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1* _Obacne użytkowanie terenu•_
Planowanie przestrzenna musi opierać się na dokładnej znajo-
mości aktualnego ubytkowania terenu„Winno się zatem sporzą - 

x)
dzać mapy wskazujące wszystkie główne rodzaje użytkowania 
terenu pbjętegoplanom , oraz prowadzić wykazy wszelkich waż
niejszych zmian w tej dziedzinie. Większość danyoh potrzeb
nych d© oporządzenia takich map będzie można łatwo uzyskać 
na miejscu. Jeśli jednakowoż zachodzi potrzeba zdobycia infor- 
maeji dotyczących gruntów rządowych i sposobów ich użytkowani 
należy zwrócić się de Kontrolera Regionalnego ( Reglonal 
Controller) w Ministerstwie Planowania Miast i Wsi.

2. Wie k_i ■tan_budynków.
Stan budynków będzie jednym z ważniejszych czynników 

decydujących o potrzebie przebudowy. Rależy zatem sporządzić 
mapy dla każdego a obszarów, objętych planem , przyczym roz
różnić trzeba następujące budynki :

a) Burdynki ,które doznały poważnych zniszczeń wojennych,
b) Budynki już przeznaczone do rozbiórki,lub takie,które 

w myśl Ustaw Mieszkaniowych byłyby przeznaczone do 
rozbiórki, gdyby ta była możliwa*

c) Budynki'© specjalnej wartości ar hitektonicznej lub 
histerycznej (por.niżej Dział II )

d) Inne budynki, sklasyfikowane wg wieku jak następuje t

x) Data sporządzenia mapy powinna zawsze być na niej zazna- 
ezona celem uniknięcia nieporozumień
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(I) Zbudowane przed r# 1875
(II) Zbudowane między r.1875 a 1914

(III) Zbudowane po r.1914
(fiaty te mogą być zastąpione innymi,jeśli
przemawiają aa tym warunki miejscowe )• 

Klasyfikacja ta powinna da<5 pierwszą wskazówkę co do 
obszarów , mających podlegać przebudowie#

Ma podstawie uzyskanych, w ten sposób informacji, rozpatrzonych 
łącznie z innymi czynnikami , jak gęstość zabudowy,pomiesza
nie rodzajów użytkowania , rozplanowanie ,struktura , oraz 
niebezpieczeństwo czadowych zalewów - powinno się sporządzić 
dalsze mapy, ilustrujące %

(I) Obszary, wymagające natychmiastowej przebu
dowy.

(II) Obszary już nieco przestarzałej zabudowy ma
jące jednak jeszcze przed sobą kilka lat
użytecznego życia#

t(III/ Obszary*które jeszcze przez wiele lat nie 
będą wymagały przebudowy#

Odniśnie do niektórych poszczególnych budynków przemysłowych, 
które Departament Fabryk w Ministerstwie Pracy i Usług 
Krajowych ( Labour and National Service ) uznał za nie nadają- 
oe się do użytku jako fabryki ze względu na ioh wiek lub 
wady konstrukcyjne czy inne, Okręgowy Inspektor Fabryk 
(Distrlot Inspektor of Faotories ) będzie zapewne mógł do
starczyć Miejscowym Władzom Planowania pewnych danyoh , 
ehoć zakres ich z konieczności będzie ograniczony#
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3. Obra z iloó?iowy_ ̂ytkowa^ia_b urynków.

Analiza powierzchni użytkowej budynków , zajętej przez zasadni
cze typy użytkowania w głównych dzielnicach handlowych^potrzeb
na będzie jako wskazówka przy określania ilości gruntów, 
jaką trzeba będzie w planie przebudowy zarezerwować dla tych

4samych celów.
Należy zatem sporządzić mapy, podające wskaźnik intensyw

ności zabudowania dla każdego bloku ulicznego ( lub innej do
godnej jednostki) w granicach tych obszarów. Powinno się JCifcmaJ 
również sporządzić tabele, wykazujące całość powierzchni użyt
kowej w głównych dzielnicach handlowych , zajętej przez każdy 
rodzaj lub grupę rodzajów użytkowania w/g klasyfikacji z
Dodatku I Podręcznika wydanego przez Ministerstwo, p.t./Przebu-

n '
dowa SródmieśóŁa* Ogólna długość frontów sklepowych na 
tych obszarach powinna również być zanotowana.

Jeśli na terenie śródmieścia istnieje pewna llośó fabryk, 
wówczas Ministerstwo Pracy będzie mogło dostarczyó przybliża
nych danych, dotyczących poszczególnego miasta, lub dzielnicy 
miasta, w zakresie potrzebnym dla celów planowania.

4. Cręstość zaludnienia.
Znajomość aktualnej gęstości zaludnienia w różnych dziel

nicach miasta potrzebna jest dla *
a) określenia przyszłych norm gęstości zaludnienia
b) obliczenia stopnia przeludnienia istniejących budyzk-

x)ków;
x) Można przyjąć, że kiedy domy lub mieszkania są w pełni 
użytkowania (przy uwzględnieniu pewnego marginesu na izby zapa 
sowę)lecz nie przeludnione,wówczas liczba izb mieszkalnych na 
1 akr jest mniej więcej równa liczbie osób na akr .Jest to za4 
tem ilość,która może znaleźć wygodne pomieszczenie w istniejąc 
oych budynkaeh.Przy takim założeniu, wystarczy porównania map 
wymienionych pod (I) i (II),aby otrzymać wysokość przeludnieni



o) ustalenia kolejności w jakiej obszary mają być 
poddane przebudowie (por.wyżej Dział I p.27 )

Powinnś się sporządzić mapy ilustrujące t
(I) ilość zabudowy mieszkaniowej,przypadająoej na k

1 akr.Wyraża się ona ilością izb mieszkalnych 
( z dokła&nośoią do lo-u ) na akr, z pominięciem 
izb pokąd liczbę 6-u w mieszkaniach jednorodzin
nych ;

(II) przeciętną ilość osób na akr terenu zamieszkałego. 
Dlatego celu należy ©biiozyć w przybliżeniu ludnośó 
cywilną wg. gain lub innych mały oh jednostek admi
nistracyjnych ( wards) | oyfry te winny opierać się 
na najnowszych danych rocznych Biura Ewidencyjnego 
(Reglstrar General ) dla danego obszaru administra
cyjnego. ( Regi strąg C one roi ) -dla danego -ob agawo* 
admin-iotracyjncgo.Podziału tej globalnej oyfry 
ludności na gminy lub okręgi można dokonać w pewnyc! 
wypadkach,opierając się na liczbie wyborców w każdej 
gminie lub omręgu, ale w inyyeh trzeba będzie 
uwzględnić pewne czynniki , które czynią ten sto-

t

sunek niemiarodajnym , jak nieproporcjonalnie duża 
lub mała ilość osób poniżej 21 lat np. w okręgach 
wewnętrznych, lub obejmujących nową zabudowę miesz
kaniową albo wielkie szkoły z internatami.



5. Tereny nie nadające się do zabudowy*
« * « • • * * • • * " * • ■  mm * — —  -mmmmmm mmmm o  ■-m  mm « •  -m  —*• —  —•  «■»

Przy rozpatrywaniu obszarów pod kątem ewentualnej zabudowy 
tereny nie nadające się do zabudowy ^  zo względu na ich stan 
obecny należy oznaczyć na mapie jak następuje :
a) Tereny znajdujące się pod wodą.
b) Tereny łatwo ulegające zalewom lub nie asmadające się do za

budowy ze względu na wysoki poziom wody ( Jeśli chodzi o 
dane z tej dziedziny, Miejscowe Władze Planowania powinny za
sięgnąć informacji u Władz Kelioracy nychjl

o) Tereny skłonne do obsiadania ze względu na wykopy gtóaicze 
(por.Dział IV poniżej).

d) Tereny,które stały się nie do użytku wskutek deponowania na 
nich odpadków lub w wyniku nadziemnej obróbki minerałów, 

o) Tereny wchodzące w skład obszaru ujęcia wody dla wodociągu
a zatem nie nadające się do zabudowy , chyba po specjalnej 
rozwadze lab po zastosowaniu specjalnych środków ochronnych.

XI* Zabytki oraz budynki o wartości architektonicznej lttb_
historycznej•

1. Zabytki._

Spisy zabytków już zarejestrowanych powinno się otrzymać da 
od Głównego Inspektora Zabytków w Ministerstwie Robót Publicznych; 
dalsze informacje będą przekazywane Miejscowym Władzom Planowani*
w miarę napływania.
2. Budynki o wartości architektonicznej lub historycznej.

Stfcdia nad takimi budynkami prowadzone są obecnie przez 
Ministerstwo Planowania Miast i Wsi, zgodnie z ustawowymi kompe
tencjami Ministra .Zakończeni® ich przewidywane jest dla obszarów



miejski cli- na r* 1949,zaś dla wiejskieh - na r*1951*Kopie spisów 
będą przekazana Miejscowym Sadzom Planowania natychmiast po skom
pletowania*

III* Strąk tara _!?i®jskioh.

1* Z biegi&a ozasu konieczne będzie dokładne zbadanie wszystkich 
ośrodków ludnościowych ,jednakże początkowo badania te winny ogra- 
nigzyć się do większych miast.Jeśli chodzi o obszary wiejskie, w
tym stadium wystarczyć powinno ogólne uprzytomnienie sobie 
rozmieszczenia istniejąeyeh osiedli na tle obszarów rolniczych 
(skoro rolnictwo jest podstawt całej gospodarki wiejskiej 1 domi
nującym sposobem użytkowania terenów wiejskich ),oraz społecznej

#

i ekonomicznej funkcji tych osiedli w stosunku do otaczającego 
obszaru*

Zanotowane powinno być również rozmieszczenie istniejąoyoh urzą 
dzeń opołecznych.Urządzenia oświatowe , zdrowotne i lecznicze bądą 
omówione niżej w Dziale IX-ym*Inne ważne urządzenia społeczne 
jak targi,sklepy,kościoły,domy ludowe v biblioteki, kina i teatry, 
powinny również zostać oznaczone.

Powiatowe Rolne Komitety Wykonawcze doKonały już studiów i 
oceniły w przybliżenia przyszłe zapotrzebowania na atatiszy domy 
mieszkalne dla robotników rolnych.Wiejskie Władze Mieszkaniowe
są w posiadania tych danych ; do nich też powinny sią zwracać• •
w tej sprawie Miejscowe Władze Planowania.

IV L u d n o  6 6

Jakiekolwiek obliczenia liczby i składu przyszłej ludności 
przedstawiają oczywistą trudność! muszą on® mieć charakter próbny



i ulegać okresowo rewizji. Tym nie mniej są one potrzebne, 
ponieważ stanowią podstawę dla deoyzjfj piani etyc sny oh.

Pierwszym krokiem będzie obliczenie przewidywanej ludności 
dla każdej jednostki samorządu terytorialnego za lat 15 l jer* 
przewidywania te będą dotyczyły jedynie zmian naturalnych 
( urodzenia i zgony ), ignorując natomiast migraoje.Prowizo
ryczne cyfry dotyczące tych przewidywań powinny być dostępne 
już za trzy miesiące, przyozya nie będą one obejmowały żadnych 
podziałów wg. płci i wieku, poza - być oże - ogólnym podzia
łem na osoby poniżej i powyżej 15-tu lat wieku. Pod konieo 
roku bieżącego dostarczone już będą bardziej szczegółowa 
cyfry, uwzględniające strukturę wg. płoi i wieku.Obliozenia 
będą sporządzone przez Główne Biuro Ewidencyjne (Registrar Ge
neral) i dostarczone Ministerstwu Planowania Miast i Wsi.

¥ niektórych częściach kraju będzie można poi^rzestać na 
tych przewidywaniach | w innych jednakże należy się liczyć ze
znacznymi ruchami ludnościowymi , które będą musiały zostać
wzię te pod uwagę•

Trzy zasadnicze typy ruchów zasługują na uwzględnienie*
a) . Zmiany miejsca pracy spowodowane akcją rządową lub

przez nią nie hamowane.
b) Planowe przesiedlenie lokalnych nadwyżek ludnościowych.
e) Ruchy " dobrowolne M,js»k rozbudowa obszarów osiedli

mieszkaniowych i t.p*

Ruchy te powinny posłużyć do korektury przewidywań,opartyc' 
na zmianach naturalnych.Założenia, przyjęte w tym celu winny 
zostać przedyskutowane pomiędzy Miejscowymi Władzami Planowa
nia a zainteresowanymi resortami rządowymi. Pan; o przewidy - 
wanym przyroście naturalnym oraz korekty, związane w pierwszym



rzędzie z przytoczonym wyżej punktem a), będą dostarozone 
Miejscowym Władzom Planowania za pośrednictwem Kontrolera 
Regionalnego w Ministerstwie Planowania Miast i Wsi.

V# Przemysł i zatrudnienie.

Przy rozważaniu perspektyw rozwojowych przemysłu za 
wskazówkę posłuży polityka rządu , tycząca się lokalizacji 
przemysłu. Zawczasu nastąpić winno porozumienie pomiędzy 
Miejscowymi Władzami Planowania a tainterescwanymi resortami, 
wkrótce zaś potem Ministerstwo Przemy.łu powinno dostarczyć 
danych , dotyczących zwłaszcza :

a) charakteru i ilości nowego budownictwa przemysłowego, do 
którego należy dążyć.

b) obszarów , na których nast-jpić może przeładowanie przemy
słem i skąd może zajść potrzeba częściowego przeniesienia 
zakładów przemysłowych gdzieindziej.

o)Stopnia, w którym trzeba będzie zwiększać lub zmniejszać 
zatrudnienie w poszczególnych gałęziach przemysłu.

W sprawie informacyj , dotyczących przeszłej i teraźniej« 
szej 3truktury przemysłowej, Miejscowe Władze Planowania 
zwracać się powinny do Regionalnych Biur Ministerstwa Przemy
słu, natimiast o dane, dotyczące zatrudnienia ( m.in. rozmiess 
czenia ludności ubezpieczonej, pracującej w przemyśle ) - do 
Regionalnych Biur Ministerstwa Praoy.

VI. Bogactwa kopalne.

Miejscowe Władze Planowania Obowiązywać będzie znajomość 
następująoych zasadniczych faktów s
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a) jakie tereny zawierają ekonomicznie wartościowe złota
minerałów, przy czym potrzebne będę szczegóło /e dano o 
ich ilości,jakości, przeciążeniu,dostępności,odległości
od rynków zbytu i t.t.;

b) które złoża są już eksploatowane prcez przedsiębiorców
górniczycfe, oraz do jakich granic przedsiębiorcy ci za-
miejEŁają nadal prowadzić eksploatację;

o) jaka ma byś w przybliżeniu przyszła produkcja przemysłu 
kopalnianego na danym obszarze i w jakim zakresie tereny
zawierające złoża miner- lne mają byó zarezerwowane dla 
robót górniczych;

\

d) porównania względnej wartości złóż między sobą oraz 
porównania ich wartości z innymi istniejąoymi lub 
potencjaln mi spodami użytkowania terenu.

Jakkolwiek wiele ogólnych informaoyj,dotyoząoych złóż minę - 
ralnych,zaczerpnąć można z różnych źródeł , to jednak w 
praktyce okazało się,iż zazwyczaj nie są one dość precyzyjne
by pozwolić na wyciąganie z nich wniosków , na których można- 
by się oprzeó.lrzeba więc będzie uzyskać dalsze danej a 
jeśli chodzi o niektóre minerały,szczególnie te,których 
istnieją niegfiel̂ kie ilości,sytuacja będzie musiała być zbada
na z punktu widzenia programu produkcji w skali krajowej, 
zanim da się ustalić wnioski lokalne.

Co do niektórych najważniejszych bogactwa kopalnych 
dostępne są już pewne cenne dane.Jeśli chodzi o węgiel Miej
scowe Władze Planowania interesówać się będą nie tyle samym 
zasięgiem złóż węglowych,ile programem wydobycia i konsekwencj 
mi ewentualnego obsiadania gruntu dla zabudcy/y naziemnej.Pań

stwowy Zarząd Przemysłu Węglowego AbitAał dostarczyć
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Ministerstwa jaknajwięaej danych, trzeba będzie jednak ustali*! 
pewną hierarchię ważności.W sprawie tej wydany zostanie 
specjalny okólnik.

4. Jeśli chodzi o piasek i żwir, Minister powołał ostatnio ko
misję doradczą do spraw związanych z tym zagadnieniem. 
Komisja ta przedłożyła już dwie części swego sprawozdania,
z których pierwsza zawiera ogólne studium, druga zaś bardziej 
szczegółowe omówienie sytuacji na obszarze Wielkiego Londynu. 
Sprawozdania te wydane będą drukiem przy najbliższej sposobnoś- 

0  ci, a w ciągu lat 1948 i 1949 oczekuje się dalszych sprawoz
dań, dotyczących pozostałych części krajtt.Gńdy tylko sprawoz- 
daniC te się ukażą ,zostaną one , jak również akcja , którą 
zamierza się podjąć w związku z nimi , przedyskutowane z 
zainteresowanymi Miejscowymi Władzami Planowania.

5. Oo dotyczy _rudy żelaznej^ , Ministerstwo jest w stanie 
już dzidiaj dostarczyć zainteresowanym Miejscowym Władzom
Planowania pewnych inforiuaoyj co do zasięgu złóż,nadająoych 
się do eksploatacji.

•
6. Ministerstwo dokonuje obecnie przeglądu sytuacji w dzie

dzinie tych i innych minerałów, oraz zamierza w porozumieniu 
z innymi resortami i Zrzeszeniami handlowymi zbadać,jakie

%
natychmiastowe kroki możnaby podjąć aby zebrać potrzebne 
dane i rozstrzygnąć najpilniejsze sprawy. Dalsze szczegóły 
zostaną przesłane Miejscowym Władzom Planowania w możliwie 
najszybszym terminie ; zostaną również podjęte kroki oelem 
zorganizowania wszelkich koniecznych narad#



— XI

7. Ponieważ badania te wymagają nieco czasû ,najwłaściwej
będzie, jeśli tym czasem Miejscowe Władze Planowania zajmą 
się t-mi częściami podległych i obszarów, w których przewi
duje się potrzebę najintensywniejrzfjk zabudowy,mająeej 
stanąć w konflikcie z podziemnymi lub powierzchniowymi robota
mi górniczymi, W szoze ólnoóci trzeba będzie zbadać te ob
szar;/ , na których roboty górnicze jrż się odbywają ,a t© celea 
ustalenia jaką ilość terenów należy zarezerwować tak dla 
rozbudowy urządzeń górniczych, jak dla, innej niezbędnej zabud<i
wy naziemnej.Zainteresowane Miejscowe Władze Planowania powin
ny porozumieć się z Regionalnym Kontrolerem w 3fcfca±aos*fc*iwmxxx 
Ministerstwie Planowania Miast i Wsi co do doraźnych problemów.
jakie powstają na podległych im obszarach, celem uzyskania 
szczegółowych infonuacyj o sytuacji w zakresie bogaotw mineral
nych*

VII. Rolnictwo i leśnictwo.

1. two._
Co do obszarów , na których projektuje się zabudowę, 

Miejscowe Władze Planowania winny porozumieć się z Prowin
cjonalnym Komisarzem Gruntowym ( Proyineial Land Commissioner) 
w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Rybnej, który wypo
wie się co do wartości ziemi dla rolnictwa i wskaże tereny 
najmniej nauająee się do uprawy, jktóry oh zabudowa przyniesie 
najmniejszą szkodę gospodarstwom rolnym .Jak wynika z okólnika 
Ministerstwa Planowania Nr. 28, Ministerstwo Rolnictwa i Go
spodarki Rybnej już sporządza mapy, wskazujące dla szeregu 
miast;
a) obszar " miejski ",gdzie nastąpiła już zabudowa i gdzie 

nie zachodzi moment zagrożenia interesów rolnictwa*

b) obszar " przejściowy " gdzie zabudowa może nastąpić



12

z minimalną szkodą dla rolnictwa.
Inne tego rodzaju informacje, najpilniej potrzebne Miejscowym 
Władzom Planowania, zostaną zebrane w możliwie najszybszym 
terminie.

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Rybnej będzie również 
informowało Miejscowe Władze Planowania o wszelkich projektach 
związanych z intensyfikacją rolniczego użytkowania terenu,
które mogłaby wywrzeć wpływ na roa; 'eszczenie i zatrudnienie 
ludności wiejskiej#

2. Leśnictwo

Łależy prowadzić mapy rejestrujące następujące kategorie 
danych t

a) lasy lub grunty oczekujące na zalesienie będące już włas- 
nośoią Komisji Leśnej,

b) lasy prjTwatne,A:tóre maj £ podle ajĄ planowi leśnemu ustal©-
nIYĄ.11 -przez Komisję.

W miarę możności zostaną również udostępnione dane,dotyczące 
obszarów , na których program gospodarki leśnej i produkcji 
drćtółra , opracowany przez Komisję , może spowodować wydatny
wzrost zaludnienia. W sprawach związanych z leśnietweauMiejsoo-
we Władze Planowania powinny zwracać się o informacje do 
Kontrolera Regionalnego w Ministerstwie Planowania Miast i Wsi.

VIII • K^o m u n ij_a c ĵ a,

1..Drogi.^

a) Wiele danych, dotyczących zarówno istniejącej , jak proje
ktowanej sieci dróg, można będzie uzyskać lokalnio.Natomiast 
informacji o projektach poszerzania i budowy dróg międzynuro-
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miastowych, oraz mijanek i objazdów przy Mich, do starczy Inźy«±* 
nier Drogowy ( Divisional Road Engineer ) w Ministerstwie Ko
munikacji *Grdy tylko projekty te będą dostatecznie opracowane, 
nastąpi porozumienie w tej sprawie z Miejscowymi Władzami Pla
nowania , po tym zaś będą one dokładnie powiadomiona o decy
zjach Ministra Komunikacji , gdy tylko te zostaną powzięte*

b) Celem ustalenia przyszłego układu dróg,mogą się ©kazać 
potrzebne studia nad pochodzeniem i miejscem przeznaczenia 
ruchu, drogowego. Minister Komunikacji wydał ostatnio okólnik 
Ir* 612,który zawiera memorandum techniczne o takich właśnie 
studiach,wskakujące, w jaki sposób Minister gotów jest udzieli* 
władzom miejscowym pomocy w tej sprawie*

c) Należy sporządzić mapy ilustrujące t

(I) istniejącą sieć drogową,a mianowicie drogi między
miastowe,oraz doTrgi klasy I-ej,II-ej i III-ej.

(II) projektowane drogi międzymiastowe wg*definicji za
wartej w Rozporządzeniach Ministra Komunikacji, wy
danych w ramach Ustaw o Drogach Międzymiastowych.

(III) projektowane drogi, oraz ważniejsze projekty posze
rzania dróg, których plany uzyskały aprobatę Ministra 
Komunikacji w myśl art*24~g© Ustawy o Ograniczeniu 
Zabudowy wzdłuż Dróg z r*1935

(IV) trasy regularnej komunikacji autobusowej na obszarach 
wiej skioh.

(V) położenie staoyj autobusowych, ora* głównych obszarów
parkingowych,zarówno prywatnych jak publicznych*



14

#

g._Koleję^doki^jporty i kanały.

0 WISilkle potrzebne informacje oo do fankojonowania tych 
urządzeń zwracać się należy w pierwszym rzędzie do Inżyniera 
Drogowego ( Dlrlsional Road Sngineer ) w Ministerstwie Komuni
kacji, mianowicie zad o informacje dotyczące głównych źródeł 
rucha pasażerskiego i towarowego, oraz wszelkich nowych pro
jektów , które npjfą mieć wpływ na planowanie obszaru*

. ;  ............................  .  I

Porty lotnicze 1 lotniska me* mogą być potrzebne do 
wielu różnych celów, z których nie wszyptkie są związane z 
cywilną komunikacją lotniozą.Okaże się prawdopodobnie , że 
najwygodniej jest traktować je zbiorowo jako jedną klasę za
gospodarowania i utrzymywać mapy ilustrujące wszystkie te 
lotniska 1 porty lotnicze, które zamierza się zachować , oraz 
zarejestrować elementy takie, jak wejdoia, wyjścia,główne bu-

pftśrednletwem Regionalnego Kontrolera w Ministerstwie Plano
wania Miast i Wsi*

Odnośnie ograniczeń przy strofowaniu wysokości,mających 
na celu zabezpieczenie przyszłego użytkowania i rozbudowy 
wszelkioh lotnisk, wydane zostaną wkrótoe w mydl Ustawy o Pla
nowaniu Miast i Wsi z r.1947 odpowiednie dyrektywy , które wej 
dą w życie w oznaczonym terminie , zad odnośne mapy zostaną 
wydane w miarę uzyskania potrzebnych materiałów*

Gdy tylko to będzie możliwe,dostarozon# będą również 
dane, dotycząoe możliwości rozwoju helikopterów oraz kroków, 
które mają na przyszłość rozwój ten ułatwić*
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u .  rz,low.

Miejscowym Władzom Planowania potrzebno będą infor
macje eo do projektów rządowych, dotycząoyeh

(Z) zatrzymania na stało terenów lab budynków,któro 
już uległy rekwizycji}

(II) nowych projektów,oraz rozszerzenie lub zmiany obeoneg< 
zagospodarowania , jak również rezerwowania terenów 
w myśl art.5 Ustawy o Planowania Miast 1 Wsi z r.1947

Informacje te-o ile nie sprzeciwia się to wymogom bezpie
czeństwa - zostaną udostępniono w możliwie najszybszym termi
nie za pośredniot em Regionalnego Kontrolera w Ministerstwie 
Planowania Miast i Wsi ( ajwyjątkiem tych wypadków, dla którycŁ 
niniejsze uwagi wskakują na inno źródła informacji )

Potrzebne będą również analogiczne dano odnośnie projek
tów zagospodarowania , wyzuwanych przez zrzeszenia (oorpora- 
tions ),mająoe poparcie rządowe .Miejscowe ly^adze Planowania 
zostaną we właściwym czasie powiadomione o prooedurze,którą 
należy w tym wypadku zaztosowaś.

X.Urządzenia ^*£i?5 2 ności_gublicznej• 

l#i Wodociągi i kanalizaoją .

Miejscowe Władze Planowania będą musiały uzyskaó od
przesiębiorstw wodociągowych 1 władz kanalizacyjnych wszelkie
.informacje o istniejących 1 potencjalnych sieoiach wodociągo
wych 1 kanalizacyjnych^ szczególności zaś w odniesieniu do 
obszarów wiejskich lub częściowo tylko zabudowanych.Hależy 
sporządzić mapy, ilustrująoe t
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(

a ) granica ustawowych zasiągów sieci wodociągowych ,oraz
okręgów kanalizacyjnych , jeśli odniśną dla nich władzą 
nie jest władza samorządowa $

b) obszary już obsłużone przez wodociągi i kanalizacją#Należy 
uzyskać informacje dotyczące liczby ludności , która mo
głaby ewentualnie zostać dodatkowo obsłużona przez istnie 
jące zakłady bez zakładania na większą skalą nowych 
urządzeń nadziemnych,zakładów oczyszczania ścieków,zbior
ników, rurociągów,kanałów 1 pomp | 

o) obszary, obecnie nie obsłużone , lecz które bądą obsłużo
ne przez urządzenia w tej chwili projektowane.Należy 
uzyskać dane o przybliżonej liczbie ludności,która zo
stanie przednie obsłużona •

Jeśli chodzi o nowe projekty wodociągowe i kanalizacyjne^ 
poczynione już zostały kroklj^^^ w celu poinformowania Miej- 
soowyeh Władz Planowania zawczasu o projektach , które bądź 
opierają sią na założeniu wzrostu zaludnienia , bądź też 
pbejmują obszary o szczególnej wartości estetycznej.

Należy sporządzić mapy, przedstawiające rozmieszczenie 
siłowni i głównych linii transmisyjnych,

W myśl Ustawy o Energii Elektrycznej z r, 1947 ustanowio
ne zostały nowe władze, kierujące wytwarzaniem i rozprowadza
niem energii e^rt rycznej ; z biegiem czasu zamierza sią 
również poczynić kroki celem udostępnienia zawczasu informa
cji o nowych projektach. (Tymczasem o projektach nowych ele
ktrowni i o rozbudowie istniejących zawiadamiać będzie Regio
nalny Kontroler w Ministerstwie Planowania Miast i Wsi.

.1  *  *
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Należy sporządzić mapy, ilustrujące
a) rozmieszczenie istniejących gazowni
b) obszary obecnie obsłużone.

Dane te, jak również wszelkie dalsze informacje o istnie
jących zakładach ( np. o ich potencjesŁalnej zdolności pro
dukcyjnej ) powinno się uzyskiwać od właściwych zarządów ga
zowni.

Projekty budowy nowych gazowni i na większą skalę zakrojo
wi nej rozbudowy lub przebudowy zakładów istniejących zostaną w

możliwie najszybszym terminie podane do wiadomości za pośred
nictwem Regionalnego Urzędnika Ministerstwa Paliw i Energii.

ij_M ęli*rącję__w odnęJ

Informacje o istniejących urządzeniach odwadniających,o 
terenach które powinny zostać zarezerwowane jako odbiorniki 
wód drenarskich oraz o projektach na przyszłość, winno się 
uzyskać od zainteresowanych Władz Melioracyjnych ( patrz okól- 
nik Nr. 31 ) a następnie wciągnąć je na mapy*

XI •_Usługi_społeczne•
1.0świata_
Większość studiów mąd rozmieszczeniem urządzeń oświato

wych została już przeprowadzona w związku a planami szkolnio1 
wa powszechnego , średniego i wyższego na mooy art.ll i 42 
Ustawy o Oświaoie a r. 1944*

Poza tym jednak Miejscowe Władze Planowania powinny dla
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każdej istniejącej lab projektowanej szkoły,wyższej uczelni 
oraz instytucji oświatowej zanotować co następuje s

a) przewidziany termin budowy , przebudowy,rozbudowy lub 
usunięcia j

b) liczbę uczniów,studentów lub członków oraz obszar , z któ
rego będą się oni rekrutować,

o) ilość grontu,potrzebną na szkołę i jej tereny sportowe, 
łąecnie z wszelkimi powiększeniami istniejąoych terenów 
i • boisk.
W wypadkach , gdy Miejscowe Władze Oświatowe już Aą w posia

daniu gruntów na cele oświatowe , dane te powinny również 
zostać zanotowane.

<
2._Zdrowie*

Potrzebne będą informacje o ośrodkach zdrowia i opieki 
społecznej.

na mocy Ustawy o Państwowej Służbie zdrowia,sa wszelkie 
szpitale ( z wyjątkiem szkoleniowych ) odpowiedzialne są Re
gionalne Zarządy Szpita£l.Miejseowe Władze Planowania powinny 
zatem zwracać się do tych Zarządów oraz do Zarządów Szpitali 
Szkoleniowych o dane dotycząoe istniejąoych szpitali , oraz 
porozumiewać się z nimi co do wszelkich projektów zakładania 
nowych szpitali lub rozbudowy istniejących.

XII.Parki .narodowe i„obszary_podle^jąoe konserwacji
Do czasu decyzji w sprawie sprawozdania Komisji 

Hobhoase’a do spraw parków narodowych i obszarów podlegający* 
konserwacji,Miejscowe Władze Planowania powinny przestrzegać 
zaleceń tejże Komisji o tyle, o ile mają one wpływ na planowa-



ry obszar. Wszelkie miejscowa tereny o specjalnych walorach 
wypoczynkowych i krajobrazowych ( w tym większe tereny zielo
ne jak parki publiczne , boiska lub tereny zabawowe)- powinny 
być również oznaczone na mapie.

/

. . .1 ,

XIII._Letniska.

Prawdopodobny wzrost zapotrzebowania na urządzenia letni - 
skowe nadaje coraz to większą wagę planowaniu nowej zabudowy 
letniskowej ,szczególnie na wybrzoża.Zainteresowane Miejscowe 
Władze Planowaniu zebrały już niewątpliwie lokalne dane oo 
do zapotrzebowania na różne typy zabudowy letniskowej i oo 
do zakresu dalszych potrzeb. Ra drodze porożu* lenia z Mini
sterstwem Przemysłu oczekuje się uzyskania analogicznych 
danych w skali krajowej, a w późniejszym terminie przewidu
je się zorganizowania łąoznych narad w tych sprawach pomiędzy 
Regionalnymi Kontrolerami Ministerstwa Przemysłu,Pracy oraz 
Planowania Miast i Wsi z jednej a Miejscowymi 7/łądzaai 
Planowania z drugiej strony.


