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P::rnz:.1J:i:::I,T..1\ R.7:ZC2YFOSP0Ll'.i'EJ

z dnia 7 stycznia 1969r. w spra\1:i.e rderuch::,mości pod r..r,1"3,
EatonPlaca, IPnd.on, S . .:.l • .•................•..... ,.,~.,.,,. t-,tr,lo
Konn.mikąt

Prezyd.ium Rady IJ..;nistrów ••••• , • , •.••• , •• , , ........ , s i.r. r.:..
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zmz.::,n:,::Sl''.IE ffiE~j)~NT.A RZ:EC ZY'POS::?O.:;:,L'EJ

v,

z dnia 7 stycznia 1969r.
sprawie nierucllomo::.;ci pod Nr .43, Eaton Pll)ce, London,3. , l.

Ponieważ nieruchomo::ić pos :i.od.ana tytu.lem dzierżawy / ti1e l8ns,i:olrl./ . :1 . Ld )•> 01.
Plr.1ce, London, s.·).l, zarojestro·.mi1,:i vr Jej Króle-.:::;kie,j ho~oi Urzt;:d: ,~_.3 c;rui:i.<··.,j·...
/a. ji(, Laml REGIS'.r?.Y/ na moj0 Augusta Zal es kic 6 o it.1.i.Q po·i numerem u.r. 5:0: ~d :,t;1JP:''.r.i.
~-.lasność Rzę..du Rzeczypospolitej PoJ.skioj /ru.:i uohodist.·.rie/, Z,:?;oc.ni6 z o~;.i n.j_(• !~r.i <LY
R~eczypospolitej Pols ldej, v-ryluszc;;onę. w uc,1':,-aJ.e tej Rady z clni!:1 7 f1, c·'.1<"..:1 it'. :L'it;;.:·.r,
/Dzioruuk Ustaw Rzeczypospolitej Pols lde j ?Tr. 7 ~ c.inia 31 c;:cudnfo 13GE: r ./ ;·:ć1.c :...,,.et;~:.:,
ab~, niżej wymienione· osoł::~1 :
Cytadela /Ea ton Place/ Limited z sied;,,,ib',!, L~3, EDton Place, Loulw, :3, • J..

Pa"s/81 Janko·:rski, zamies z\rnly l~3, j~aton Place, Lonc·;ón, S.' :.1.
Bohdan Wendórf'f',

zamieszkały

43, Eato., Place, Loncion,

s . .·.1.

zostały ustanowi.one \7 miejsce moje, jako poiliernicy / Trustees/ ,-.:yżej \iJ"'.1iGn:\one.j
dz:cer~avrionej nieruc,1omo3ci /leasehold. property/ dla \fs:.;ystl-:ich sp-::·.-·.i ,:·iii;,;. 1c;··:·1
po,.:iornictHem na rzecz Rz~ Rzeczypospolitej Polskiej /na uc.twdź:.:hrio/, ,1 ir.il.en~·

- 2 -

któl'cgo r01 ż.e j ,,yrnie;:uona nieruchomość jest po:liodanu, i a~\Y prze 1.:o vm.:.e w..1•:7,e ,J r1yr;:..1e niol:'Jj nieruchoramJci no 2:.ę.czne imię ·,zymienionyc:1 r.o-...~ c;1 po-.rierni\Ó\i /Trur.tecs/
zost a 'J:.o odpowiednio za ł.at-.lione.

PRBZY.D:..;1''.T RZECZl1?0S::.:lQl..I'l'.w
/-/ .P,uGust zaleski
PREZES RADY tITNISTRó'.Y

/-/ .Aleksander Zawisza
IAINI8TER SKARBU
/-/ .Augustyn Gruszka
MINISTER SPR.A ")IJIDLDYOSCI
/-/staniał.a·;, Lubodziecld.

KOr1rrJT([XAT PREZ'IDitr.,t RADY

MrNIS'i'RćJ"J

Hobec powołania novrego składu Rady Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.l!.h • .?,1 r,h
z 30 poidziernika 1968r./ i z.r;odnie z przyjętym z-.,1::;czo,ju1n Prezes Rady ,tinistr:', .
.Aleksander Z8\risza U' dniu 28 listopada 1968r, przedst~Fiil Fonu Prez;ydentowi F:;ecz;vpospolitej podanio o udzielenie Rzę.dowi R,P. dymisji. Pan Pre zyclent Rzecz;ypospolii;
pis1wm z dnia 4 stycznia 1969r. zawiadomił Prezesa Rady Ministrów, że po przepro·.;,a.
dzcr:.iu konsultacji z przedstawicielaro1i vrchodzc~oych v, sk:lflo. Rad~, R,:-..', stronnich: i
ugru~mw.ń politymmych nie znajduje podstaw do ud?.ielonia c.\ymisji ol ocne1:,,.t skł'ndo'.r
Rz 0 du R.P.
Lonct1 n, dnia 6 stycznia 1969r.
PRZ~~ES RADY J.::II·!ISTRĆ>•..'
/-/ .Ale'.-::sundor Znwis~.:a
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