A DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ŁÓDŹ, 15 września 1995 r.

Nr 14

Treść:
Pozycja:

Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego:

111 - Nr 20/95 z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu
wścieklizny u zwierząt wolnożyjących na terenie Dzielnicy Łódź-Bałuty w części dotyczącej
Lasu Łagiewnickiego łącznie z Arturówkiem,
112 - Nr 21/95 z dnia 18 sierpnia 1995 r. w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt domowych
na terenie Dzielnicy Łódź-Śródmieście,

113 - Nr 22/95 z dnia 5 września 1995 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 19/95 Wojewody
Łódzkiego z dnia 7.08.1995 r. w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt wolnożyjących
na terenie Dzielnicy Łódź-Bałuty w części dotyczącej posesji Domu Dziecka przy ul.
Romanowskiej 12 i terenie ograniczonym od południa i zachodu granicą Gminy
Aleksandrów, od północy ul. Aleksandrowską i od wschodu ul. Szczecińską do ul. Rojnej.
Zarządzenia Wojewody Łódzkiego:

114- Nr 139/95 z dnia 12 września 1995 r. w sprawie wyborów uzupełniających w okręgu
wyborczym Nr 10 ustanowionym dla wyboru Rady Gminy w Andrespolu,
...
■
7'
115- Nr 140/95 z dnia 14 września 1995 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego na
lm2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na czwarty kwartał 1995 r.
Uchwała Rady Gminy w Parzęczewie:

116 - Nr XVI/110/95 z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości
Parzęczew.

Aneksy do Porozumień:
117- Nr 4 z dnia 28 sierpnia 1995 r. zawarty pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
Zgierzu a Nadleśniczym Nadleśnictwa Grotniki - do porozumienia z dnia 27.01.1993 r.
sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną,
118- Nr 4 z dnia 28 sierpnia 1995 r. zawarty pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego
Zgierzu a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kutno - do porozumienia z dnia 27.01.1993 r.
sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.
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ROZPORZĄDZENIE NR 20/95
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 11 sierpnia 1995 roku

w sprawie uchylenia rozporządzenia o
zwalczaniu
wścieklizny
u
zwierząt
wolnożyjących na terenie Dzielnicy Łódź Bałuty
w
części
dotyczącej
Lasu
Łagiewnickiego łącznie z Arturówkiem.

Na podstawie art. 26 lit. "o" rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22
sierpnia 1927 roku o zwalczaniu zaraźliwych
chorób zwierzęcych (Dz.U.Nr 77, poz. 673 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o
terenowych organach rządowej administracji
ogólnej (Dz.U.Nr 21, poz. 123) zarządza się
co następuje:

145

poz, 111, 112

Bałuty i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§4
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania z mocą obowiązującą od dnia 3
sierpnia 1995 roku.

w/z Wojewody Łódzkiego
Marian Łabędzki
Wicewojewoda
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ROZPORZĄDZENIE NR 21/95
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1995 roku

w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt
domowych na terenie Dzielnicy ŁódźŚródmieście.

§1

Wobec ustania zagrożenia wścieklizną u
zwierząt wolnożyjących oraz nie stwierdzenia
występowania nowych podejrzeń o tę chorobę
i nowych zachorowań zwierząt w Dzielnicy
Łódź - Bałuty na terenie Lasu Łagiewnickiego
łącznie z Arturówkiem z dniem 3 sierpnia
1995 roku traci moc rozporządzenie Nr 16/95
z dnia 3 lipca 1995 roku Wojewody
Łódzkiego w sprawie zwalczania wścieklizny
u zwierząt wolnożyjących na terenie
Dzielnicy
Łódź
Bałuty
(Dz.Urz.
Województwa Łódzkiego Nr 10/95 poz. 86).
§2

Wykonanie rozporządzenia powierza się
Kierownikowi Urzędu Rejonowego w Łodzi
oraz Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
w Łodzi.
§3

Rozporządzenie
podlega
podaniu
do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń w budynku Delegatury
Urzędu Miasta Łodzi dla Dzielnicy Łódź -

Na podstawie art. art. 20 lit.m, 25, 26, 68, 69 i
98
rozporządzenia
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia
1927 roku o zwalczaniu zaraźliwych chorób
zwierzęcych (Dz.U. Nr 77, poz. 673 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o
terenowych organach rządowej administracji
ogólnej (Dz.U. Nr 21, poz. 123) i §§ 314 340 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia
9 stycznia 1928 roku w sprawie wykonania
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 22 sierpnia 1927 roku o zwalczaniu
zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz.U.Nr 19,
poz. 167 z późniejszymi zmianami ) zarządza
się, co następuje:

§1
Ustala się jako okręg zapowietrzony
wścieklizną posesję przy ul. Piotrkowskiej
104, zaś jako okręg zagrożony, teren
ograniczony ulicami: od północy Zielona i
Narutowicza od wschodu Kilińskiego, od
południa Al. Mickiewicza i Piłsudskiego od
zachodu Żeromskiego.
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dotknięte wścieklizną i podejrzane o
wściekliznę.

§2
W okręgu zapowietrzonym i zagrożonym
obowiązuje:
- w przypadku prowadzenia psów, nałożenie
kagańca i trzymanie na smyczy,
- zakaz swobodnego puszczania kotów,
- unikanie bezpośredniego kontaktu ze
zwierzętami bezpańskimi i wolnożyjącymi,
- zakaz urządzania wystaw psów i kotów,
- zakaz wprowadzania psów i wnoszenia
kotów do okręgu zapowietrzonego.

5. Otwieranie zwłok zwierząt padłych może
być dokonywane jedynie w obecności
lekarza weterynarii.
§4

Na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym
psy i koty, co do których nie będą
przestrzegane postanowienia § 2, § 3 pkt 1 i 2
niniejszego rozporządzenia, mogą być zabite.

§3

§5

1. Psy i koty na obszarze określonym w § 1
podlegają obserwacji prowadzonej przez
właścicieli przez okres co najmniej 3-ch
miesięcy. Właściciele zwierząt, u których
stwierdzono
objawy
wzbudzające
podejrzenie wścieklizny, zobowiązani są
natychmiast izolować je od innych
zwierząt
i
zgłosić
podejrzenie
zachorowania do najbliższej Lecznicy dla
Zwierząt w Łodzi lub Rejonowego Lekarza
Weterynarii w Łodzi, ul. Solna 14 lub
Komendy Rejonowej Policji ŁódźŚródmieście ul. Sienkiewicza 26/28.
2. Zwłoki padłych lub zabitych zwierząt
podejrzanych o wściekliznę powinny być
zabezpieczone w sposób wykluczający
możliwość zakażenia ludzi lub zwierząt i
dostarczone
do
Zakładu
Higieny
Weterynaryjnej w Łodzi ul. Proletariacka
2/6.
•t

•

:

•

Winni naruszenia postanowień niniejszego
rozporządzenia karani będą w trybie
postępowania w sprawach o wykroczenia.
§6

Wykonanie rozporządzenia powierza się
Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w
Łodzi
oraz
Kierownikowi
Urzędu
Rejonowego w Łodzi.
§7

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w budynku
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi dla
Dzielnicy Łódź-Śródmieście i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

.

3. Wyprowadzanie (wynoszenie ) psów i
kotów z obszaru zapowietrzonego i
zagrożonego jest dopuszczone tylko za
zezwoleniem
Rejonowego
Lekarza
Weterynarii w Łódź, ul. Solna 14 a poza
teren województwa łódzkiego tylko za
zezwoleniem Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii w Łodzi.

4. Zabrania się w okręgu zapowietrzonym i
zagrożonym
poddawać
leczeniu
(szczepieniu) lub ubojowi zwierzęta

w/z Wojewody Łódzkiego
Marian Łabędzki
Wicewojewoda
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ROZPORZĄDZENIE NR 22/95
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 5 września 1995 roku

w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 19/95
Wojewody Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 1995
r. w sprawie zwalczania wścieklizny u
zwierząt wolnożyjących na terenie Dzielnicy
Łódź-Bałuty w części dotyczącej posesji

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 14

Domu Dziecka przy ul. Romanowskiej 12 i
terenie ograniczonym od południa i zachodu
granicą Gminy Aleksandrów, od północy
ulicą Aleksandrowską od wschodu ulicą
Szczecińską do ulicy Rojnej.
Na podstawie art. 26 lit."o" rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22
sierpnia 1927 roku o zwalczaniu zaraźliwych
chorób zwierzęcych (Dz.U.Nr 77, poz. 673 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 pkt
Ł ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o
terenowych organach rządowej administracji
ogólnej (Dz.U.Nr 21, poz. 123) zarządza się,
co następuje:
§1
Wobec ustania zagrożenia wścieklizną u
zwierząt wolnożyjących oraz nie stwierdzenia
występowania nowych podejrzeń o tę chorobę
i nowych na nią zachorowań zwierząt w
Dzielnicy Łódź-Bałuty w posesji Domu
Dziecka przy ul. Romanowskiej 12 i terenie
ograniczonym od południa i zachodu granicą
Gminy Aleksandrów, od północy ulicą
Aleksandrowską i od wschodu ulicą
Szczecińską do ulicy Rojnej , z dniem 3
września 1995 roku traci moc rozporządzenie
Nr 19/95 Wojewody Łódzkiego z dnia 7
sierpnia 1995 roku w sprawie zwalczania
wścieklizny u zwierząt wolnożyjących na
terenie
Dzielnicy
Łódź-Bałuty
(Dz.
Urz. Województwa
Łódzkiego
Nr
13/95,poz.l07).
§2

Wykonanie rozporządzenia powierza się
Kierownikowi Urzędu Rejonowego w Łodzi
oraz Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii
w Łodzi.
§3
Rozporządzenie
podlega
podaniu
do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń w budynku Delegatury
Urzędu Miasta Łodzi dla Dzielnicy ŁódźBałuty i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

poz, 113, 114
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§4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3
września 1995 roku.

Wojewoda Łódzki
Andrzej Pęczak
114
ZARZĄDZENIE NR 139/95
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 12 września 1995 roku.

w sprawie wyborów uzupełniających w
okręgu wyborczym Nr 10 ustanowionym dla
wyboru Rady Gminy w Andrespolu.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin
(Dz.U. Nrl6, poz.96, z 1991 r. Nr53, poz. 227
i z 1993 r. Nr45, poz. 205) zarządza się, co
następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady
Gminy w Andrespolu w okręgu wyborczym
Nr 10.
§2
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia
22 października 1995 roku.

§3
Dni, w których upływają terminy czynności
przewidzianych w ordynacji wyborczej
określa kalendarz wyborczy, stanowiący
załącznik do zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki
Andrzej Pęczak
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA
NR 139/95 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 12 września 1995 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 14
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KALENDARZ WYBORCZY

Dzień, w którym upływa
termin wykonania czynności
wyborczej
1
do 15 września 1995 r.

do 18 września 1995 r.

do 29 września 1995 r.
do 4 października 1995 r.
do 10 października 1995 r.

do 11 października 1995 r.
do 12 października 1995 r.

do 17 października 1995 r.

22 października 1995 r.

Treść czynności

2
- ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym
zarządzenia Wojewody Łódzkiego o zarządzeniu wyborów
uzupełniających do Rady Gminy w Andrespolu

- podanie do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie
zarządzenia Wojewody Łódzkiego o zarządzeniu wyborów
uzupełniających do Rady Gminy w Andrespolu
- powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego
gminnej komisji wyborczej
- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowej
komisji wyborczej
- zgłaszanie do zarejestrowania gminnej komisji wyborczej
kandydatów na radnych
- podanie do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie
numeru i granicy obwodu głosowania oraz siedziby obwodowej
komisji wyborczej
- wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu
- podanie do publicznej wiadomości przez obwodową komisję
wyborczą, w drodze rozplakatowania obwieszczeń gminnej
komisji wyborczej zawierających informacje o kandydatach na
radnych
- składanie wniosków przez wyborców nigdzie nie
zameldowanych o wpisanie do spisu wyborców właściwego dla
miejsca aktualnego pobytu
- głosowanie

115
ZARZĄDZENIE NR 140/95
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 września 1995 roku

i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 105,
poz.509) zarządza się, co następuje:

w
sprawie
ustalenia
wskaźnika
przeliczeniowego na lm2 powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego na czwarty
kwartał 1995 r.

Ustala się wskaźnik przeliczeniowy 1 m2
powierzchni
użytkowej
budynku
mieszkalnego na czwarty kwartał 1995 roku
w wysokości 816 zł. (słownie: osiemset
szesnaście złotych).

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2
lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych

§1
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§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1
października 1995 roku.
....... ...........

5.

§3
6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
7.

Wojewoda Łódzki
Andrzej Pęczak
;............. '

8.

•'

9.
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UCHWAŁA NR XVI/110/95
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
z dnia 22 sierpnia 1995 roku
w sprawie nadania nazw
miejscowości Parzęczew.

Na podstawie art. 18 ust. 2
dnia 8 marca 1990r.
terytorialnym (Dz.U. Nr
późniejszymi zmianami) Parzęczewie
J

ulicom

zachodnim do drogi o numerze
ewidencyjnym 573 i 624 nadać nazwę
ulicy Lipowej.
Projektowanej ulicy o numerze
ewidencyjnym 658 i 659 nadać nazwę
ulicy Kasztanowej.
Projektowanej ulicy o numerach
ewidencyjnych 669,634,656,676 nadać
nazwę ulicy Jodłowej.
Projektowanej ulicy o numerze
ewidencyjnym 604 nadać nazwę ulicy
Klonowej.
Projektowanej ulicy o numerze
ewidencyjnym 616 nadać nazwę ulicy
Jesionowej.
Ulicy -drodze bez nazwy o numerach
ewidencyjnych 682 i 683 nadać nazwę
ulicy Podleśnej.

§2. Wykonanie uchwały powierza
Zarządowi Gminy Parzęczew.

się

w

pkt 13 ustawy z
o samorządzie
16, poz. 95 z
Rada Gminy w

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia i podlega wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy w Parzęczewie
Kazimierz Kurtasiński

■■

‘ uchwala, co następuje:
I
ł ■■

-------

i§lr l. Ulicy-drodze asfaltowej beznazwy o
numerze
ewidencyjnym
576
stanowiącej
przedłużenie
ulicy
Łęczyckiej nadać nazwę
ulicy
Łęczyckiej.
2. Ulicy-drodze bez nazwy o numerach
ewidencyjnych 651, 573,657,635 i 624
stanowiącej przedłużenie ulicy Kątnej
nadać nazwę ulicy Kątnej.
3. Ulicy-drodze bez nazwy o numerach
ewidencyjnych 585 i 586 odchodzącej
od drogi o numerze ewidencyjnym
576 w kierunku zachodnim do drogi o
numerze ewidencyjnym 573 nadać
nazwę ulicy Zachodniej.
4. Projektowanej ulicy o numerach
ewidencyjnych 622 i 623 odchodzącej
od ulicy Łęczyckiej w kierunku
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ANEKS NR 4
zawarty w dniu 28 sierpnia 1995r. pomiędzy
Tadeuszem Majchrzakiem Kierownikiem
Urzędu Rejonowego w Zgierzu a Marianem
Kutą Nadleśniczym Nadleśnictwa Grotniki z/s
w Zgierzu do Porozumienia z dnia
27.01.1993r.
w
sprawie
powierzenia
niektórych spraw z zakresu nadzoru nad
gospodarka leśną w lasach nie stanowiących
własności skarbu Państwa
§1
Zgodnie z § 5 pkt 1 lit. „b” w/w Porozumienia
strony
ustalają
koszty
związane
z
prowadzeniem powierzonych spraw w III i
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IV kwartale 1995 roku na 2 zł/ha lasu
kwartalnie.
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powierzenia niektórych spraw z zakresu
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa.

§2
§1

Aneks
sporządzono
w
trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla stron Porozumienia i Wojewody
Łódzkiego.

Zgodnie z § 5 pkt 1 lit. b w/w Porozumienia
strony
ustalają koszty
związane
z
prowadzeniem powierzonych spraw w III i IV
kwartale 1995 roku na 2 zł/ha lasu kwartalnie.

§3
§2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z
mocą obowiązującą od 1 lipca 1995r. do 31
grudnia 1995r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Łódzkiego.
Kierownik
Urzędu Rejonowego
w Zgierzu
Tadeusz Majchrzak

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Grotniki
Marian Kuta
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ANEKS NR 4

zawarty w dniu 28 sierpnia 1995r. pomiędzy
Tadeuszem Majchrzakiem Kierownikiem
Urzędu
Rejonowego
w
Zgierzu
a
Krzysztofem Burchardem Nadleśniczym
Nadleśnictwa Kutno z/s w Chrośnie do
Porozumienia z dnia 27.01.1993r. w sprawie

Aneks
sporządzono
w
trzech
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla stron Porozumienia i Wojewody
Łódzkiego.
§3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z
mocą obowiązującą od 1 lipca 1995r. do 31
grudnia 1995r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Łódzkiego.

Kierownik
Urzędu Rejonowego
w Zgierzu
Tadeusz Majchrzak

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kutno
Krzysztof Burchard
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Obsługi Administracji, ul. Piotrkowska 104, tel. 32-90-40 w. 696
Konto: NBP o/O w Łodzi - nr 47047-9700-223-1 - Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Finansowy. Reklamacje
z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Administracji Dziennika niezwłocznie po otrzymaniu następnego numeru.
Tłoczono z polecenia Wojewody Łódzkiego z dnia 14.09.1995r. w Pracowni Poligraficznej Zakładu Obsługi Administracji przy
Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104
Skład komputerowy: Oddział Obsługi Informatycznej Biura ds. Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego
Prenumerata roczna ze skorowidzem wynosi zł 41,- (410 000,-) ODBIORCA:
Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem
półroczna ze skorowidzem zl 20,50 ,- (205 000,-).

CENA egz. zl 3,- (30 000,-)
Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w
Zakładzie Obsługi Administracji, Łódź, ul. Piotrkowska 104,
p. 008, telefon 32-90-40, wewn. 696.

Nakład 200 egz.
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