowy nad przedsiębiorstwem sprawuje 
M inister Odbudowy. 

§ 6. Przy przedsiębiorstwie powołana będzie Rada Nad
zoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływa
n i-a i odwoływania je j członków, organizację i sposób wy
konywania powierzonych CZY'nności określi rozporządzenie 
Rady Ministrów. 

§ 7. Organem zarządzającym przedsiębiorstwa jest Dy
rekcja, powoływana i zwalniana przez Ministra Odbuó.·owy. 
składająca się z Dyr ektora Nacz;elnego, reprezentującego 
Dyrekcję samodzielnie oraz z podległych Dyrektorowi Na
czelnemu dwóch dyrektorów. 

§ B. Do ważmości zobowiązań, zaciąganych przez przed
siębiorstwo, wymagane jest współdz ' ałanie , zgodnie z upraw
nieniami określonymi w statucie: 

l) dwóch członków Dyrekcj i łącznie - albo -.. 
2) jednego ·członka Dyrekcj·i łącznie z petnornocnikiem 

handlowym w granicach j.ego pełnomocnictwa - albo 
3) dwóch pełnomocników hanci1owych łącznie w grani

cach ich pełnomocnictw. 
§ 9. l. Przekazaniu na rzecz' przedsięb:orstwa ulega ma

jątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Mi nistr-a 
Odbudowy. 

2. Mi,nister Odbudowy zarządzi protokólarne prze
kazanie prz.edsiębiorstwu majątku nieruchomego 
w zarzad i użytkowanie, a ruchomego na własność. 

§ 10. Szczegółowe zasady org.anizacji i zalues działania 
przedsiębiorstwa ustali statut nadany przez Ministra Oó.bu
dowy w porozumieniu z lVHnistrem Skarbu i Prezesem Cen
tralnego Urzędu Flanowania, ogłoszony w Monitorze Pol
skim. 

§ 11. Zarządzenie niniei sze wchodzi w życie z dniem oglo-
S:Il€nia w lVIo n:torze P olsld rn. 

MINISTER ODBUDOWY 
MINISTER SKARBU 
PREZES CENTRALNEGO URZĘDU 

610. 

l\1. Kaczorowr.ki 
K. Dabrowski 

FLANOWANIA 
T. Dietrich 

OBWIESZCZENIE 
t"r.r.ewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Wa1·sza-

l) od północy osią drogi państwowej Warszawa-Lublin 
(trakt brzeski), gruntami Parku Narodowego (park im. Sobie
skiego), oraz gruntami wsi Zielona; od wschodu: gruntami 
wsi Zielona i gruntami osady letniskowej Miłosna; od połu
dnia: gruntami osady letniskowej Podkaczy Dół, .:>sady letni
skowej Międzylesie oraz osią uL Tramwajowej; od zachodu: 
osią ul. Królewskiej, przedłużeniem południowej granicy 
działki Nr. 662, osią ul. Kościuszki, południowymi granicami 
działek Nr. Nr. 700 i 701, osią ul. Kosynierów południowymi 
gr~nicami działek Nr. Nr. 753, 754, 771, 772, 804, 805, 822 i 823, 
os1ą ul. Traugutta, osią Al. Poniatowskiego, wschodnimi gra
n icami działek Nr. Nr. 780 i 630, osiami ulic: Al. Bałtyckiej, 
Al. Zwycięstwa, Al. Ks. Kordeckiego, linią biegnącą równo
legle do osi drogi pa1'13twowej Warszawa-Lublin (trakt 
brzeski) w odległości 50 m na poh1dnie od południowej gra
nic_Y drogi _i osią ul. Królewskiej do przecięcia z osią drogi 
panstwoweJ · Warszawa-Lublin (trakt brzeski) oraz 

2) od północy: gruntami Kolonii Czaplewizna i terenami 
wojskowymi; od wschodu i południa: gruntami Parku Na·ro
dowego (Park im. Sobieskiego): od zachodu: osią ul. Dębowej 
(przedłużenie ulicy Królewskiej), ustalający: l. przeznaczenie 
terenu, 2. linie rozgraniczaj ące tereny zależnie od ich prze
znaczenia, 3. okresy i sposoby realizacji planu, został uchwa~ 
lony przez Naczelną Radę Odbudowy m. st. Warszawy. 

Przewodn iczący 
Naczelnej R ady Odbudowy m. st. W-wy 
w/z Inż. Gen. Dyw. Marian Spychalski. 

612. 
OBWIESZCZENIE 

Przewodniczącego. Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warsza
wy z dn, 15 września 1948 r. 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania prze
strzenne~o terenu ul. Dziaidowsldej - Oko!>owe.j. 

Na podstawie ~ 16 rozporządzenia Ministra Odbudowy z 
dnia 11 grudn-ia 1947 r . (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 479) podaje 
s1ę do wiadomości, że miej scowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru ograniczonego osiami ulic: Działdow
skiej, Górc?:ewskiej. Zbożowe ; , Zytniej, Okopowej, L eszno, 
wschodnią linią z2budowania Placu K ercelego i jej przedłu
żeniem, wschodnią linią zabudowania ul. Okopowe j i jej 
przedłużeniem , osią ul. Wolskiej, ustala.iący : l. przeznaczenie 
tenmu, 2. linie rozgraniczające tereny zależnie od ich prze
znaczenia, 3. okresy i sposoby realizacji planu. został uchwa~ 
lony przez Naczelną Radę Odbudowy m st. Warszawy. 

Przewodn iczący 
Naczelnej RadY' Odbudowy m . st. W-wy 
w / z Inż. Gen. Dyw. Marian Spychalski. . wy z dn. 15 września 1948 r. 

o uchwaleniu miejscowego planu zagos~odarowania prze- 61 .. ł "· strzeniiego obszaru osiellla letniskowego paleń w gm. M o- 0 B w 1 E 8 z C z E N 1 E 
ciny. 

Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Odbudowy z Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warsza-
dnia 11 grudnia 1947 r . (Dz. U. R P . Nr. 74, poz. 479) podaje wy z dn. 15 września 1948 r . 
się do w'adomości, że miejscowy plan zagospodarowa'!lia 0 uchwaleniu miejscmvego planu za.p,;ospedaro.wania ·prze-
przestrzennego obszaru osiedl<! letniskowego Opaleń w gm . strzennego terenu ul. Grochowsldej-Czapelskiej. 
Młociny, pow. warszawskim, ograniczonego od północy la- Na P·Jdstawie ll 16 rozporządzenia Ministra Odbudowy z 

1 dnia 11 grudnia 1947 r . (Dz. U . R. P. Nr. 74, poz. 479) p odaje 
sami maj. Opaleń , od wschoó.'u gruntami wsi Wólka Węg o- się do wiadomości , że miejscowy plan zagospodarowania 
Wa l. grt.ntam·t· kolon'1. Gac· Flort·a·no·w, od połudnl·a grunta mi 

~· przestrzennego obszaru ograniczonego. osiami ulic: Groehew-
ws-i Mościska , od zachodu wschodnią grani,cą działki Nr. 294• skiej, Krypskiej, Ostrołęckiej i Czanel~kiej, ustalają cy: I. prze-
osią ulicy bez nazwy, przechodzącą równolegle do granic~ znaczenie terenu, 2. linie rozgraniczające t ereny zależnie od 
gruntów wsi Mościska w odległości &5 m. na północ od t.eJ ich przeznaczenia. 3. sposoby zabudowania dla części obsza-
granicy. wschodnimi granicami dzia łek Nr. Nr. ll 4 i 109• po- ru, 4 . okresy i sposoby r eali zacii planu. został uchwalony 
ludniowymi granicami dz:ałek Nr. Nr. 72 i 7l oraz gruntami przez Naczelną Radę Odbudowy m. st. Warszawy. 
kolonii Gać Florianów, ustalający przeznaczenie terenów, Przewodniczący 
linie rozgraniazające tereny zależn'.e od ich przeznacze n ia, Naczelnej Rady Odbudowy m . st. W-vvy 
oraz okresy i sposoby realizacji planu, został uchwalony w/z Inż. Gen. Dyw. Marian Spychalski. 
przez Naczelną Radę Odbudowy m. st. 'Warszawy. 

Przewodniczący 614. 
Naczelnej Rady Odbudowy m. st. W-wy Z AR z ĄD z E N I E 
w /z Lnż. Gen. Dyw. Marian Spychalski. Naczelnego Dyrektora Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 

611. Publikacyj i Widowisk 
O B W I E S z C z E N I E z dnia 1'5 września 1948 r. 

Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy m . st. ·wa rsza- o pozbawienin debitu komunikacyjnego, 
wy z dn. 15 wrze~nia 1943 r. Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o u two-

o uchwaleniu miejscowego planu zagusuodarowania prze- rzeniu Głównego Urzędu Kontrol i Prasy, Publikacyj i Wi-
strzennego obszaru części osiedla p, n. Wawer-Anin w gm. dowisk (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 210) , w związku z art. 8 de-

Wawer. kretu z dnia 2l.XI. 1938 r . o prawie prasowym - pozbawiam 
Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Odbudowy z d ebitu i zakazuję rozpowszechniania wychodzącego w Bra< 

dnia 11 grudnia 1947 r . (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 479) podaje zylii w j ęzyku polskim tygodnika .,LUD". 
się do wiadomości, że miejscowy pl an zagospodarowania Naczelny Dyrektor 
przestrzcnne:;o obszaru części osiedla p. n. Wawcr- Anin, wy- Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
dzielonego z Leśnictwa Zastów -dóbr Wilanów, położonego w Publikacyj i Widowisk 
gm. Wawer, pow. warszawskim i ograniczonego: L. \Vo.ityga 

--------------~--------------~--~--------~---Rede kc)a i Administracja ' Wa rszawa . ul. Młodzieży . J ugnsłowiań s klej 11. Tele f ony' RedakcJa 864-75. Adminl~tracja 864-74 
PRENUM ERATA Monitor~ F olskiego wynosi kwar·talnie: za część A - zł. 450.-, za część B- 750.- . za oble części A 1 B razem zł. 11 50.-< 
Prepumera~e .,Monitora Polsklego·• ora2 ogtoszenia przyjmuJą Oddzi a ły PAP . Łódż. Piotrkow~ka 133, Kraków , Rynek Klepar~l<l c; 
Katowice. Jana 11. Pcznań . Mie!Zyńsklego 8. Bydgoszcz, l Maja 21, Lublin. Krakowskie Pr-z.edmleścte 41. szczecin. ul. 5 lipca 9. Sopot, 
ul. Grunwaldzka łt6, Wrocław, Traugutta 35. Olsztyn. Marszalka Stalina 32, Białystok. Grottgera, 2. Częstochowa, Al Ns1św MarU 

P anny 61. Konto czekowe P. K. O. Warszawa Nr l-ł7G7. · 

Druk, Państwowa, Warszawa, Tamka 3. Zam. 2237. B-62144. Cena 12 zL 


