DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
w
Łódź, dnia 27 października 1967 r.

ŁODZI
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Część I. Przepisy obowiązujące
Poz.
42 — Uchwała Nr 91/846/67 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 1967 r. w spra
wie zatwierdzenia ogólnego perspektywicznego miejs
cowego planu zagospodarowania przestrzennego mias
ta Wielunia.
43 — Uchwala Nr 119/1094/67 Prezydium Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej w Łodzi z dnia 22 sierpnia 1967 r.
w sprawie ujednolicenia form zarządzania mieniem
gromadzkim ■ na terenie województwa łódzkiego.
44 — Uchwała Nr 65/407/67 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Skierniewicach z dnia 19 maja 1967 r.
w sprawie podziału miasta Skierniewic na strefy
i ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny
państwowe oraz za tereny stanowiące własność osób
prawnych lub fizycznych.
45 — Uchwała Nr 95/454/67 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Łęczycy z dnia 26 lipca 1967 r. w sprawie
zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania
przestrzennego budownictwa domów jednorodzinnych
w Ozorkowie w rejonie ulicy Świerczewskiego^
46 — Uchwała Nr 63/464/67 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Wieluniu z dnia 9. czerwca 1967 r.
w sprawie podwyższenia szacunku działek budowla
nych stanowiących własność prywatną, położonych na
terenie wsi Wierzchlas pow. wieluńskiego.
47 — Uchwała Nr 661/72/67 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Kutnie z dnia 2 sierpnia 1967 r. w spra
wie zwiększenia ceny państwowych nieruchomości
rolnych, przeznaczonych do sprzedaży jako tereny
budowlane na obszarze wsi Zawady.
48 _ Uchwala Nr 67/366/67 Prezydium Miejskiej Rady Na
rodowej w Zgierzu z dnia 28 lipca 1967 r. w sprawie
zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu dzielnicy Chełmy.
49 _ Uchwała Nr 72/505/67 Prezydium Miejskiej Rady Na
rodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 czerwca

Poz. 42

UCHWAŁA Nr 91/846/67
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z dnia 10 stycznia 1967 r.

W sprawie zatwierdzenia ogólnego perspektywicznego miejs
cowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Wie
lunia
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi —
działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7,
Poz. 47) po zaopiniowaniu projektu ogólnego perspektywicz
nego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
no. Wielunia przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
W Wieluniu uchwałą Nr" 27/41/66 z dnia 15.7.1966 r. pos
tanawia:
1. Zatwierdzić ogólny perspektywiczny miejscowy plan za
gospodarowania przestrzennego m. Wielunia jako opra
cowanie zapewniające wszechstronny rozwój miasta
i stanowiący podstawę gospodarki terenami, ustalenia
potrzeb inwestycyjnych oraz opracowania dalszych faz
dokumentacji.

Poz. 42—54
1967 r. w sprawie ustalenia stawek taryfowych za
przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.

50 — Uchwała Nr 42/296/66 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Poddębicach z dnia 5 grudnia 1966 r.
zmieniająca uchwałę Nr 138 Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Poddębicach z dnia 24 września
1962 r. w sprawie ustalenia cennika opłaty rocznej
za tereny państwowe w granicach miasta Uniejowa
i Poddębic oddane w użytkowanie lub wieczyste użyt
kowanie (Dz. Urz. WRN Nr 7, poz. 33 z 1964 r.)_

Część II. Publikacje
51 — Komunikat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezy
dium WRN w Łodzi o ogłoszeniu wykazu ferm zwie
rząt futerkowych uznanych za zarodowe i reproduk
cyjne na rok 1967.
52 — Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej Prezydium MRN w Pabianicach z dnia
15 maja 1967 r. o sporządzeniu projektu podziału
nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 137 należącej do Ob. Ob. Sylwestry Ski
bińskiej, Tadeusza Skibińskiego, Anny Mielczarek,
Zofii Szydłowskiej, Leokadii Hecold i Władysławy
Czechowskiej - Kaczorowskiej.
53 — Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej Prezydium MRN w Pabianicach o sporzą
dzeniu projektu podziału nieruchomości położonej
w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 177 i 177a
należącej od Ob. Ob. Stefana i Ewy małż. Grzanka,
Jerzego i Zenobii małż. Gramsz, Juliana i Marii
małż. Grzanka, Czesława i Teresy małż. Andrzejak
i Stanisława Grzanki.
54 — Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej Prezydium MRN w Pabianicach z dnia 17
stycznia 1967 r. o sporządzeniu projektu podziału
nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Kar
niszewickiej 132 i 132a należącej do Ob. Ob. Wojcie
cha Błocha, Zenona Wolniaka i Janiny Grzanka.

2. Zobowiązać Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Wieluniu do:
— prowadzenia polityki lokalizacyjnej zgodnie z za
twierdzonym planem,
— koordynowania rozbudowy i zabudowy miasta zgod
nie z zatwierdzonym planem.
3. Zalecić Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wielu
niu:
a) opracowanie planów szczegółowych dla poszczegól
nych dzielnic miasta, a w szczególności dla ośrodka
ogólnomiejskiego, zwanego „Centrum”, terenów bu
downictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jedno
rodzinnego oraz dzielnic przemysłowo — składowych;
b) realizację podstawowych inwestycji komunalnych
jak: budowa nowego ujęcia wody, rozbudowa miejs
kiej oczyszczalni ścieków, rozbudowa miejskiej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, realizacja traktów
przelotowych Częstochowa — Wrocław, Opole — Sie
radz, miejskiej obwodnicy, dróg łączących dzielnice
przemysłowo-składowe z terenami mieszkaniowy
mi oraz przebudowa głównych węzłów komunikacyj
nych;
c) realizację projektu rekonstrukcji Starego Miasta.
4. Ogólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzen
nego uzyskuje moc powszechnie obowiązującą z dniem
ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym
WRN.
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Równocześnie traci moc obowiązującą plan porządkowania
miasta Wielunia na rok 1965 — zatwierdzony uchwałą Nr
XLVI/375 Prezydium WRN w Łodzi z 'dnia 28.10.1958 r.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Budownic
twa, Urbanistyki i Architektury Prezydium WRN oraz Pre
zydium Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Wielu
niu.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

Teodor Gębicki
Sekretarz Prezydium

Franciszek Grochalski
Przewodniczący Prezydium

Poz. 43
UCHWAŁA Nr 119/1094/67

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z dnia 22 sierpnia 1967 r.

w sprawie ujednolicenia form zarządzania mieniem gro
madzkim na terenie województwa łódzkiego

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi dzia
łając na podstawie § 9 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem
gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. Nr 64,
poz. 303) mając na celu uporządkowanie spraw związanych
z mieniem gromadzkim na obszarze województwa łódzkie
go, postanawia, co następuje:
1. Prezydia powiatowych (miejskich) rad narodowych
spowodują przeprowadzenie w terminie do dnia
30 czerwca 1968 r. pełnej inwentaryzacji i ewidencji
mienia gromadzkiego położonego na terenie gromad
oraz na terenie miast i osiedli województwa łódz
kiego.
2. Przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć należy
mienie określone w § 1 rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu
mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania
(Dz. U. 64, poz. 303).
3. Inwentaryzację mienia gromadzkiego należy oprzeć
na dokumentacji prawnej (danych z ksiąg wieczys
tych, tabel nadawczych, tabel likwidujących itp.).
4. Wydziały: Rolnictwa i Leśnictwa oraz Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej udzielać będą bieżą
cej pomocy i instruktażu organom administracji
państwowej stopnia powiatowego dla zapewnienia
prawidłowego przebiegu inwentaryzacji mienia gro
madzkiego.
II. Zobowiązuje się prezydia powiatowych (miejskich) rad
narodowych do:
1. Spowodowania by wydziały rolnictwa i leśnictwa
oraz organy d/s gospodarki komunalnej i mieszka
niowej na podstawie przeprowadzonej inwentaryza
cji złożyły w terminie do dnia 31 grudnia 1968 r
ewidencję mienia gromadzkiego, ewidencja ta winna
obejmować dane dotyczące położenia mienia, jego
obszaru, przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz
obrotu mieniem sprzedaży, dzierżawy, zamiany.
2. Spowodowania likwidacji w terminie do dnia 31
grudnia 1967 r. wszystkich przypadków bezumow
nego użytkowania nieruchomości będących mieniem
gromadzkim, zarówno przez jednostki gospodarki
uspołecznionej jak i organizacje spółdzielcze i osoby
fizyczne,
a) przekazywanie mienia gromadzkiego, niezbędne
go dla celów budownictwa społecznego, w trwałe
lub czasowe użytkowanie jednostkom gospodarki
uspołecznionej, winno odbywać się z ścisłym za
chowaniem trybu i zasad określonych w rozpo
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada
1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim
— oraz trybu jego zbywania (Dz. U. Nr 64, poz.
303),
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b) oddawanie mienia gromadzkiego w dzierżawę
lub użytkowanie organizacjom spółdzielczym lub
osobom fizycznym powinno być dokonywane na
zasadzie odpłatności, przy czym stawki czynszo
we powinny być ustalone w takiej wysokości jak
stawki stosowane przy dzierżawie lub przekazy
waniu w użytkowanie gruntów państwowych
w danej miejscowości,
c) sprzedaż mienia gromadzkiego położonego na te
renie wsi może nastąpić wyłącznie w przypad
kach i na zasadach określonych w § 5 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r.
w sprawie zarządu mieniem gromadzkim i trybu
jego zbywania (Dz. U. Nr 64, poz. 303).
Cena sprzedaży nieruchomości nie może być niższa
od cen obowiązujących w danej miejscowości przy
sprzedaży gruntów Państwowego Funduszu Ziemi,
określonych przepisami zarządzenia Ministra Rolnic
twa z dnia 24 września 1962 r. w sprawie ceny, wa
runków i trybu sprzedaży państwowych nierucho
mości rolnych (M. P. Nr 72, poz. 335 z późniejszymi
zmianami).
3. Spowodowania by wydziały organizacyjno prawne za
pewniły pomoc prawną gromadzkim radom narodo
wym i ich prezydiom przy' podejmowaniu czynności
w przedmiocie obrotu nieruchomościami wchodzą
cymi w skład mienia gromadzkiego, wszystkie
umowy lub inne akty prawne podejmowane
w przedmiocie obrotu mieniem gromadzkim powin
ny być opiniowane przez radców prawnych prezy
diów powiatowych rad narodowych.
III. Zobowiązuje się Wydział Finansowy Prezydium WRN
i prezydia powiatowych rad narodowych do spowodo
wania by wydziały finansowe stopnia powiatowego przy
kontroli budżetów gromadzkich zwracały uwagę na
objęcie tym budżetem wszystkich dochodów z mienia
gromadzkiego i sposobów wydatkowania tych środków,
pod kątem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 listopada 1962 r, (Dz. U. Nr 64, poz. 303).
IV. Uchwała niniejsza nie dotyczy mienia gromadzkiego
położonego na obszarze gromad, kóre to mienie do dnia
5 lipca 1963 r. było faktycznie użytkowane przez miesz
kańców wsi, mienie gromadzkie o takim charakterze
podlega zagospodarowaniu w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o za
gospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28,
poz. 169).
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN w Łodzi,
Wykonanie uchwały powierza się- Wydziałowi Rolnic
twa i Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej i Finansowemu Prezydium WRN oraz prezy
diom powiatowych fmiejskich) rad narodowych.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Teodor Gębicki
Sekretarz Prezydium

Wacław Fibakiewicz
Z-ca Przewodniczącego Prezydium

Poz. 44

UCHWAŁA Nr 65/407/67
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Skierniewicach

z dnia 19 maja 1967 roku

w sprawie podziału miasta Skierniewic na strefy i ustale
nia stawek czynszu dzierżawnego za tereny państwowe oraz
za tereny stanowiące własność osób prawnych lub fizycz
nych
Działając na podstawie art. 55, ust. 2 ustawy z dnia
25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (jednolity tekst
Dz. U. nr 29, poz. 172 z 1963 r.) oraz zgodnie z § 5, ust, 1
i 2 uchwały nr 105 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r.
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w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzys
tania z terenów w miastach i osiedlach (M. P. nr 47,
poz, 221) i uchwały nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grud
nia’1962 roku w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek
czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach
(M. P. nr 4, poz. 14 z 1963 r.), Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej — po wysłuchaniu wniosku Wydziału Finanso
wego i opinii Komisji Finansów, Budżetu i Planu Powia
towej Rady Narodowej — postanawia dokonać podziału
miasta Skierniewic na 2 strefy, a mianowicie: I strefę cen
tralną i śródmiejską, II strefę pośrednią i peryferyjną.
Do strefy I centralnej i śródmiejskiej zaliczyć ulice:
25) Obr. Stalingradu
1) Batorego
26) Świerczewskiego
2) 1 Maja
27) Rynek
3) Okrzei
28) Mireckiego
4) Marchlewskiego
29) Stanisławską
5) M. Okurzałego
30) Tuwima
(dawna Krótka)
31) Plac Zwycięstwa
6) Kozietulskiego do
32) Kilińskiego
wylotu ul. 1 Maja
33) Koszarową
7) Armii Ludowej
34) Rawską do Rzeźni
8) Daszyńskiego
35) Ogrodową
9) 22 Lipca
36) Długą
10) Sienkiewicza
37) Kasprzaka
11) Plac Dworcowy
38) Kościelną
12) Szkolną
39) Plac Floriana
13) Mickiewicza
40) Słoneczną
14) Lelewela
41) Podrzeczną
15) Sobieskiego
42) Konopnickiej
do ul. Szkolnej
43) Wschodnią
16) Reymonta
44) Kopernika
17) Buczka
18) Al. Zawadzkiego
45) Budowlaną
19) Szpitalną
46) Wspólną
do ul. Pomologicznej
47) Czystą
20) Pomologiczną
48) Nową ulicą powstałą
21) Wita Stwosza
w związku z rozbudową
22) Mszczonowską
Osiedla Tysiąclecia
do ul. Kopernika
nie mającą jeszcze
23) Jagiellońską
nazwy.
24) Żwirki
Do strefy II pośredniej i peryferyjnej zaliczyć pozostałe
Ulice nie wymienione w punkcie pierwszym.

centralna
i śródmiejska

10 groszy

5 groszy

20 gro
szy

pośrednia
i peryferyjna

5 groszy

5 groszy

15 gro
szy

Tabela stawek czynszowych nr 3 A
Tereny użytkowane na cele
handlu ulicznego

strefa

stawka od zł do zł za 1 m kw.
powierzchni w stosunku mie
sięcznym

centralna
i śródmiejska

5 zł

pośrednia
i peryferyjna

3,25 zł

Tabela stawek czynszowych nr 3 B

strefa

Tereny użytkowane na cele
przemysłowe, handlowe i skła
dowe
strefa

stawka od zł do zł za 1 m kw.
powierzchni w stosunku mie
sięcznym

centralna
i śródmiejska

20 groszy

Pośrednia
i peryferyjna

15 groszy

Stawka od zł do zł za 1 m kw.
powierzchni w stosunku rocz
nym

Tereny użytkowane na:
uprawy
sadow
nicze
i wa
rzyw
nicze

drobne
uprawy
rolne
i łąki

70 zł

Tabela stawek czynszowych nr 4
Place użytkowane na cele im
prez widowiskowych i przed
sięwzięć rozrywkowych
strefa

stawka od zł. do zł za 1 m kw.
powierzchni w stosunku mie
sięcznym

centralna
i śródmiejska

15 groszy

pośrednia
i peryferyjna

10 groszy

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 1967 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Finansowe
mu, Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skierniewi
cach.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Jan Kubacki
Andrzej Jaśkiewicz
Sekretarz Prezydium
Przewodniczący Prezydium

Tabela stawek czynszowych nr 2

strefa

Tereny użytkowane pod ru
chome punkty sprzedaży (wóz
ki) stawka w zł od punktu
sprzedaży (wózka) w stosunku
rocznym

dla całego miasta

W poszczególnych strefach ustala się wysokość stawek
czynszowych według niżej podanych tabel:

Tabela stawek czynszowych nr 1

tereny pod kioski i stragany
oraz stałe stoiska sprzedaży
czasopism, wyrobów tytonio
wych, owoców, słodyczy itp.

drobne
uprawy
kwia
tów

Poz. 45

UCHWAŁA Nr 95/454/67
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy
z dnia 26 lipca 1967 roku
w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodaro
wania przestrzennego budownictwa domów jednorodzin
nych w Ozorkowie w rejonie ulicy Świerczewskiego
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy,
działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycz
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nia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7,
poz. 47) — postanawia:
1. Zatwierdzić szczegółowy plan zagospodarowania przes
trzennego dla terenów położonych w Ozorkowie, ogra
niczonych od wschodu ulicą Świerczewskiego, od połud
nia nowoprojektowaną ulicą Parzęczewską, od zachodu
projektowanymi terenami przemysłowymi i od północy
ulicą Konopnickiej, jako opracowanie zapewniające
wszechstronny rozwój tych terenów.
2. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan oraz uzys
kiwać odpowiednie informacje w Wydziale Budownic
twa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Łęczycy, ul. Sienkiewicza 31.
3. Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Archi
tektury do prowadzenia polityki lokalizacyjnej i koordy
nacji zabudowy zgodnie z zatwierdzonym planem.
4. Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w pkt. 1, uzyskuje moc powszechnie
obowiązującą z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Budownic
twa, Urbanistyki i Architektury.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

Franciszek Jaszczak
Członek Prezydium

Eugeniusz Rudniak
Przewodniczący Prezydium
Poz. 46

UCHWAŁA Nr 63/464/67
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu
z dnia 9 czerwca 1967 roku
w sprawie podwyższenia szacunku działek budowlanych,
stanowiąc, ,h własność prywatną, położonych na terenie wsi
Wierzchlas, pow. Wieluń
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu,
działając na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie pokrywania kosz
tów postępowania przewidzianego w ustawie o terenach
budowlanych na obszarach wsi oraz zasad ustalenia ceny
za grunty podlegające przymusowemu zbyciu (Dz. U. Nr 28,
poz. 138) po rozpatrzeniu wniosku Wydziału Rolnictwa
i Leśnictwa postanawia:
Szacunki działek budowlanych położonych na terenie wsi:
Wierzchlas Wieś, Wierzchlas A, Wierzchlas B, grom.
Wierzchlas pow. Wieluń, wyznaczonych w projekcie tere
nów budowlanych a stanowiące własność prywatną, pod
wyższyć do 300% nie wyżej jednak od przeciętnej ceny
rynkowej gruntów.
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rolnictwa
i Leśnictwa.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

mgr Edward Turski
Sekretarz Prezydium

Idzi Żurek
Przewodniczący Prezydium

Nr 9

24.IV.1962 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży
państwowych nieruchomości rolnych (M, P. Nr 72, poz. 335
z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Banku
Rolnego w Łodzi z dnia 30.6.1967 r. postanawia:
zwiększyć o 100% cenę sprzedaży państwowych nierucho
mości rolnych przeznaczonych na tereny budowlane poło
żonych we wsi Zawady gromada Krzyżanów w stosunku
do cen określonych w § 1 powołanego wyżej zarządzenia.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo
jewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kut
nie.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

Władysław Krupniewski
Sekretarz Prezydium

Franciszek Opolski
Przewodniczący Prezydium

Poz. 48
UCHWAŁA Nr 67/366/67
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu

z dnia 28 lipca 1967 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodaro
wania przestrzennego fragmentu dzielnicy Chełmy
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu działa
jąc na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7. poz. 47)
postanawia co następuje:
1. Zatwierdzić szczegółowy plan zagospodarowania przes
trzennego pod budownictwo indywidualne dla terenu
położonego w Zgierzu przy ul. Łagiewnickiej Nr 53
ograniczonego od strony południowej gruntami Państwo
wego Funduszu Ziemi oraz działką Ob. J. Kazimierskiej,
od zachodu ul. Łagiewnicką, od północy gruntami Ob.
Marii Ostachowicz, od wschodu rzeką Bzurą;
2. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan oraz uzys
kiwać odpowiednie informacje w Wydziale Budownic
twa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Zgierzu;
3. Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ar
chitektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Zgierzu do prowadzenia polityki zabudowy zgodnie
z zatwierdzonym planem;
4. Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego,
o którym mowa w pkt. 1 uzyskuje moc powszechnie
obowiązującą z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały
w Dzienniku Urzędowym WRN w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Budown
twa, Urbanistyki i Architektury.

ZA PREZYDIUM MRN

Bohdan Just
Z-ca Przewodn. Prezydium

Roman Barylak
Przewodniczący Prezydium

Poz. 47

Poz. 49

UCHWAŁA Nr 661/72/67
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie
z dnia 2 sierpnia 1967 r.

UCHWAŁA Nr 72/505/67

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb

w sprawie zwiększenia ceny państwowych nieruchomości
rolnych, przeznaczonych do sprzedaży jako tereny budow
lane na obszarze wsi Zawady

w sprawie ustalenia stawek taryfowych za przewozy środ
kami masowej komunikacji miejskiej

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej — działając na
podstawie art. 53 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z 1963
roku) oraz § 3 ust. 4 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia

Na podstawie § 1, ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dn. 2.VIII.1957 r. w sprawie ustalania przez Radę Minis
trów wytycznych do określenia cen i stawek taryfowych
niektórych artykułów i usług (Dz. U. Nr 49, poz. 235) oraz

z dnia 2 czerwca 1967 r.

Nr 9
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uchwały nr 106/67 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r.
w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek taryfowych
za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej i za
rządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 maja
1967 r. w sprawie ustalania opłat za bilety pracownicze
i szkolne — Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piotr
kowie Tryb, postanawia:
§ 1.
Wprowadzić w środkach przewozowych miejskiej i pod
miejskiej komunikacji zbiorowej w Piotrkowie Tryb, nas
tępujące opłaty za przejazdy osób i przewóz bagażu:
1. Za jednorazowe przewozy osób i bagażu na normalnych
liniach komunikacyjnych w systemie bezstrefowym:
1) na liniach dziennych:
a) normalny bilet autobusowy — 1,50 zł
b) ulgowy bilet autobusowy
— 0,50 zł
2) pa liniach nocnych oraz za przewóz bagażu ustala się
dwukrotną opłatę jak za normalny bilet jednorazowy
na liniach dziennych. Ulg przy przewozach osób na
liniach nocnych i za przewóz bagażu — nie stosuje
się.

2. Za bilet miesięczny ogólnodostępny na normalne linie
autobusowe w systemie bezstrefowym:
a) imienny
— 150 zł
b) na okaziciela — 220 zł
3. Za miesięczny ulgowy bilet pracowniczy (szkolny) na
normalne linie autobusowe w systemie bezstrefowym:
a) na 1 linię
— 40 zł
b) na 2 lub 3 linie — 45 zł
Bilety te uprawniają do nieograniczonej ilości przejaz
dów między miejscem zamieszkania i miejscem pracy
(nauki).
4. Za jednorazowy przewóz bagażu na podmiejskich liniach
autobusowych pobierana będzie opłata w wysokości jak
za przewóz jednej osoby z uwzględnieniem ilości stref.

5. Opłaty za przewóz osób w systemie podmiejskim pozostają w dotychczasowej wysokości tj.:

1) za, jednorazowy przejazd
a) bilety normalne:
— 2,00 zł
I strefa
— 3,00 »>
II
— 4,00 ,,
III
— 5,00
IV ,,
— 6,00 ,,
V »
— 7,00 ,,
VI ,,
— 8,00
VII
— 9,00
VIII
— 10,00
IX

b) bilety ulgowe:
—
I strefa
—
II „
—
III „
—
IV „
—
V „
—
VI „
—
VII „
—
VIII „
—
IX „

2,00
2,00
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

zł
„
„
„
„
„
„
„
„

2) za bilety miesięczne:
— 60,00 zł
I strefa
— 90,00 „
II „
— 120,00 „
III „
— 150,00 „
IV „
— 180,00 „
V „
6- Opłata za jazdę bez ważnego biletu 50.00 zł.

§ 2.
!• Z miesięcznych biletów pracowniczych mogą korzystać:
a) pracownicy uspołecznionych zakładów pracy,
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b) pracownicy nieuspołecznionych zakładów pracy, obję
ci ubezpieczeniem społecznym z tytułu zatrudnienia,
c) rodzice lub opiekunowie towarzyszący dzieciom upoś
ledzonym uczęszczającym do szkół specjalnych,
d) studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół.
2. Z jednorazowych biletów ulgowych mogą korzystać:
a) studenci wyższych uczelni za okazaniem ważnej le
gitymacji studenckiej,
b) wojskowi służby czynnej w umundurowaniu od sze
regowca do kaprala włącznie,
c) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku
pracy za okazaniem odcinka renty z poprzedniego
miesiąca,
d) dzieci od 3 do 7 lat.
3. Z bezpłatnych przejazdów korzystać mogą:
1) na wszystkich autobusowych liniach normalnych,
specjalnych i pośpiesznych:
a) posłowie na Sejm za okazaniem legitymacji,
b) dzieci do lat 3-ch,
c) pracownicy przedsiębiorstw (zakładów) komunika
cji miejskiej i członkowie ich rodzin w zakresie
ustalonym w układzie zbiorowym pracy — za oka
zaniem biletu wolnej jazdy,
2) na miejskich i podmiejskich liniach normalnych:
a) członkowie Miejskiej Rady Narodowej, członko
wie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w obrębie miejscowości będącej siedzibą Miejskiej
Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb, za okaza
niem biletu,
b) umundurowani funkcjonariusze Milicji Obywatel
skiej i Wojskowej Służby Wewnętrznej od szere
gowca do st. sierżanta włącznie,
c) ociemniali i osoby im towarzyszące.
§ 3.

1. Za strefę miejską, w której stosuje się system bezstrefowy uważa się obszar w granicach administracyjnych
m. Piotrkowa.
;
2. Opłata za bilet bagażowy jest opłatą za przewóz bagażu
ręcznego określonego w przepisach porządkowych dla
osób korzystających ze środków komunikacji komunal
nej.
3. Bilety miesięczne pracownicze przysługują pracownikom
(uczniom) gdy odległość miejsca zamieszkania od miejs
ca pracy (nauki) wynosi co najmniej 1,5 km. Nie dotyczy
to osób w stosunku do których, ze względu na ich stan
zdrowia uzasadnione jest odstępstwo od tej zasady.
4. Miesięczne bilety pracownicze są w niedziele nieważne.
W uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzy
mać bilet ważny również w niedziele jeśli zatrudniony
jest w ruchu ciągłym i dni wolne od pracy otrzymuje
w różne dni tygodnia.
5. Bilety pracownicze i szkolne są biletami imiennymi.
Upoważniają one tylko do przejazdu określonym w bile
cie środkiem komunikacji komunalnej najkrótszą drogą
między wyznaczonymi przystankami. Dla zapewnienia
możliwie równomiernego obciążenia środków przewozo
wych i linii komunikacyjnych — przedsiębiorstwo (za
kład) komunikacyjne może stosować odstępstwa od tej
zasady.
6. Bilety pracownicze (szkolne) na dwie linie mogą być
wydawane tylko w przypadkach, gdy na trasie pomiędzy
miejscem zamieszkania i pracy (nauki) nie ma bezpo
średniego połączenia.
7. Bilety pracownicze i szkolne przysługują tylko na do
jazd do jednego miejsca pracy lub nauki. W uzasadnio
nych przypadkach młodzież średnich szkół technicznych
może otrzymać bilet na dojazd do dwóch miejsc nauki.
8. Pracownicy dowożący dziecko do przedszkola lub żłobka
mogą otrzymać dwa bilety pracownicze, jeżeli przed
szkole lub żłobek znajduje się w innym miejscu niż
miejsce pracy. Za przewóz dziecka w wieku powyżej
3 lat wykupuje się bilet jednorazowy według taryfy ul
gowej.
§ 4.
Wpływy pochodzące z opłat specjalnych za przejazd bez
ważnego dowodu jazdy (biletu) stanowią wpływy przedsię
biorstwa (zakładu) na równi z wpływami ze sprzedaży bile
tów.
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§ 5.
Nieuregulowane dobrowolnie należności z tytułu opłat
specjalnych będą ściągane w myśl ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. Nr 24, poz. 151).

Część II — Publikacje

§ 6.
Tracą moc wszystkie dotychczasowe akty normatywne
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb,
dotyczące ustalania opłat za przejazdy środkami miejskiej
komunikacji zbiorowej oraz uprawnień do ulg i przejazdów
bezpłatnych.

Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN o ogło
szeniu wykazu ferm zwierząt futerkowych uznanych za
zarodowe i reprodukcyjne na rok 1967

§ 7.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie
Tryb., a nadzór nad wykonaniem powierza się Wydziałowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§ 8.
Uchwała nie wymaga składania sprawozdań z jej reali
zacji.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że
opłaty ustalone na jej podstawie wprowadzone zostaną
z dniem 1 lipca 1967 r.

§ 10.
Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędo
wym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Jerzy Michajłowski
Członek Prezydium

Stanisław Golanowski
Przewodniczący Prezydium

Poz. 51

KOMUNIKAT

Zgodnie z cz. III pkt. 13 instrukcji tymczasowej Ministra
Rolnictwa z dnia 30.09.1960 r. w sprawie organizacji ho
dowli zarodowej zwierząt futerkowych, wydanej na pod
stawie dekretu z dnia 2.02.1955 r. o organizacji hodowli
zwierząt zarodowych (Dz. U. Nr 6 z dnia 15.02.1955 r. (Wy
dział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN podaje do
wiadomości wykaz ferm uznanych za:
A. zarodowe —
1. PGR — Moszczenica D-l, p-ta Moszczenica, pow. piotr
kowski — lisy srebrne, polarne, niebieskie.
2. „Hodex” Smolice D-3, p-ta Stryków, pow. brzeziński —
lisy polarne, norka standard., pastel.
3. Bolesław Medyński D-9, Odolinek, p-ta Bedlno, pow.
kutnowski — nutrie standard, króliki.

B. reprodukcyjne —

1. „Las” Kąty Walichnowskie D-2, p-ta Czastary, pow.
wieruszowski — lisy srebrzyste, polarne, niebieskie.
2. Antoni Śpiewak D-l 50, Piotrków, ul. Parkowa 40 —
norki palomino.
3. Krystyna Wesołowska D-4. Łowicz, ul. Żymierskiego 29
— lisy polarne, niebieskie.
4. Władysław Józefiak D-15, Koluszki, ul. Armii Czerwo
nej 11 — norki standard., kolorowe.
5. Stanisław Śpiewak D-5, Piotrków, ul. B. Bieruta 16 —
lisy polarne, niebieskie.

Z-ca Kierownika Wydz.
inż. Marian Madej

Poz. 50

UCHWAŁA Nr 42/296/66
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach
z dnia 5 grudnia 1966 roku
zmieniająca uchwałę Nr 138 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Poddębicach z dnia 24 września 1962 roku
w sprawie ustalenia cennika opłaty rocznej za tereny pań
stwowe w granicach miasta Uniejowa i Poddębic oddane
w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie (Dz. Urz. WRN
w Łodzi Nr 7, poz. 33 z 1964 r.)

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach
działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca
1961 roku o gospodarce terenami w miastach i osiedlach
(M. P. Nr 32, poz. 159) i § 2 ust. 1 uchwały Nr 105 Rady
Ministrów z dnia 22 marca 1962 roku w sprawie wytycz
nych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów
w miastach i osiedlach (M. P. Nr 47, poz. 221) postanawia:
1. Zmienić uchwałę Nr 138 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Poddębicach z dnia 24 września 1962 r.
w ten sposób, że w punkcie 3 cennika stanowiącego za
łącznik Nr 2 do wymienionej uchwały zmienia się tabelę
stawek uzbrojenia terenu jak następuje:
a) pozycji 6 nadaje się następujące brzmienie: centralne
ogrzewanie — za urządzenia istniejące,— za urzą
dzenia wybudowane w przyszłości — 0,27 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Gospodar
ki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Ra
dy Narodowej.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Stanisław Pietrzak
Sekretarz Prezydium

Kazimierz Wielec
Przewodniczący Prezydium

Poz. 52

OGŁOSZENIE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezy
dium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach

z dnia 15 maja 1967 r.

o sporządzeniu projektu podziału nieruchomości położonej
w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 137 należącej do
Ob. Ob.: Sylwestry Skibińskiej, Tadeusza Skibińskiego, An
ny Mielczarek, Zofii Szydłowskiej, Leokadii Ilecold i Wła
dysławy Czechowskiej-Kaczorowskiej.
Na podstawie art. 18 ust 1, pkt. 3 ustawy z dnia 22 maja
1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzin
nych w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, poz. 138) —
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza,
że został sporządzony projekt podziału nieruchomości na
działki budowlane pod budowę domków. jednorodzinnych.
Wymieniona nieruchomość o powierzchni 5304 m2 zostaje
podzielona na 8 (osiem) działek budowlanych z czego
1886 m2 — przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie
z przedłożonym projektem podziału w oparciu o szczegołowy plan zabudowy osiedla Karniszewice.
Projekt podziału nieruchomości będzie wyłożony do wglądu
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej —
MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w Pabianicach,
ul. A. Czerwonej 26 pokój 11 w okresie 14 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia.
Osobom zainteresowanym służy prawo przeglądania wyło
żonych materiałów i zgłaszania zastrzeżeń w wyżej określo
nym terminie.

Z-ca Kierownika Wydziału
Alicja Kaczorowska

Nr 9
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Poz. 54

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezy
dium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezy
dium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach

z dnia 15 maja 1967 r.

z dnia 17 stycznia 1967 r.

o sporządzeniu projektu podziału nieruchomości położonej
W Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 177 i 177a należącej
do Ob. Ob. Stefana i Ewy małż. Grzanka, Jerzego i Zenobii
małż. Gramsz, Juliana i Marii małż. Grzanka, Czesława
i Teresy małż. Andrzejak i Stanisława Grzanki

o sporządzeniu projektu podziału nieruchomości położonej
w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej 132 i 132a należącej
do Ob. Ob. Wojciecha Błocha, Zenona Wolniaka i Janiny
Grzanka

Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 22 maja
1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzin
nych w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, poz. 138) —
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza,
że został sporządzony projekt podziału nieruchomości na
działki budowlane pod budowę domków jednorodzinnych.

Wymieniona nieruchomość o powierzchni 3 ha 679 m2 zostaje podzielona na 34 (trzydzieści cztery działki budowlane)
z czego 8282 m2 — przechodzi na rzecz Skarbu Państwa,
zgodnie z przedłożonym projektem podziału w oparciu
o szczegółowy plan zabudowy osiedla Karniszewice.
Projekt podziału nieruchomości będzie wyłożony do wglądu
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej —
MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w Pabianicach,
ul. A. Czerwonej 26 pokój 11 w okresie 14 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia.

Osobom zainteresowanym służy prawo przeglądania wyło
żonych materiałów i zgłaszania zastrzeżeń w wyżej określo
nym terminie.
Z-ca Kierownika Wydziału
Alicja Kaczorowska

Na podstawie art. 18 ust 1, pkt. 3 ustawy z dnia 22 maja
1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzin
nych w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, poz. 138) —
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza,
że został sporządzony projekt podziału nieruchomości na
działki budowlane pod budowę domków jednorodzinnych.
Wymieniona nieruchomość
podzielona na 8 (osiem)
1369 m2 — przechodzi na
z przedłożonym projektem
wy plan zabudowy osiedla

o powierzchni 4693 m2 zostaje
działek budowlanych z czego
rzecz Skarbu Państwa, zgodnie
podziału w oparciu o szczegóło
Karniszewice.

Projekt podziału nieruchomości będzie wyłożony do wglądu
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej —
MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w Pabianicach,
ul. A. Czerwonej 26 pokój 11 w okresie 14 dni ód ukazania
się niniejszego ogłoszenia.

Osobom zainteresowanym służy prawo przeglądania wyło
żonych materiałów i zgłaszania zastrzeżeń w wyżej określo
nym terminie.

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zenon Szewc
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Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
na rachunek Wydz. Budżetowo-Gospodarczego P W RN 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 14
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika wnosjć należy w terminie 10 do 15 dni
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Adres Administracji:
Adres Redakcji:

Cena zł 2,10
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%.

|
|

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

Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem

3353 - ŁDA - 26.10.67 - 0-4 - 1600 egz.

