DZIENNIK URZĘDOWY
W? WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 17 lutego 1988 r.
treść

poz.
Uchwala Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Śródmieście

21 — Nr XX/93/88 z dnia 28 stycznia 1988 r. w sprawie
zmian w składzie Dzielnicowej Rady Narodowej ŁódźŚródmieście.

Poz. 21—25

Nr 3

Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi

23 — Nr 3/88 z dnia 12 lutego 1988 r. w sprawie ustalenia
opłat za przewozy osób i bagażu środkami miejskiej
komunikacji masowej.
24 — Nr 4/88 z dnia 12 lutego 1988 r. zmieniające zarzą
dzenie w sprawie ustalenia opłat za wstęp do Miej
skiego Ogrodu Zoologicznego.

Uchwala Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna

Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi

22 — Nr XX/91/88 z dnia 28 stycznia 1988 r. w sprawie
ustalenia stawek czynszowych za lokale użytkowe na
terenie dzielnicy Łódź-Górna.

25 — Nr 4/88 z dnia 25 stycznia 1988 r. w sprawie ustano
wienia listy biegłych w postępowaniu wodnoprawnym.
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UCHWAŁA NR XX/93/88
DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ
ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE

UCHWAŁA NR XX/91/88
DZIELNICOWEJ RADY NARODOWEJ ŁÓDŹ-GÓRNA

z dnia 28 stycznia 1988 r.

z dnia 28 stycznia 1988 r.

w sprawie zmian w składzie Dzielnicowej Rady Narodowej
Łódź-Śródmieście

w sprawie ustalenia stawek czynszowych za lokale użytko
we na terenie dzielnicy Łódź-Górna

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 oraz art. 105 ust. 2
ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. — ordynacja wyborcza do
rad narodowych (Dz.U. Nr 8, poz. 32) — Dzielnicowa Rada
Narodowa Łódź-Śródmieście
uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Obywa
tela Konrada Leonieniego wskutek śmierci w okręgu wy
borczym nr 12.

§ 2. Mandat w okręgu wyborczym nr 12 pozostaje nie
obsadzony.
§ 3. Wprowadza się zmianę wynikającą z § 1 niniejszej
uchwały do załącznika nr 1/8/84 z dnia 29 czerwca 1984 r.
DRN Łódź-Śródmieście w sprawie ustalenia składów oso
bowych komisji stałych DRN Łódź-Śródmieście.
§ 4. Zobowiązuje się Prezydium DRN Łódź-Śródmieście
do powiadomienia wyborców o wygaśnięciu mandatu z ok
ręgu wyborczego nr 12 w którym radny został wybrany.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Dzielnicowej Rady Narodowej
Łódź-Śródmieście
Tadeusz Lewandowski

Na podstawie art. art.: 66 ust. 1, 67 ust. 1 pkt. 1 i 72
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad
narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U . Nr 41
z 1983 roku, poz. 185 — z późniejszymi zmianami), art. 15
ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku Prawo loka
lowe (tekst jednolity Dz.U. Nr 30 z 1987 roku, poz. 185),
w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14
grudnia 1987 roku w sprawie czynszów najmu za lokale
mieszkalne i użytkowe (Dz.U. Nr 40 z 1987 roku, poz.
230) — Dzielnicowa Rada Narodowa Łódź-Górna

uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki czynszu za lokale użytkowe ustala się
w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały
Dzielnicy Łódź-Górna.

powierza

się

Naczelnikowi

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo
wym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upły
wie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
. Dzielnicowej Rady Narodowej
Łódź-Górna
Witold Sidewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 3
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Załącznik do uchwały Nr XX/91/88
Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna z dnia 28 stycznia 1988 r.
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ZARZĄDZENIE NR 3/88
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Tabela miesięcznych bazowych stawek czynszu za lokale
użytkowe w zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

z dnia 12 lutego 1988 r.
w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób i bagażu środ
kami miejskiej komunikacji masowej

Lp.

Kategoria lokalu

ttawka

1
2

Biurowe
Handlowe prywatne
— Handlowe branża żywnościowa
na terenie: Stare Rokicie, ul. Od
rzańska, ul. Chocianowicka, Osiedle
Ruda, Józefów-Młynek, Nowe Choj
ny, Wiskitno, Wiskitno A Las, Huta
Szklana, Bronisin, Łaskowice
Handlowe uspołecznione
Gastronomiczne z działalnością roz
rywkową

150 zł
200 zł

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r.
o cenach (Dz.U. z 1987 r. Nr 8, poz. 52) oraz w związku
z § 3 ust. 1 i 2 pkt 1 uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie określe
nia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzę
dowe (Monitor Polski Nr 34, poz. 256 i z 1987 r. Nr 37, poz.
307)

70 zł

zarządza się, co następuje:

150 zł

§ 1.1. Ustala się opłaty za jednorazowe przewozy osób
środkami miejskiej komunikacji masowej, bez względu na
środek komunikacji w granicach administracyjnych miasta:

3
4
5

6
7

8
9
10

11

12

Gastronomiczne przeznaczone wy
łącznie do żywienia (bez alkoholu)
Rzemieślnicze produkcyjne
Usługowe — świadczące usługi dla
ludności w tym usługowe deficytowe:
— fryzjerstwo i kosmetyka, szew
stwo naprawkowe, zduństwo, kowal
stwo, optyka, zegarmistrzostwo, in
troligatorstwo, pralnictwo, chemicz
ne czyszczenie odzieży, naprawa
zmechanizowanego sprzętu domowe
go, krawiectwo miarowe, bieliźniarstwo usługowe, krawiectwo wyłącz
nie usługowe
— mechanika maszyn i urządzeń
rolniczych, szklarstwo, tapicerstwo,
maglowanie, naprawa rtv
Przemysłowe
Biurowe zajmowane przez instytu
cje i organizacje wyższej użyteczności

Służąc? celowi kultury, oświaty,
zdrowia, pomocy społecznej, wido
wiskowe i i nn e
Służące celom zbiorowego zakwate
rowania np. bursy, internaty, domy
studenckie
Składowe

200 zł

1) na liniach normalnych dziennych:

150 zł

a) bilet normalny — 15,00 zł,

200 zł

b) bilet ulgowy

150 zł

— 7,50 zł,

2) na liniach pospiesznych:

a) bilet normalny — 30,00 zł,
b) bilet ulgowy — 15,00 zł.
2. Ustala się opłaty za bilety okresowe za przejazdy
w granicach administracyjnych miasta:
w zł

70 zł
100 zł
200 zł

50 zł

50 zł

50 zł
150 zł

Czynniki obniżające stawkę bazową

— lokal w budynku substandardowym 1)
— 10%
— lokal bez urządzeń wodociągowo-kanalizacyj
nych 2)
— 10%
— lokal położony w podziemnej kondygnacji
— 10%
1) Budynek, który ze względu na zły stan techniczny zo
stał przeznaczony do rozbiórki decyzją administracyjną te
renowego organu administracji państwowej.
2) Przez urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne rozumie
się również lokalne urządzenie wodociągowe (hydrofor)
i kanalizacja (szambo).
— Stawka bazowa może być obniżona tylko z tytułu jed
nego z trzech czynników.
— Ustalone stawki nie dotyczą PP Targowiska Miejskie.

Opłata
normalna

Opłata
ulgowa
pracownicza

1

2

Specjalna
opłata
ulgowa
3

1) bilet imienny tra
sowany upoważniający
do przejazdu z miejsca
zamieszkania do miejsca
pracy lub nauki linia
mi normalnymi mie
sięczny

1200,—

600,—

300,—

2) bilet imienny tra
sowany upoważniający
do przejazdu z domu do
miejsca pracy lub nau
ki wszystkimi liniami
normalnymi i pospiesz
nymi — miesięczny

3000,—

1500,—

750,—

3) bilet imienny sie
ciowy ważny na wszy
stkich liniach normal
nych MPK
— miesięczny
— kwartalny
— roczny

2500,—
6000.—
24 000,—

1250,—
—
—

625,—
—
—

4) bilet imienny sie
ciowy ważny na wszy
stkich liniach normal
nych i pospiesznych
— miesięczny
— kwartalny
— roczny

6300,—
16 400,—
60 000,—

—
—

—
—
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Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 3
1

2

3

5) bilet na okaziciela
ważny na wszystkich li
niach normalnych MPK
— miesięczny
— kwartalny
— roczny

3000,—
8300,—
33 000,—

—
—

—
—

6) bilet na okaziciela
ważny na wszystkich
liniach normalnych i
pospiesznych
— miesięczny
— kwartalny
— roczny

7500,—
21 600,—
80 000,—

—
—

—
—

3. Bilety wymienione w ust. 2 pkt 4, 5 i 6 są ważne na
liniach miejskich wszystkich miast w województwie i na
liniach podmiejskich.
4. Trasowanie biletów (ust. 2 pkt 1 i 2) odbywa się przez
wpisywanie na bilecie typowych numerów linii przebiega
jących na trasie podróży. Podróżny może korzystać z każdej
linii, która na wyznaczonej trasie kursuje obok wpisanych
linii.

§ 2.1. Przez linie autobusowe normalne wychodzące poza
granice administracyjne miasta, zwane dalej liniami pod
miejskimi, rozumie się linie, których długość poza granica
mi administracyjnymi miasta przekracza 1000 m.
2. Granicę strefy miejskiej wyznacza ostatni przystanek
w granicach administracyjnych miasta lub krańcowy przy
stanek linii wybiegającej poza granicę administracyjną mia
sta na odległość do 1000 m.
3. Dla celów taryfowych długość odcinka podmiejskiego
linii mierzy się od granicy administracyjnej miasta do jej
przystanku końcowego w strefie podmiejskiej.
4. Za przejazd jednorazowy na liniach tramwajowych lub
autobusowych za każdy odcinek podmiejski stosuje się
opłaty równe dwukrotnej opłacie miejskiej na liniach nor
malnych dziennych.
5. Ustala się następujące granice stref dla linii tramwa
jowych łączących miasta na terenie województwa:
a) Łodzi i Zgierza na przystanku Helenówek,
b) Łodzi i Konstantynowa na przystanku Smulsko,
c) Łodzi i Aleksandrowa na przystanku Romanów.
6. Jeżeli linia tramwajowa bądź autobusowa przebiega
przez kilka miast — strefy miejskie występują w granicach
każdego z tych miast, a opłaty za odcinki między poszcze
gólnymi miastami ustala się oddzielnie dla każdego z nich,
zgodnie z § 2 ust. 4.

§ 3.1. Na liniach podmiejskich pobiera się opłaty nor
malne za bilety miesięczne w wysokości równej iloczynowi
opłaty jednorazowej ustalonej w myśl § 2 oraz liczby 50.
2. Opłaty ulgowe za bilety miesięczne na liniach pod
miejskich wynoszą:

1) opłaty pracownicze
50% opłaty normalnej,
2) opłaty specjalne ulgowe
25% opłaty normalnej.
3. Opłaty miesięczne za przejazd na liniach podmiejskich
upoważniają do kontynuowania podróży od miejsca zamie
szkania do miejsca pracy lub nauki na terenie miasta li
niami normalnymi na wyznaczonej trasie.
§ 4.1. Sprzedaż biletów okresowych według pracowniczej
opłaty ulgowej następuje wyłącznie w ustalonych punktach

poz. 23

sprzedaży na pisemne zamówienie zakładów pracy. Bilety
te nie mogą być wykorzystywane przez zakłady pracy do
celów służbowych, nawet za częściową odpłatnością.
2. Specjalne opłaty ulgowe za bilety okresowe przysłu
gują osobom wymienionym w § 6 pkt 1 i 3 oraz dzieciom
uczęszczającym do przedszkoli. Bilety te są sprzedawano
przez wszystkie punkty sprzedaży MPK na podstawie do
wodu upoważniającego do ulgowych przejazdów.
3. Bilety okresowe normalne można nabywać w ustalo
nych punktach sprzedaży MPK.
4. Ulgowe opłaty za bilety okresowe przysługują, gdy od
ległość miejsca zamieszkania od miejsca pracy lub nauki
wynosi co najmniej 1,5 km. Mniejsza odległość miejsca za
mieszkania od miejsca pracy lub nauki nie jest przeszkodą
w sprzedaży ulgowego biletu miesięcznego, jeżeli widoczne
lub udowodnione względy zdrowotne utrudniają chodze
nie.
§ 5. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są upraw
nieni:
1) na wszystkich liniach:
a) posłowie na Sejm,
b) dzieci przed ukończeniem 4 lat,
c) osoby, które ukończyły 75 lat,
d) inwalidzi wojenni i wojskowi,
e) radni w obrębie i do miejscowości będącej siedzibą
rady narodowej,
f) inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidów oraz ich prze
wodnicy,
g) ociemniali i ich przewodnicy,
h) pracownicy przedsiębiorstw i zrzeszeń komunikacji
miejskiej oraz członkowie ich rodzin pozostający we wspól
nym gospodarstwie domowym,
i) uczniowe szkół specjalnych i ich opiekunowie, a także
dzieci upośledzone fizycznie lub umysłowo, uczęszczające do
przedszkoli, dziennych ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków
terapii zajęciowej, zakładów pracy chronionej oraz ich opie
kunowie,
j) członkowie stałych komisji rad narodowych nie będą
cych radnymi.
2) na liniach normalnych i podmiejskich:
a) umundurowani funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej
i żołnierze wojskowej służby wewnętrznej do stopnia star
szego sierżanta sztabowego włącznie,
b) umundurowani lub posiadający odpowiednie oznacze
nia organizacyjne wraz z ważną legitymacją członkowie
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej,
c) żołnierze służby czynnej do stopnia starszego kaprala
włącznie,
d) inspektorzy gospodarki samochodowej w czasie wyko
nywania inspekcji.

§ 6. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych:
na wszystkich liniach są uprawnieni:
1) studenci szkół wyższych i uczniowie szkół podstawo
wych, ponadpodstawowych i policealnych,
2) dzieci od lat 4 do 7,
3) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy
powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych, względ
nie rentowych oraz ich współmałżonkowie, na których
otrzymują dodatki rodzinne, przed ukończeniem 75 lat życia,
4) kombatanci,
5) dzieci oraz młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęte
obowiązkiem szkolnym na skutek choroby lub niepełno
sprawności.
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§ 7. Pasażerowie, o których mowa w § 5 i 6 winni po
siadać w czasie jazdy ważne dokumenty uprawniające do
bezpłatnego lub ulgowego przejazdu (legitymację, odcinek
emerytury lub renty, zaświadczenie, dowód osobisty).
§ 8. Opłaty za przejazdy jednorazowe na liniach nocnych
(miejskich i podmiejskich) ustala się w wysokości podwój
nej opłaty normalnej za przejazd na linii dziennej. Bilety
okresowe upoważniają do przejazdów na linii nocnej bez
dodatkowej opłaty.

§ 9. Za przejazd jednorazowy na liniach specjalnych tj.
obsługujących imprezy lub rekreacyjnych stosuje się opłaty
równe trzykrotnej opłacie miejskiej na liniach normalnych
dziennych.
§ 10. Na liniach nocnych i specjalnych nie stosuje się
ulg, o których mowa w § 6, z wyjątkiem uprawnień dla
kombatantów.

§ 11. Opłaty za przewóz bagażu o rozmiarach przekracza
jących 60X40X20 cm, wózka dziecinnego, nart lub psa, z wy
jątkiem psa małego trzymanego na rękach, ustala się w wy
sokości równej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz
osoby.
§ 12. Bilety jednorazowe zakupione w innych miastach
w kraju są ważne na terenie województwa łódzkiego.

§ 13. Zwielokrotniona opłata za przejazd bez ważnego
biletu wynosi 2000 zł.

§ 14. Opłata za formularz biletu okresowego (wkładkę)
wynosi 10 zł.
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ZARZĄDZENIE NR 4/88
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 12 lutego 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wstęp
do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. o cenach (tekst jednolity Dz U. z 1987 r. Nr 8, poz.
52) oraz w związku z § 3 ust. 1 uchwały Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. w spra
wie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala
się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 34, poz. 256 i z 1987 r.
Nr 37, poz. 307)

zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 46/85 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 grudnia 1985 r. w sprawie ustalenia opłat za
wstęp do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (Dz. Urz. W.Ł.
Nr 12, poz. 174) § 1 otrzmuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się następujące opłaty za wstęp do Ogrodu
Zoologicznego:
a) bilet normalny
— 60 zł,
b) bilet ulgowy
— 30 zł,
c) bilet roczny na okaziciela — 500 zł.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca
1988 r.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta

§ 15. Opłata manipulacyjna pobierana przy anulowaniu
opłaty karnej, jeżeli pasażer spowodował postępowanie wy
jaśniające wskutek braku w toku kontroli biletowej odpo
wiednich dokumentów lub biletu okresowego wynosi 100 zł.
§ 16. Bilety okresowe upoważniają do przejazdów we
wszystkie dni kalendarzowe w roku.

§ 17. Zakupione przed wejściem w życie zarządzenia bi
lety pracownicze i specjalne, zachowują swoją ważność na
miesiąc marzec.
§ 18. Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika
cyjnego w Łodzi ogłosi w środkach komunikacyjnych polną
taryfę obowiązujących opłat oraz udostępni wszystkim za
interesowanym szczegółowe warunki korzystania z bilotów
okresowych.
§ 19. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

§ 20. Traci moc zarządzenie nr 11/86 Prezydenta Miasta
Łodzi z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie ustalenia opłat za
przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji
masowej (Dz. Urz. W.Ł. Nr 6, poz. 78 i z 1987 r. Nr 9, poz.
65).
§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca
1988 r.
§ 22. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Łódzkiego.

Jarosław Pietrzyk
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DECYZJA Nr 4/88
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 25 stycznia 1988 r.
w sprawie ustanowienia listy biegłych w postępowaniu
wodnoprawnym

Na podstawie § 3 zarządzenia Ministra — Kierownika
Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia
7 listopada 1985 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych
od biegłych, biorących udział w postępowaniu wodnopraw
nym (M.P. Nr 37, poz. 253) postanawia się, co następuje:
1. Ustanawia się wojewódzką listę biegłych biorących
udział w postępowaniu wodnoprawnym, zwaną dalej wo
jewódzką listą biegłych.
2. Na wojewódzką listę biegłych wpisuje się osoby wy
mienione w załączniku do niniejszej decyzji.
3. Biegły wpisany na listę województwa łódzkiego ma
prawo wydawania opinii w postępowaniu wodnoprawnym
na obszarze kraju.
4. Obsługę wojewódzkiej listy biegłych powierza się Wy
działowi Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii
Urzędu Miasta Lodzi.
5. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta

Jarosław Pietrzyk

Jarosław Pietrzyk
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poz. 25
Załącznik do decyzji Nr 4/88 Prezy

denta Miasta Łodzi z dnia 25 stycz
nia 1988 r.

Lp.

Nazwisko — imię

Adres zamieszkania

Rodzaj specjalności

1.

Dembiński Zbigniew

91-747 Łódź
ul. Boya-Żeleńskiego 3/21

Budownictwo i inżynieria wodna i ujęcia wód
podziemnych

2.

Diehl Jan

91-825 Łódź
ul. Wł. Bytomskiej 4/6

Hydrogeologia, pobór wody z ujęć wód pod
ziemnych i ich eksploatacja

3.

Doliński Mieczysław

90-430 Łódź
ul. Piotrkowska 121/12

Budownictwo wodne, inżynieria sanitarna, oczy
szczanie ścieków komunalnych

4.

Grad Jan

93-510 Łódź
ul. Ciołkowskiego 3/61

Budownictwo wodne i melioracje, zakłócenie
stosunków wodnych

5.

Pancewicz Zofia

93-552 Łódź
ul. Brzozowskiego 7a/13

Inżynieria sanitarna

6.

Szczerba Zbigniew

91-082 Łódź
ul. Srebrzyńska 47/28

Hydrogeologia, pobór i uzdatnianie wód powie
rzchniowych i podziemnych, inżynieria sanitar
na, oczyszczanie ścieków komunalnych

7.

Wlazłowicz Zdzisław

95-200 Pabianice
ul. Piotra Skargi 90

Pobór i uzdatnianie wód powierzchniowych i
podziemnych, inżynieria komunalna, oczyszcza
nie ścieków komunalnych

8.

Wojnarowski Andrzej

94-047 Łódź
ul. Marchlewskiego 37/17

Gospodarka wodno-ściekowa zakładów przemy
słowych w zakresie przemysłowych stacji uzdat
niania wody i chemicznych oczyszczalni ścieków
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