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naj dalej w ciągu tygodnia od ustania przyczyny, która 
spowodowah'i" ,uchybienie. 

§ 59. K omisja wynalazczości, która powzięła za
skarżoną uchwałę, przesyła odwołanie wraz z aktami 
sprawy i swoimi wyja.śnieniami do komisji. odwoławGzEJj 
w terminie 7 dni od daty jego złożenia. 

§ 60. 1. Komisja odwoławcza obowiązana jest roz
patrzyć odwołanie i wydać orzeczenie z uzasadnieniem 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania akt sprawy. 

2. Przedłużenie tego terminu jest dopuszczalne 
w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych mate-
riałów i wyj aśnieA. .' . 

§ 61. l. Komisja odwoławcza może przesłuchać 

twórcę, świadków i biegłych oraz wezwać ich do złożenia 
zeznań lub opinii na pE;mie, uprzedzając ich zarazem 
o odpowiedzialności za fałszywe zeznanie. Komisja .n ie 
mo'że od tWÓi:CY, świadków i bi2głych odbierać przy·
rzeczenia ani stosować wobec n ich środków przymuso-
wych. . 

2. Do wykonania czynności, których komisja od
wołi\wrza nie jest władna przedsięwziąć, stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 61 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1928 r. o postępowaniu 
adm inistracyjnym. 

§ 62. W postępowaniu przed komisją odwoławczą 
m3.ją odpowiednie zastosowanie przepisy §§ 25, 29, 
30 i 31. 

§ 63. o wydanym orzeczeniu komisja odwoławcza 
zawiadamia niezwłocznie: 

1) twórcę projektu, który złożył odwołanie; 

2) komisję wynalazczości, która ' powzięła zaskarżoną 

uchwałę; 

3) kierownika zakładu pracy, który zatwierdził za
skarżoną uchwałę; 

4) kierownika zakładu . pracy, w którym twórca jest 
zatrudniony i w którym projekt został przyjęty 
do wykorzystania; 

5) jeżeli realizacja i zastosowanie projektu produkcji 
nastąpiły w zakładzie pracy innym, niż wymieniony 
w pkt 4 - kierownika tego zakładu. 

( '~' ~ 

9 "64. OrzeczeniekoU'lllsji odwoławczej" ,ięstosta:
teczne. 

§ '65. ' Właśćiwy ' rilin'istermoze w drodze ' nadzoiu 
uchylić orzeczenie komisji odwoławczej i hądź ' wydać 
decyzję ostateczną, bądź .też przekazaG sprawę centralnej 
komisji wynalazczości, . do ponownego rozpatr?;enia, 
udzielając wskazówek co do sposobu jej -' latwie!1ia. 

DZIAŁ VI. 

Przepisy ',przejściowe i końcowe. 

§ 66. 1. Pracownik, który przed wejściem w życie 
niniejszego zarządzenia dokonał pracowniczego wyna
lażku, udoskonalenia techniczhego lub usprawnienia i nie 
zgłosił go właściwym organom lub władzom, obowiąza
ny jest w terminie do dnia 31 października 1951 r, do
konać zgłoszenia tego wynalazku, udoskonalenia ' tech
nicznego lub usprawnienia w trybie przewidzianym ni
niejszym zarządzeniem. 

2. Pracownik, który nie dopełni obowiązku prze
widzianego w ust. 1, traci prawo do wynagrodzenia przy
sługującego mu za dokonanie wynalazku, udoskonalenia 
technicznego lub uspravmienia. 

§ 67: Dla re,sortów, w których powstanie koniecz
ność dostosowania przepisów niniejszego zarządzenia do 
ich struktury i do organizacji podległych jednostek, wła
ściwi ministrowie wydadzą za zgodą Przewodniczącego 
PKPG stosowne instrukcje. 

§ 68. Przepisy niniejszego zarządzenia mają zasto
sowanie we wszelkich sprawach w zakresie unormowa
nym 'tym zarządzeniem, rozpoczętych na podstawie do
tychczasowych przepisów, w których wynagrodzenie 
twórcy nie zostało wypłacone do dnia wejścia w życie 
zarządzenia. 

§ 69. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc dotychczasowe 
przepisy w zakresie unormowanym tym zarządzeniem .. 

Przewoonic"zący Pańs' wowej Komisji Planowania G0S

podarczego : w z. B. SZyI 

870 

ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 29 czerwca 1951 r. 

zmieniające zarządzenie z dnia 24 lutego 1951 r. w sprawie obowiązku utrzymywania minimalnych zapasów 
(min;w,um asortymentowego) artykułów mydlarsko-iłuszczowych w uspołecznionych sklepach detalicznych. 

. Na podstawie § 2 rozporządzenia R ady Ministrów 
z dma 10 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania 

Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. R. P . Nr 10. 
poz. 62) . za rządza się. co następuje: 

§ 1. W załączmku do zarządzenia Ministra Handlu 
Wewnętrznego z dnia 24 lutego 1951 r. w sprawie 0/00-

wiązku utrzymywania minimalnych zapasów (minimum 
asortymentowego) artykułów mydlarsko-tłuszczówveh 
w uspołeczni.onych sklepach detal.i.cznych (Monitor P ols\d 
Nr A-40, poz. 508) wprowadz3. się n :lstępującą zmianę: 

W pkt C zatytułowanym "Minimum asortymentowe 
artykułów mydlarsko-tłuszczowvch dla Centrali ' Rolni
czej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - I kategoria" 
w poz. "mydło toaletowe" w rubryce "ilość" liczbę ,,600" 
zastępuje si.ę liczbą ,,60" sztuk. . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 24 lutego 1951 r. 

Minister Handlu Wewnętrznego: w z. J . Kutin 
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ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI FRASY, PUBLtKACYJ 
I WIDOWISK 

z dnia 19 lipca 1951. r. 

o pozb~wieniu debitu komunikacyjnego . • 

Na podstawie § 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Pre
zesa 'Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie 

organizacji i właściwośCi Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych 



Mon1to-r Polski Nr A-56 

(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241), pozbawiam deb'tu za
kazuję rozpowszechniania nast~pujących pism: 

1) "Pokrzywy", czasopisma wychodzącego w języku 

polskim w Londynie (W. Brytanla), 

2) "Morze", czaS'op'sma wychodzącego w języku pol
skim w New Yorku (St. Zjedn. A. P.), 

Poz. 371, 872 i 873 ---------------------
3) "Promien", wychodzącego w języku polskim w Chi

cago (St. Zj. A. P.), 
0

00 

4) "California Staats-Zeitung", wychodzącego w języ
ku niemieckim w Los Angelos, Kalifornia (St. Zj. 
A. P.). 

Naczelny Dyrektor Główneg? Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacyj i Widowisk: w z. M. Mikołajczyk 
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OKOLNIK Nr 92' PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 lipca 1951 r. 

w sprawie uzgadniania ogłaszanych w Monitorze Polskim aktów prawnych, dotyczących prezydiów rad 
narodrwych. 

W związku z okólnikiem · Nr 2 z dnia 10 stycznia 
1951 r. w sprawie zasad opracowywania aktów praw
nych podlegających ogłoszeniu w Monitorze Polskim 
(Monitor Polski Nr A-2, poz. 20) -- zarządza się, co 
następuje: 

1. Akty prawne, których wykonanie poruczane 
jest terenowym organom jednolitej władzy państwcr 

wej -- w szczególności zarządzenia, okólniki, instrukcje 
i obwieszczenia, dotyczące organizacji, zakresu' działa
nia lub toku działalnośc i prezydiów rad narodowych 
i ich wydz:iałów (referatów) -- mogą być kierowane 

.. 
do ogłoszenia w Mon'torze Polskim dopiero po uzgod-
nieniu ich z Zespołem II Prezydium Rady M'nistrów. 

2. Akty prawne, o których mowa w pkt 1, lub 
pisma przesyłkowe kierujące te akty d? ogłoszenia 
w Monitorze Polskim pow inny zawierać stwierdzenie, 
że akt został uzgodniony z Zespołem II Prezydium 
Rady Ministrów. W braku takiego stwierdzenia ogło

szenie aktu ulega wstrzymaniu, a akt zosta je przesłany 
Dyrektorowi Generalnemu Zespołu II Prezyd'um Rady 
Ministrów do uzgodnienia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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OBWIESZCZENIE PRZEWODNI~ZA~EGO NAC2ł:LNEJ RADY ODBUDOWY M. ST. WARSZAWY 

z dnda 10 lipca 1951 r. ' 

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania pn:estrzennego terenów Warszawskiego Z.~§pdu Miejskiego, 
przeznaczonych poo gospodarkę leśną. 

Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Odbu
dowy z dnia 11 grudnia 1947 r. w sprawie trybu postę
powania przy sporządzaniu planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru m. st. Warszawy i War
szawskiego Ze~połu Miejskiego oraz zawieszenia rozpa
trywdnia wni:osków o zmianę przeznaczenia terenón 
i dokonywania inwestycyj na tym obszarze (Dz. U. R. P. 
Nr 74, PO'z. 479) podaje się do wiadomości, że miejsco
we plany zagospodarowania przestrzennego obszaru: 

1) stanow; ącego część osiedla Jabłonna-BukO'Wiec lit. 
B i Jabłonna-Bukowiec lit. C, stanowiących część 
gruntów w grom. Bukowiec, gm. Jabłonna, ograni
niczonego: szosą Jabłonna-Zegrze, południową gra
nicą Obserwatorium AstrO'nomicznego Państwowe

go Instytutu Hydrologiczno-MeteorologicznegO' w\ L':)
gionowie, drogą polną w kierunku południowo
wschodnim, rozgraniczającą grunty wsi Łajski Gru
dzie i grunty os. Bukowiec C, północno-zachodnią 
granicą lasów ' państwowych ndl. Jabłonna-Ni e
poręt, ur. Jabłonna, przedłużeniem ul. Słooecznej 
i ul. SłO'neczną, ul. Polną, zachodnio-północną stro
ną pl. Wolności, ul. Strużańską, ul. Krakusa, ul. 
Długą , ul. Obrońców Lwowa, ul. Orląt i ul. Ta
trzańską; 

2) stanowiącego grunty gromady Wiśniowa Góra, gr. 
Wawer ; 

3) stanowi ącego część gruntów gromad Wiązowna Koś
delna i Wólka Mlądzka, gm. Wiązowna, ograniczone
go: 1) od zachodu i północy-granicą lasów państwo
wych ndl. Celestynów, ur. Gródek; O'd wschodu -
granicą gromady Zanęcin; O'd południa - rzeką 
Swider; 2) od południa -- rzeką Swider; od zacho-

du -- granicą gromad Wiązowna Kościelna i Emów; 
od północy -- o granicą gruntów osiedla "Dom Kasy 
im. Mianowskiego" i gran i cą lasów pai).stwO'wych 
ndl. Celestynów, ur. Gródek; 

4) stanowiącego część gruntów grom. Miedzeszyn I, 
gm. Falenica, ograniczonego: od północy-uI.Pade
rewskiego przez tereny P.K.P. Warszawa-Otwock, 
ul. Polną; od wschodu -- ul. Hożą; od południa -
ul. Wi ejską przez tereny P.K.P. Warszawa
Otwock, ul. Spacerową; od zachodu: linią kolei 
wąskotorowej Karczew-War8zawa; 

E) stanowiącego część gruntów grom. Pogorzel, gm .. 
Karczew, ograniczonego: 1) od północy - gruntami 
P.K.P. Warszawa-Garwolin; od południa - drogą 
Glina-Karczew; od zachodu -- granicą gromad 
Pogorzel i m. Otwock; 2) od północy -- granicą 

gromad 'Pogorzel i Jabłonna; od wschodu - dro
gą polną rozgraniczającą grunty uprawne i te
reny leśne; od południa - drogą Pogorzel-Otwock; 
3) od wschodu - granicą lasów papstwowych 
ndl. Celestynów, ur. Celestynów; od .południa -
drogą Glina-Pogorzel w kierunku zachodn im na 
długość ok. 140 m, wschodni ą granicą dz iałki 1\t1ar
czaka Stanisława; od p&łnocy -- rowem odwadnia
jącym; 

6) stanowiącego część gr{}m. Szkopówka, gr. 'Sulejó
wek, ógraniczonego: szosą Sulejówek-Warszawa, 
granicą gromad Szkopówka i Ratajowo oraz Szko
pówka i Stara Miłosna, przedłużeniem ul. Sosnowej 
i ul. Sosnową w oS'. Sżkopówka oraz ul. Paderew
skiego w kierunku wschodnim; 

-


