DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
tu ŁODZI

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY
Do Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi

Rok 1966 (Nr Nr 1—11)
(Skróty oznaczają: dec. — decyzja, k. — komunikat, obw. — obwieszczenie, o. — ogłoszenie, u. — uchwała,
z. — zarządzenie)

B
Bezpieczeństwo publiczne
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
ochrony mienia społecznego oraz zabezpieczenie prawo
rządności na terenie województwa łódzkiego
— u. Nr 6 poz. 64
Biegli
Uzupełnienie listy biegłych do występowania w postępo
waniu wodno-prawnym
— o. Nr 5 poz. 56.

Budżet
Patrz: plan.

C

Ceny
Ceny za usługi wykonywane dla ludności
— u. Nr 4 poz. 36.

Obniżenie ceny sprzedawanych gruntów PFZ, położonych
w miejscowości Wichrów, pow. łęczyckiego
— u. Nr 3 poz. 12.
Zwiększenie ceny sprzedaży gruntów w miejscowościach:

— Kiernozia, pow. łowickiego

— u. Nr 3 poz. 17.

— w niektórych miejscowościach powiatu łódzkiego
— u. Nr 3 poz. 26,
■— Mokrsko i Nowa Wieś, pow. wieluńskiego
— u. Nr 5 poz. 52,

■— Rudniki, pow. poddębickiego

— u. Nr 5 poz. 53,

'— Biernacice, pow. poddębickiego

— u. Nr 5 poz. 54,

-— na terenie województwa łódzkiego — u. Nr 5 poz. 55,

■— Biskupia Wola, pow. łódzkiego

— u. Nr 7 poz. 68,

Strzelce Wielkie, Łukomierz, Siemkowice i Chorzenice,
pow. pajęczańskiego
— u. Nr 7 poz. 72,
■

Bolimów, pow. łowickiego

— u. Nr 10 poz. 94,

Łanięta, Mikstal i Strzegocin, pow. kutnowskiego
— u. Nr 10 poz. 95,
— Bryski, pow. łęczyckiego
— u. Nr 10 poz. 97.
Choroby
Patrz: rolnictwo.

G
Gromady
Zmiana nazwy gromady Jeżew w pow. poddębickim
— u. Nr 4 poz. 35,
Zniesienie gromady Walewice w pow. łaskim
— obw. Nr 7 poz. 73,
Przekazanie organom d/s skupu prezydiów grn uprawnień
do wydawania decyzji dotyczących całkowitego lub
częściowego zwolnienia gospodarstw rolnych od obo
wiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, zbóż i ziemnia
ków
— obw. Nr 4 poz. 42.

H
Hodowla
Wykaz owczarni uznanych za zarodowe i reprodukcyjne
w 1965 r.
— k. Nr 1 poz. 9.
Wykaz obór i chlewni uznanych za zarodowe i repro
dukcyjne
— k. Nr 3 poz. 32.
Wykaz ferm zwierząt futerkowych uznanych za zarodowe
i reprodukcyjne na rok 1966
— k. Nr 7 poz. 74.
Wykaz obór i chlewni uznanych za zarodowe i repro
dukcyjne w roku 1965
— k. Nr 10 poz. 102.
K
Kanalizacyjna sieć
Przymusowe podłączenie posesji prywatnych do sieci ka
nalizacyjnej na terenie m. Tomaszowa Maz.
— u. Nr 8 poz. 77.
L
Lokale
Normy zaludnienia lokali mieszkalnych na terenie
m. Piotrkowa Tryb, na okres 1966—1970
— u. Nr 3 poz. 15.

N
Nieruchomości
Sporządzenie projektu podziału nieruchomości:
— w Pabianicach, ul. Karniszewicka Nr 142
— o. Nr 3 poz. 27,
— w Pabianicach, ul. Karniszewicka Nr 14o
— o. Nr 3 poz. 28,
— w Pabianicach, ul. Karniszewicka Nr Nr 159, 159a,
176 i 176a oraz ul. gen. Żukowa Nr Nr 67 i 67a
— o. Nr 4 poz 43,
— w Pabianicach, ul. Karniszewicka Nr 122
— o. Nr 4 poz. 44,
— w Pabianicach, ul. Karniszewicka Nr Nr 161, 163, 165,
178, 180 oraz ul. gen. Żukowa Nr 69
— o. Nr 7 poz. 75,
— w Wieluniu w obrębie ulic Traugutta, Dąbrowskiego
i Grunwaldzkiej „Kolonia Dąbrowska”
— o. Nr 10 poz. lol,
Wszczęcie podziału nieruchomości, położonych w Rawie
Maz.
_ dec. Nr 3 poz. 30 i 31,
Podział nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb,
przy ul. ul. Wierzeje i Jeziorna
— dec. Nr 10 poz. 100.
Patrz: ceny.
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Obory

Zmiana fragmentu planu ogólnego perspektywicznego
zagospodarowania przestrzennego:

O

Patrz: hodowla.

Plany

P

Terenowy plan gospodarczy na rok 1966, podstawowe
założenia planu na rok 1967 i budżet województwa łódz
kiego na rok 1966
— u. Nr 1 poz. 1,

— m. Żychlina

— u. Nr 3 poz. 14.

— m. Zelowa

— u. Nr 7 poz. 70,

— m. Zelowa

— u. Nr 10 poz. 92.

Zmiana fragmentu planu ogólnego etapowego i perspek
tywicznego zagospodarowania przestrzennego:

— m. Łęczycy

— u. Nr 7 poz. 71,

Zatwierdzenie planu ogólnego zagospodarowania przes
trzennego:

— m. Łęczycy

— u. Nr 10 poz. 91.

— wsi Piątek, pow. łęczyckiego

Zmiana fragmentu planu szczegółowego zagospodarowa
nia przestrzennego osiedla „Karniszewice” w Pabianicach
— u. Nr 5 poz. 48.

— u. Nr 5 poz. 49,

— zespołu wsi Rozprza, Białocin, Romanówka i Stara
Wieś, pow. piotrkowskiego
— u. Nr 5 poz. 50.
Zatwierdzenie ogólnego perspektywicznego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Wyrażenie zgody na dokonanie odstępstwa od planu
ogólnego:

— m. Piotrkowa Tryb.

— u. Nr 1 poz. 3,

— o. Kolumna

— u. Nr 6 poz. 63,

— m. Radomska

— u. Nr 1 poz. 7,

— m. Kutna

— u. Nr 10 poz. 90.

— m. Sieradza

— u. Nr 6 poz. 57,

— m. Tomaszowa Maz.

— u. Nr 6 poz. 58,

— m. Pajęczna

— u. Nr 6 poz. 59,

— m. Ozorkowa

— u. Nr 6 poz. 60.

Zatwierdzenie szczegółowego planu
przestrzennego:

— m. Tomaszowa Maz.

zagospodarowania

— u. Nr 3 poz. 16,

— m. Poddębic (teren przy ul. Północnej)
— u. Nr 5 poz. 46,

Wyrażenie zgody na dokonanie odstępstwa od planu ogól
nego etapowego m. Kutna
— u. Nr 1 poz. 6.

— m. Łęczycy (rejon placu T. Kościuszki)
— u. Nr 7 poz. 66,

Wyrażenie zgody na dokonanie odstępstwa od planu ogól
nego perspektywicznego m. Zduńskiej Woli
— u. Nr 1 poz. 5.

— o. Kolumna (teren przy ul. Ogrodowej)
— u. Nr 10 poz. 99.
Zatwierdzenie szczegółowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w:

— m. Wieluniu „Kolonia Dąbrowska”
— u. Nr 3 poz. 20,
— m. Brzezinach

— u. Nr 3 poz. 21,

— m. Skierniewice, przy ul. Makowskiej
— u. Nr 3 poz. 23,

— m. Sulejowie, przy ul. Milejowskiej
— u. Nr 5 poz. 47,
— m. Łęczycy (rejon ul. ul. Świerczewskiego i M. Buczka)
— u. Nr 7 poz. 65,
— m. Ozorkowa (rejon ul. ul. Zgierskiej, Marchlewskiego
i Kilińskiego)
— u. Nr 7 poz. 67,

— m. Zelowa (rejon ul. ul. Żeromskiego i Kościuszki)
— u. Nr 7 poz. 69.
Zatwierdzenie szczegółowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu m. Tomaszowa Maz.
— u. Nr 5 poz. 45.
Zmiana planu ogólnego perspektywicznego m. Skier
niewic
— u. Nr 1 poz. 4.
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
m. Piotrkowa Tryb.
— u. Nr 6 poz. 61.
Zmiana planu ogólnego etapowego i perspektywicznego
m. Sieradza
— u. Nr 1 poz. 2.
Zmiana fragmentu planu ogólnego m. Tomaszowa Maz.
— u. Nr 3 poz. 13.

Wyrażenie zgody na odstępstwo od planu ogólnego eta
powego i perspektywicznego m. Rawy Maz.
— u. Nr 4 poz. 33.
Wyrażenie zgody na odstępstwo od planu ogólnego, per
spektywicznego i kierunkowego m. Głowna
— u. Nr 6 poz. 62.

Pozwolenia wodno-prawne.
Powierzenie powiatowym organom administracji wodnej
wydawania pozwoleń wodno-prawnych należących do
właściwości wojewódzkiego organu administracji wodnej
— z. Nr 8 poz. 76.
R

Rolnictwo

Zaopatrywanie w świadectwa zdrowia i pochodzenia
ziemniaków sadzeniaków wywożonych poza granice woje
wództwa łódzkiego, przewożonych w jego granicach bądź
też przywożonych na teren województwa
— z. Nr 2 poz. 10.
Obowiązek ochrony w roku 1966 plantacji upraw ziem
niaczanych i pomidorów przed zarazą ziemniaczaną
— z. Nr 4 poz. 37.
Zwalczanie chorób wirusowych ziemniaka
— z. Nr 4 poz. 38.
Zwalczanie płozka kminiaczka na plantacjach kminku
— z. Nr 4 poz. 39.
Obowiązek zwalczania chwastów na terenie wojewódz
twa łódzkiego w roku 1966
— z. Nr 4 poz. 40.
Zwalczanie mszyc na burakach cukrowych na terenie wo
jewództwa łódzkiego w roku 1966
— z. Nr 4 poz. 41.
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S

Sprawozdania finansowe
Ogłoszenie uproszczonych
Przedsiębiorstw

'

Spółki wodne
Patrz: wodne spółki.

Tereny

sprawozdań finansowych
— obw. Nr 11 poz. 103.

T

Wyznaczenie terenów dla budownictwa domów jednoro
dzinnych w:
— m. Wieruszowie
— u. Nr 1 poz. 8,
— m. Łowiczu
— u. Nr 3 poz. 18,
— m. Głownie
— u. Nr 3 poz. 19,
— m. Skierniewicach
— u. Nr 3 poz. 22,
—■ m. Konstantynowie
— u. Nr 3 poz. 24,
— m. Aleksandrowie
— u. Nr 3 poz. 25,
— m. Szadku
— u. Nr 5 poz. 51,
■— m. Łowiczu
— u. Nr 10 poz. 96,
•— m. Wieluniu
— u. Nr 10 poz. 98.
Patrz: ceny,
nieruchomości,
plany.
Transport
Koncentracja ciężarowego transportu samochodowego na
obszarze województwa łódzkiego
— z. Nr 2 poz. 11.

U
Ubezpieczenie
Normowe sumy ubezpieczenia dla koni i bydła na tere
nie powiatu wieluńskiego
— u. Nr 8 poz. 78.
Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie zwierząt
gospodarczych na terenie powiatu piotrkowskiego
— o. Nr 8 poz. 79.
Uprawnienia
Patrz: gromady,
pozwolenia wodno-prawne.

W
Wodne spółki
Nadanie statutu Wodnej Spółce:
,.Dolina Czernicka — Dębina”
„Borki Zdzierczyzna”
„Kol. Bolesławiec-Chróścin”
„Wójcin”
„Wiewiórka”
„Krajanka”
„Gola”
„Żdżary”
,Chróścin”
,Radostów”

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.

80,
81.,
82,
83,
84,
85,
86,
87,
88,
89.

Wybory
Rozwiązanie okręgowych komisji wyborczych powołanych
do przeprowadzenia wyborów do Sejmu PRL
— u. Nr 4 poz. 34.
Z
Zrzeszenia
Zarejestrowanie Lokalnego Zrzeszenia Prywatnych
Właścicieli Nieruchomości w Sieradzu
— obw. Nr 3 poz. 29.
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Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
na rachunek Wydz. Budżetowo-Gospodarczego P W R N w Łodzi, konto nr 908-94-594/2 Cz. 15, Dz. 7.
Rozdz. 2 w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, Al. Kościuszki Nr 14
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika wnosić należy w terminie 10 do 15 dni
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Adres Administracji:
AdresRedakcji:

Cena egz. zł 0,90

Prenumerata wynosi:
a) rocznie ze skorowidzem
— 18 zł
b) półrocznie bez skorowidza — 10 zł
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się.
Cena pojedynczego egz. do 4 stron wynosi 90 gr. Przy więk
szej ilości stron o 30 gr więcej od każdej drukowanej strony.
Ogłoszenia zł 2,70 za wiersz mm 1 szp. Za układ tabelaryczny
dolicza się 100%.

I
I

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
ul. Ogrodowa 15. Tel. 574-72
ODBIORCA

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

1421 — łda — 0-13 — i2.iv.67 — 1.500 szt.

