DZIENNIK URZĘDOWY
W? WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 24 maja 1988 r.
TRESC

poz.
Postanowienie Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi

74 — Nr 118/75/83 z 26 marca 1988 r. w sprawie wyróż
nienia Honorową Odznaką Miasta Łodzi

Nr 10

poz. 74—85

80 — w Rzgowie Nr XXI/105/88 z dnia 6 kwietnia 1988 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zatwierdzonym
szczegółowym planie zagospodarowania przestrzen
nego zachodniej części wsi Stanowa Góra oraz części
wsi Gadka Stara
81 — w Rzgowie Nr XXI/106/88 z dnia 6 'kwietnia 1988 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszowych za lokale
użytkowe na terenie gminy Rzgów

Uchwały Miejskiej Rady Narodowej

75 — w Głownie Nr XXII/75/88 z dnia 23 marca 1988 r.
w sprawie określenia granic gruntów, na których
będzie realizowane skoncentrowanie budownictwo
jednorodzinne
76 — w Głownie Nr XXII/76/88 z dnia 23 marca 1988 r.
w sprawie utworzenia na obszarze miasta Głowna
parków miejskich
77 — w Głownie Nr XXII/77/88 z dnia 23 marca 1988 r.
w sprawie nadania nazw ulicom
Uchwały Gminnych Rad Narodowych

78 — w Pabianicach Nr XXIII/94/88 z dnia 30 marca 1988 r.
w sprawie podziału gminy Pabianice na sołectwa
79 — w Rzgowie Nr XXI/104/88 z dnia 6 kwietnia 1988 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zatwierdzonym
ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Rzgów do roku 1990

Poz. 74
POSTANOWIENIE Nr 118/75/88
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ MIASTA LODZI

z dnia 26 marca 1988 r.
w sprawie wyróżnienia Honorową Odznaką Miasta Łodzi

Na podstawie § 9 pkt 7 uchwały Nr 11/12/74 Rady Na
rodowej Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 1974 r. w sprawne
nagród i Honorowej Odznaki Miasta Łodzi (Dz. Urzędowy
Rady Narodowej Miasta Łodzi Nr 4, poz. 21) oraz po wy
słuchaniu propozycji Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Pań
stwowych — Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi

postanawia:
1- Wyróżnić Honorową Odznaką Miasta Łodzi z okazji
Międzynarodowej Dnia Kobiet zasłużone pracownice i dzia
łaczki społeczne województwa łódzkiego.
Odznaki otrzymują:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Elżbieta Abramuk
Helena Adamkowicz
Teresa Amsolik
Leokadia Bogacka
Krystyna Brzozowska
Alicja Białasińka
Stefania Burska
Zofia Anna Ciesielska

Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi

82 — Nr 16/88 z dnia 30 kwietnia 1988 r. w sprawie zasad
i trybu pobierania dopłat do cen za usługi turystycz
no-wypoczynkowe oraz trybu i terminów składania
wniosków o sfinansowanie zadań
83 — Nr 17/88 z dnia 12 maja 1988 r. w sprawie ustano
wienia rybackich obrębów hodowlanych
84 — Nr 18/88 z dnia*1234567813 maja 1988 r. w sprawie ustalenia
opłat za bilety wstępu ogólnodostępnych basenów
w województwie łódzkim
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

85 — z dnia 18 maja 1988 r. w sprawie braku mocy praw
nej zarządzenia Nr 49/87 Prezydenta Miasta Łodzi
w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę miejsc na
cmentarzach komunalnych w Łodzi

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

Teresa Dmochowska
Józefa Duszyńska
Zofia Drozd
Zdzisława Danch
Łucja Mieczysława Fijałkowska
Irena Fisiak
Gabriela Filipowicz
Krystyna Filipowska
Krystyna Graf
Franciszka Gwizdka
Bronisława Graczyk
Lucyna Gaszewska
Krystyna Stanisława Grudzińska
Mieczysława Goździalska
Krystyna Grzelak
Tonią Grzelak
Helena Gaweł
Zofia Górska
Jadwiga Goworek
Stefania Idziak
Jadwiga Jeszke
Karolina Wanda Jadczak
Wacława Jabłońska
Irena Jabłońska
Barbara Just-Szczęsnowicz
Alfreda Jaskułowska
Jadwiga Janczyk
Cecylia Jańczak
Salomea Jaworska
Cecylia Januszkiewicz-Wojtysiak
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39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)

Janina Kirszman
Alicja Kostulska
Maria Kurowska
Helena Kaczmarek
Janina Kotlarek
Stanisława Danuta Kujawa
Bronisława Klatkowska
Halina Klimek
Krystyna Kubiak
Jadwiga Keller
Genowefa Komorowska
Marianna Kurpińska
Oresta Halina Kijańska
Teresa Kowalewska
Mirosława Kubiak
Czesława Kolasa
Franciszka Kaniewska
Ryszarda Kowalska
Krystyna Korczak
Ewa Leśniewska
Zofia Liczkowska
Irena Lary
Krystyna Lewandowska
Bernadeta Lipiec
Teresa Łozowska
Janina Magiera
Mirosława Matusiak
Danuta Matera
Łucja Mikołajczyk-Chrzuszcz
Halina Markowska
Barbara Zofia Masłowska
Wieńczysława Maszewska-Zadrożna
Zdzisława Miszczak
Teresa Miśkiewicz
Iwona Maj-Swarbuła
Bożena Matczak
Jolanta Mamenas
Danuta Majewska
Genowefa Majcher
Teodora Niedzielska
Mieczysława Nowak
Zuzanna Nikodemska-Rubaj
Grażyna Olejniczak
Bożena Osińska
Helena Orzechowska
Krystyna Pawlak
Zofia Podstawczyńska
Halina Pietranek
Halina Sabina Przeżdziecka
Marianna Krystyna Palmowska
Aniela Pogoda
Krystyna Piecz vel Pieczyńska
Helena Pieńkowska
Bożena Pyrka
Maria Ruteeka
Teodozja ’Rogalska
Barbara Rybacka
Barbara Rosińska
Elżbieta Różańska
Elżbieta Rózga
Zdzisława Rudzka
Anna Stanisława Sibińska
Lucyna Sitek
Cecylia Sobczyk
Sławomira Kazimiera Stalińska
Grażyna Stępniak
Jadwiga Sowa
Barbara Surma
Anna Sowińska

póz. 74, 75
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108) Stefania Stańczak
109) Marianna Sidowska
110) Danuta Skalmierska
111) Helena Stępień
112) Marianna Stępień
113) Wacława Starzyńska
114) Halina Gabriela Salsika
115) Czesława Szałapaka
116) Magdąlena Szejna
117) Janina Szczepaniak
118) Barbara Szczepanik
119) Zofia Szelgowska
120) Teresa Tomaszewska
121) Stanisława Termanowska
122) Róża Ulatowska
123 Ilona Ulicka
124) Danuta Usaczew
125) Genowefa Walencka
126) Stanisława Warda
127) Zofia Woźniak
128) Wiesława Irena Wawrzynkowska
129) Halina Więźlak
130) Bożena Wodzińska
131) Janina Wajs
132) Bożena Wojtaszczyk
133) Hanna Wojtaszczyk
134) Janina Wołowiec
135) Elżbieta Wojciechowska
136) Maria Wróbel
137) Alina Woźnicka
138) Iwonna Wachowicz
139) Anna Zajączkowska
140) Zdzisława Zaremba
141) Kamila Zarzycka
142) Jolanta Zdziechowska-Balik
143) Halina Zielińska
144) Grażyna Żerek
145) Edyta Żytomska
2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia
3. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Narodowej Miasta Lodzi
Mieczysław Serwiński

Poz. 75
UCHWAŁA NR XXII/75/88
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W GŁOWNIE

z dnia 23 marca 1988 r.
w sprawie określenia granic gruntów, na których będzie
realizowane skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomo
ści (Dz.U. Nr 22, poz. 99) Miejska Rada Narodowa w Głow
nie
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się granice gruntów, na których stosownie
do planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
„GŁOWNO-ZACHÓD” w okresie 5 lat będzie realizowane
skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.

poz. 75, 76, 77, 78
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2. W skład ww. gruntów wchodzą nieruchomości ograni
czone ulicami: Karasicką, Skrętną, Ogrodniczą, Jesionową.
3. Mapa ustalająca granice gruntów stanowi załącznik
nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się udział Państwa w kosztach budowy na
stępujących urządzeń komunalnych:
— sieć elektryczna z oświetleniem ulic z terminem wykoniania w I półroczu 1989 r.,
— ulice z terminem wykonania w okresie 5 lat po doko
naniu podziału terenu na działki budowlane.
§ 3. Czynności związane z podziałem gruntów na działki
budowlane dokonane zostaną niezwłocznie po wejściu w ży
cie niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Mia
sta Głowna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkie
go.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej
Jan Brzeski

Poz. 76
UCHWAŁA NR XXII/76/88
MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W GŁOWNIE

z dnia 23 marca 1988 r.

Poz. 77
MIEJSKIEJ

UCHWAŁA NR XXII/77/88
RADY NARODOWEJ W GŁOWNIE

z dnia 23 marca 1988 r.
w sprawie nadania nazw ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U.
Nr 41, poz. 185 z późniejszymi zmianami) Miejska Rada Na
rodowa w Głownie

uchwala, co następuje:
§ 1.1. Projektowanej ulicy miejskiej — przedłużenie ul.
Pięknej od ulicy Skrętnej w kierunku zachodnim nadać na
zwę — „ul. Piękna”.
2. Projektowanej ulicy miejskiej odchodzącej od ul. Je
sionowej w kierunku południowym i przecinającej ul. Og
rodniczą nadać nazwę „ul. Kasztanowa”.
3. Nowo powstałej ulicy miejskiej, biegnącej od ul. Zabrzeźniańskiej na północ do projektowanej ul. Żołędziowej,
równolegle do ul. Dębowej nadać nazwę — „ul. Bukowa”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Mia
sta Głowna.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz
kiego.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej
Jan Brzeski

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Głowna parków
miejskich

Poz. 78
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego
(Dz.U. Nr 41, poz. 185), art. 42 ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 3,
poz. 6) Miejska Rada Narodowa w Głownie

UCHWAŁA NR XXIII/94/88
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W PABIANICACH

z dnia 30 marca 1988 r.
w sprawie podziału gminy Pabianice na sołectwa

uchwala, co następuje:

§ 1. Teren położony między ulicami Dworską i Wigury
ograniczony drogą gruntową o obszarze 1,58 ha, oraz te
ren położony przy ul. Łowickiej i Placu Wolności o obsza
rze 0,34 ha w Głownie przeznaczyć pod urządzenie par
ków miejskich.
§ 2.1. Urządzenie i zagospodarowanie terenu przeznaczo
nego, winno być wykonane przez przedsiębiorstwo specja
listyczne.
2. W utworzonych parkach mogą być usuwane tylko
drzewa martwe, zamierające oraz samosiewy naruszające
przestrzenny i gatunkowy charakter parków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Mia
sta Głowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz
kiego.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej
Jan Brzeski

Mając na uwadze zmiany granic miasta Łodzi i miasta
Pabianic wprowadzone Uchwałą Nr XXVII/161/87 Rady Na
rodowej Miasta Łodzi z dnia 29 czerwca 1987 r. w sprawie
zmiany granic miasta Łodzi (M.P. nr 25, poz. 205) oraz
uchwałą Nr XXVII/162/87 Rady Narodowej Miasta Łodzi
z dnia 29 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic miast:
Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Ozor
kowa, Pabianic i Zgierza (M.P. nr 26, poz. 209) Gminna
Rada Narodowa w Pabianicach działając na podstawie art.
150 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad na
rodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 41, poz.
185 z późniejszymi zmianami)
•

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Pabianice na następu
jące sołectwa:
1. Sołectwo Bychlew, w skład którego wchodzi wieś Bychlew;
2. Sołectwo Gorzew, w skład którego wchodzą wsie: Gorzew, Okołowice;
3. Sołectwo Górka Pabianicka, w skład którego wchodzi
wieś Górka Pabianicka;
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4. Sołectwo Hermanów, w skład którego wchodzą wsie:
Hermanów, Terenin;
5. Sołectwo Jadwinin, w skład którego wchodzą wsie:
Jadwinin, Władysławów;
6. Sołectwo Janowice, w skład którego wchodzą wsie:
Janowice, Huta Janowska, Wysieradz;
7. Sołectwo Konin, w skład którego wchodzą wsie: Ko
nin, Majówka;
8. Sołectwo Ksawerów, w skład którego wchodzi wieś
Ksawerów;
9. Sołectwo Kolonia Wola Zaradzyńska, w skład które
go wchodzą wsie: Kolonia Wola Zaradzyńska, Żdżary;
10. Sołectwo Teklin, w skład którego wchodzą wsie: Teklin, Widzew;
11. Sołectwo Kudrowice, w skład którego wchodzi wieś
Kudrowice;
12. Sołectwo Nowa Gadka, w skład którego wchodzi wieś
Nowa Gadka;
13. Sołectwo Pawlikowice, w skład którego wchodzą wsie:
Pawlikowice, Pawlikowice Drugie, Pawlikowice Pierwsze;
14. Sołectwo Petrykozy, w skład którego wchodzą wsie:
Petrykozy, Petrykozy—Osiedle;
15. Sołectwo Piątkowisko, w skład którego wchodzi wieś
Piątkowisko;
16. Sołectwo Świątniki, w skład którego wchodzą wsie:
Świątniki, Porszewice;
17. Sołectwo Rydzyny, w skład którego wchodzą wsie:
Rydzyny, Potaźnia;
18. Sołectwo Szynkielew, w skład którego wchodzą wsie:
Szynkielew, Pliszka, Szynkielew Drugii, Szynkielew Pier
wszy, Szynkielew Trzeci;
19. Sołectwo Wola Zaradzyńska, w skład którego wchodzi
wieś: Woła Zaradzyńska;
20. Sołectwo Wola Żytowska, w skład którego wchodzi
wieś Wola Żytowska;
21. Sołectwo Zytowice, w skład którego wchodzi wieś:
Żytowice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gmi
ny Pabianice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr H/7/74 r. Gminnej Rady Na
rodowej w Pabianicach z dnia 27 lutego 1974 r. w sprawie
podziału gminy na sołectwa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz
kiego.

Przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej
w Pabianicach
Wiktor Grala

Poz. 79
UCHWAŁA NR XXI/104/88
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W RZGOWIE

z dnia 6 kwietnia 1988 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zatwierdzonym ogólnym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów do
roku 1990

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o sy
stemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U.
Nr 41, poz. 185 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 3

i art. 31 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu prze
strzennym (Dz.U. Nr 35, poz. 185) Gminna Rada Narodowa
w Rzgowie
uchwala, co następuje:

§ 1. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzenne
go gminy Rzgów zatwierdzonym uchwałą Nr X/20/79 z dnia
27 czerwca 1979 r. (Dz. Urz. Nr 3 z 1980 r. poz. 21) dokonuje
się zmiany polegającej na wprowadzeniu do tekstu zapisu:
„Dopuszcza się możliwość uruchamiania działalności rze
mieślniczej nie kolidującej z istniejącą zabudową, w bu
dynkach istniejących i nowopowstających na ten cel, na
terenach przeznaczonych pod zabudowę w planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego w przypadku uzyskania
zgody na wyłączenie z produkcji rolnej obszaru niezbędne
go do prowadzenia tej działalności z zachowaniem przepi
sów ochrony środowiska i zasięgnięciu opinii samorządów
mieszkańców. Dopuszcza się także możliwość realizacji in
nych budynków produkcyjnych poza terenami do tego prze
znaczonymi w planie zagospodarowania w przypadkach sy
tuacyjnie możliwych (jeśli te budynki nie kolidują z istnie
jącą zabudową)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gmi
ny Rzgów.

§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej
w Rzgowie
Kazimierz Szumowicz-Włodarczyk

Poz. 80
UCHWAŁA NR XXI/105/88
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W RZGOWIE

z dnia 6 kwietnia 1988 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zatwierdzonym szczegó
łowym planie zagospodarowania przestrzennego zachodniej
części wsi Starowa Góra oraz części wsi Gadka Stara

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o sy
stemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr
41, poz. 185 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 ust. 3
i art. 31 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu prze
strzennym (Dz.U. Nr 35, poz. 185) Gminna Rada Narodowa
w Rzgowie

uchwala, co następuje:
§ 1. W planie szczegółowym zagospodarowania przestrzen
nego zachodniej części wsi Starowa Góra i części wsi Gadka
Stara zatwierdzonym uchwałą Gminnej Rady Narodowej
w Rzgowie Nr X/63/86 z dnia 16 października 1986 r. (Dz.
Urz. Nr 15 z 1986 r. poz. 200) dokonuje się zmiany polega
jącej na wprowadzeniu do tekstu planu zapisu:
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„Dopuszcza się możliwość uruchomienia działalności rze
mieślniczej nie kolidującej z istniejącą zabudową w budyn
kach istniejących i nowopowstających na ten cel, na te
renach przeznaczonych pod zabudowę w planie szczegółowym
zagospodarowania przestrzennego w przypadku uzyskania
zgody na wyłączenie z produkcji rolnej obszaru niezbędnego
do prowadzenia tej działalności z zachowaniem przepisów
ochrony środowiska i zasięgnięciu opinii samorządu mie
szkańców. Dopuszcza się także możliwość realizacji innych
budynków produkcyjnych poza terenami do tego przeznaczo
nymi w planie zagospodarowania w przypadkach sytuacyjnie
możliwych (jeśli te budynki nie kolidują z istniejącą zabudową.)”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gmi
ny Rzgów.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upły
wie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
/

Przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej
w Rzgowie

Załącznik Nr 1 do uchwały Gmin
nej Rady Narodowej w Rzgowie Nr
XXI/106/88 z dn. 6 IV 1988 r.

TABELA MIESIĘCZNYCH BAZOWYCH STAWEK
CZYNSZU ZA LOKALE UŻYTKOWE W ZŁ ZA 1 M2
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Lp.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Kazimierz Szumowicz -Włodarczyk

8.

9.

Poz. 81
UCHWAŁA NR XXI/106/88
GMINNEJ RADY NARODOWEJ W' RZGOWIE

10.
11.

Kategoria lokalu

Stawka

Biurowe zajmowane przez partie po
lityczne. instytucje i organizacje
wyższej użyteczności
50,— zł
Służące celowi kultury, oświaty,
zdrowia, pomocy społecznej i wido
70,— zł
wiskowej
Biurowe
100,— zł
Składowe
120,— zł
Handlowe — branża żywnościowa
150,— zł
Usługowe — świadczące usługi dla
150,— zł
ludności
Gastronomiczne — przeznaczone wy
łącznie do żywienia (bez alkoholu) 150,— zł
Gastronomiczne z działalnością roz
rywkową lub ze sprzedażą alkoholu) 200,— zł
Handlowe (poza branżą żywnościo
200,— zł
wą)
200,— zł
Rzemieślnicze produkcyjne
200,— zł
Przemysłowe

z dnia 6 kwietnia 1988 r.

Poz. 82
w sprawie ustalenia stawek czynszowych za lokale użytko
we na terenie gminy Rzgów

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samo
rządu terytorialnego (Dz.U. Nr 41, poz. 185 z późniejszymi
zmianami); art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.
Prawo Lokalowe (Dz.U. Nr 30 z 1987 r. poz. 185) oraz § 11
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia
1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne
i użytkowe (Dz.U. Nr 40, poz. 230) Gminna Rada Narodowa
w Rzgowie

uchwala, co następuje:
§ 1. Stawki czynszu za lokale użytkowe ustala się w wy
sokości określonej w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gmi
ny Rzgów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/5/83 Gminnej Rady
Narodowej w Rzgowie z dnia 12 października 1983 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe.
§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie czter
nastu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej
w Rzgowie
Kazimierz Szumowicz-Włodarczyk

ZARZĄDZENIE NR 16/88
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 30 kwietnia 1988 r.
w sprawie zasad i trybu pobierania dopłat do cen za usłu
gi turystyczno-wypoczynkowe oraz trybu i terminów skła
dania wniosków o sfinansowanie zadań

Na podstawie § 3 i § 5.1 uchwały nr XXXII/199/88 Ra
dy Narodowej Miasta Łodzi z dnia 28 marca 1988 r. w
sprawie dopłat do cen za usługi turystyczno-wypoczynko
we na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego Nr 9, poz. 69)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady i tryb pobierania dopłat wprowa
dzonych określoną powyżej uchwalą oraz tryb i terminy
składania wniosków o finansowanie zadań — jak w za
łączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorowi Wy
działu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
§ 3. Zalecam stosowanie ustalonych zasad kierownikom
jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej
oraz osobom fizycznym na terenie województwa łódzkiego
zobowiązanym do pobierania dopłat do cen.
§—4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca
1988 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Prezydent Miasta
Jarosław Pietrzyk

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 10

poz. 82, 83

— 100 —

do zarządzenia Prezy
denta Miasta Łodzi Nr 16/88
z dnia 30 kwietnia 1988 r.

IV OM Łódź Nr 47047-55-189-77 z podaniem w przelewie
treści „dopłata do cen wg uchwały nr XXXII/199/88 Rady
Narodowej Miasta Łodzi”.

Zasady i tryb pobierania dopłat za usługi turystyczno-wypoczynkowe

Zasady i tryb składania wniosków o finansowanie zadań

1. 1. Do pobierania i odprowadzania dopłat zobowiązane
są:
1) jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznio
nej oraz osoby fizyczne świadczące usługi turystyczno-wy
poczynkowe,
2) jednostki gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznio
nej pośredniczące w świadczeniu usług turystyczno-wypo
czynkowych.
2. Dopłaty do cen za usługi noclegowe pobierają bez
pośrednio zakłady hotelarskie. Za usługi związane z orga
nizacją wycieczek krajowych i zagranicznych dopłaty po
bierają biura podróży.
II. 1. Przez usługi noclegowe świadczone przez zakłady
hotelarskie, do których dolicza się dopłaty należy rozu
mieć:
1) usługi świadczone na rzecz krajowych zorganizowa
nych grup turystycznych za wyjątkiem grup dzieci i mło
dzieży szkolnej,
2) usługi świadczone na rzecz zakładów pracy i instytu
cji (dotyczy gości krajowych i zagranicznych),
3) usługi świadczone indywidualnym osobom zamieszka
łym w kraju.
2. Przez usługi świadczone na rzecz obozów, kolonii
i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży należy rozu
mieć:
1) usługi świadczone dla zorganizowanych grup dzieci
i młodzieży szkolnej (w tym również uczestników wycie
czek krajowych wyjazdowych i przyjazdowych) oraz wy
chowanków placówek opiekuńczych.
3. Dopłat do cen za powyższe usługi nie pobiera się po
przedstawieniu przez organizatorów zezwolenia, zlecenia
lub zamówienia i po odnotowaniu jego znamion tj. daty,
numeru i wystawcy na rachunku wystawionym za usługę.
4. Przez usługi związane z organizacją wycieczek kra
jowych i zagranicznych należy rozumieć:
1) obsługę wycieczek krajowych przyjazdowych,
2) organizację wycieczek zagranicznych wyjazdowych,
3) dopłat do cen za powyższe usługi nie pobiera się za
usługi noclegowe świadczone w ramach obsługi wycieczek
krajowych przyjazdowych. Dopłat nie stosuje się również
do kosztów ubezpieczenia oraz biletów wstępu.
III. Dopłaty do cen, o których mowa w uchwale dla
vr>ros?C"r.bn rozliczeń uwzględnia się w kalkulacji ceny
sprzedaży. Dopłat tych nie dolicza się do obrotu osiągane
go przez jednostki gospodarcze.
IV. Dopłaty do cen określone w uchwale dolicza się w
następującym trybie:
1) dopłaty do usług świadczonych bezpośrednio przez je
dnostki gospodarki uspołecznionej lub nie uspołecznionej
dolicza się w wysokości określonej w uchwale do skalku
lowanej ceny,
2) dopłaty do usług świadczonych za pośrednictwem jed
nostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej do
licza się do ceny płaconej usługodawcy uspołecznionemu
lub nie uspołecznionemu.
V. Ustala się kwrartalny termin odprowadzania pobra
nych dopłat do 20 dnia następnego miesiąca po upływie
kwartału.
VI. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie za
rządzenia rozliczane są na dotychczasowych zasadach tzn.
bez pobierania opłat.
VII. Pobrane dopłaty należy odprowadzać na konto Wo
jewódzkiego Funduszu Turystyki i Wypoczynku w NBP

1. Wnioski o finansowanie zadań z Wojewódzkiego Fun
duszu Turystyki i Wypoczynku składają:
1) terenowe organy administracji państwowej stopnia
podstawowego,
2) jednostki gospodarcze działające w zakresie turystyki
i wypoczynku,
3) organizacje społeczne prowadzące statutową działal
ność w zakresie turystyki i wypoczynku,
4) inne jednostki realizujące zadania na rzecz turystyki
i wypoczynku.
2. Wnioski, o których mowa w pkt 1 należy uzgodnić
z prezydium właściwej, miejscowej rady narodowej.
3. We wniosku należy podać:
1) nazwę zadania i jego charakterystykę użytkową,
2) wartość kosztorysową,
3) wykonawcę i okres realizacji,
4) przy zadaniach realizowanych przy współudziale miej
scowych zakładów pracy, miejscowej ludności należy okre
ślić ich udział w realizacji tych zadań.
4. Wnioski należy składać do WKFSiT UMŁ w termi
nie do dnia 31 maja każdego roku poprzedzającego rea
lizację zadali, a wnioski na rok 1989 do 30 września 1988 r.

Załącznik

Poz. 83
ZARZĄDZENIE NR 17/88
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 12 maja 1988 r.
w sprawie ustanowienia rybackich obrębów hodowlanych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91), § 20 i 21
ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie wyko
nania niektórych przepisów ustawy o rybactwie śródlą
dowym (Dz.U. Nr 33, poz. 151).
zarządzam, co następuje:

§ 1. Na stawach, w których prowadzona jest hodowla
ryb łącznie z materiałem zarybieniowym w województwie
łódzkim — ustanawia się rybackie obręby hodowlane wg
załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się właścicieli lub użytkowników do
oznakowania obrębów hodowlanych przez wystawienie
tablic lub pław w kształcie walca, o powierzchni co naj
mniej 40X40 cm w kolorze niebieskim, opatrzonych napi
sem koloru żółtego sporządzonym literami wysokości 5 cm
i grubości 6 mm, o treści: „Obręb hodowlany — nieupo
ważnionym wstęp wzbroniony”.
§ 3. Granice obrębów hodowlanych są oznaczone na
wyrysach z map ewidencji gruntów, które stanowią doku
mentację obrębów.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Prezydent Miasta
Jarosław Pietrzyk

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 10

poz, 83, 84, 85

— 101 —

Załącznik Nr 1

Rybackie obręby hodowlane w województwie łódzkim.

1) Rybacki obręb hodowlany Bełdów. Położony w miej
scowości Bełdów gm. Aleksandrów. Należy do PGR w Na•kielnicy. W skład obrębu wchodzi cały obiekt wodny
o łącznej powierzchni ogroblowanej stawów 137,3 ha, w
tym powierzchni lustra wody 113 ha ze wszystkimi urzą
dzeniami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę oraz
służącymi do hodowli ryb a także rzeka Bełdówka, prze
pływająca przez teren obrębu na odcinku 100 m powyżej
i poniżej od urządzeń stawowych.
2) Rybacki obręb hodowlany Zgniłe Błoto. Położony w
miejscowości Zgniłe Błoto gm. Aleksandrów. Należy do
PGR w Nakielnicy. W skład obrębu wchodzi cały obiekt
wodny o łącznej powierzchni ogroblowanej stawów 52 ha,
w tym powierzchni lustra wrody 41,5 ha ze wszystkimi
urządzeniami doprowadzającymi i odprowadzającymi wo
dę oraz służącymi do hodowli ryb a także rzeka Bełdów
ka, przepływająca przez teren obrębu na odcinku 100 m
powyżej i poniżej od urządzeń stawowych.
3) Rybacki obręb hodowlany Gospodarz. Położony w Go
spodarzu gin. Rzgów. Należy do Państwowego Przedsię
biorstwa Ogrodniczego w Lodzi, Zakład w Gospodarzu.
W skład obrębu wchodzi cały obiekt wodny o łącznej po
wierzchni ogroblowanej stawów 26 ha, w tym powierzchni
lustra wody 21 ha ze wszystkimi urządzeniami doprowa
dzającymi i odprowadzającymi wodę oraz urządzeniami
służącymi do hodowli ryb a także rzeka Ner, przepływa
jąca przez teren obrębu na odcinku 100 m powyżej i po
niżej od urządzeń stawowych.
4) Rybacki obręb hodowlany Jasionka — Bądków. Po
łożony w miejscowości Jasionka i Bądków gmina Zgierz
w gospodarstwie rybackim Ob. Mariana Młotkiewicza zam.
w Łodzi ul. Rojna 54 m 48. W skład obrębu wchodzi cały
obiekt wodny o łącznej powierzchni ogroblowanej stawów
12,93 ha, w’ tym powierzchni lustra wody 9 ha ze wszy
stkimi urządzeniami doprowadzającymi i odprowadzający
mi wodę oraz urządzeniami służącymi do hodowli ryb
a także ciek bez nazwy, przepływający przez teren obrębu
na odcinku 100 m powyżej i poniżej od urządzeń stawo
wych.
5) Rybacki obręb hodowlany Bądków. Położony w miej
scowości Bądków gm. Zgierz w gospodarstwie rybackim
Ob. Edmunda Wrońskiego zam. w Łodzi ul. -Marchlewskie
go 43/48. W skład obrębu wchodzi cały obiekt wodny o łą
cznej powierzchni ogroblowanej 9,42 ha, w tym lustra wo
dy 6,06 ha ze wszystkimi urządzeniami doprowadzającymi
i odprowadzającymi wodę oraz służącymi do hodowli ryb,
a także rzeka Czerniawka na odcinku 100 m powyżej i po
niżej od urządzeń stawowych.

zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące maksymalne opłaty za wstęp
na tereny kąpielisk:
a) zespołu basenów Łódzkiego Parku Kultury i Wypo
czynku „Fala” w Łodzi, al. Unii 4,
b) basenu KS „Włókniarz” w Łodzi, ul. 8 Marca 15,
c) basenu KS „Anilana” w Łodzi, ul. Sobolowa 1,
d) basenu ŁOS „Olimpia” w Łodzi, ul. Boczna 2,
e) basenu KS „Budowlani” w Łodzi, ul. Brukowa 22,
f) basenu KS „Bzura” w Ozorkowie, ul. Łęczycka 5/7,
g) basenu PTC w Pabianicach, ul. Wasilewskiej 7,
h) basenów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
— im. „Promienistych” w Łodzi, ul. Głowackiego 10,
•— basenu OW „Relaks” w Wiśniowej Górze,
i) basenu KS „Włókniarz” w Aleksandrowie
— bilet normalny
— 120 zł
— bilet ulgowy
— 60 zł
— bilet dla dzieci 3—7 lat — 40 zł
— abonament 10-razowy — 900 zł
2. Basenów krytych:
a) KS „Włókniarz” w Pabianicach, ul. Marchlewskiego 1,
b) ŁOS „Olimpia” w Łodzi, ul. Boczna 2
— 160 zl
— bilet normalny
— bilet ulgowy
— 80 zł
— bilet na mały basen — 80 zł
§ 2.1. Prawo do korzystania z ulgowych biletów wstępu
przysługuje za okazaniem właściwej legitymacji: młodzie
ży szkolnej, studentom, żołnierzom służby czynnej WP,
działaczom ZBOWiD oraz ratownikom WOPR.
2. Wstęp dla dzieci do 3 lat pozostających pod opieką
osób dorosłych jest bezpłatny.
ą. Kierownictwa jednostek administrujących basenami
mogą stosować ceny niższe niż ceny wyszczególnione w §
1 pkt 1 i 2. (Dotyczy to obligatoryjnie kąpielisk, basenów
nie dysponujących takimi urządzeniami, jak: szatnie, bu
fety, WC itp.).
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 16/87 Prezydenta Miasta
Lodzi z dnia 30 maja 1987 r. w sprawie ustalenia opłat
za bilety wstępu na tereny ogólnodostępnych basenów w
województwie łódzkim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 12,
poz. 87).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Prezydent Miasta
Jarosław Pietrzyk

Poz. 85
Poz. 84

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

ZARZĄDZENIE NR 18/88
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 18 maja 1988 r.

z dnia 13 maja 1988 r.
w sprawie ustalenia opłat za bilety wstępu na tereny
ogólnodostępnych basenów w województwie łódzkim

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. c Rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie upoważnie
nia organów administracji państwowej do ustalania nie
których cen urzędowych i marż handlowych oraz okre
ślenia zasad ustalania niektórych cen urzędowych i marż
handlowych oraz określenia zasad ustalania cen regulo
wanych (Dz.U. Nr 75 z 1983 r. poz. 340)

W związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r.
o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz.
U. Nr 41, poz. 185 z późniejszymi zmianami) zarządzenie
nr 49/87 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 listopada
1987 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę miejsc na
cmentarzach komunalnych w Łodzi (Dz.Urz. WŁ Nr 18,
poz. 136) wydane bez upoważnienia ustawowego nie nabyło
mocy prawnej.

Prezydent Miasta
Jarosław Pietrzyk
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