DZIEN'NIK URZ:5DOWY

WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ
w

.

ŁODZI

25 lutego 1974 r.

Poz. 1-9

Nr l
TREŚC

I - Przepisy obowiązujące
Poz.
1 - Zarządzenie Nr 20 W6jewO'dy Łódzkiego z dn.ia 23 luItegO' 1974 r. w sprawie O'bowiązku powszechnego niszczenia chwastów w roku '11974.
2 - Uchwała Nr' 108/905/73 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Łowiczu z dnia 1() sierpnia 1973 r. w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
budO'wlanych położonych na obszarze wsi Bednary,
gm. NH:.~borów, pow. Łowicz.
3 - Uchwała Nr 1126/498/73 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Pajęczn:ie z dnia 23 listopada 1973 r. w
sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów budowlanych położonych. na obszarze wsi Sulmierzyce; gmina Sulmierzyce.
4 - Uchwala Nr 120/952/73 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w PiO'trkowie Tryb. z dnia 28 listopada
1973 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego szczegółowegO' planu zagospodarowan1ia' przestrzennego fragmentu miasta Sulejowa w rejonie ulic: Garncarskiej,
Taraszczyńskiej i Wschodniej z przeznaczeniem terenu
pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.
5, - Zarządzenie Nr 6 Naczelnika Powiatu w Piotrkowie,
Tryb. 'z dnia 15 lutegO' 1974 r. w sprawie przejęcia na
własnO'ść Skarbu Państwa !terenów budowlanych położonychna obszarze wSi Zawada, gm. Tomaszów Maz.

Zarządzenie

6 -

Nr 10/73 Naczelnika Miasta Piotrkowa
Tryb. z dnia 23 grudnia 1973 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla miesżkaniowego "Buczka"
w Piotrkowie Tryb.

7 -

Uchwala Nr 121/963/73 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Piotrkowie Tryb. z dnia 5 grudnia 1973 r.
w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów budowlanychpolożonych na obszarze wsi Bogdanów, gmina Wola Krzysztopors~a pow. piotrkowski.

8 -

Uchwała Nr 121/964/73 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Piotrkowie Tryb. z dnia 5 grudnia 1973 r.
w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów budowlanych położonych na obszarze wsi Wroników, gmina Rozprza pow. piotrkowski.

Część

9 -

§ 3.

Nr 20

Wojewody Lódzkiego
z dnia 23 lutego 1974 r.
obowiązku

w sprawie

powszechnego niszczenia chwastów
w roku 1974.

Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 25.1.1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47 poz. 277), ustawy
z dnia 16.11.1961 r. o ochronie roślin przed chorobami szkodnikami i chwastamliJ (Dz. U. Nr 10 poz. 55) oraz § i rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26.II.1965 r. w sprawie
zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych oraz
chwastów (Dz. U. Nr 11 poz. 72), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się

na

całym

Publikacje

Komunikalt Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu
Urzędu Wojewócfzkliego w Łodzi o' ogłoszeniu wykazu
obór uznanych za zarodowe i reprodukcyjne w roku
1973.

Poz. l
ZARZĄDZENIE

II -

rok 1974 rokiem powszechnej walki z chwastami
obszarze woj. łódzkiego.
,
§ 2.

1. Wprowadza się obowiązek przymusowego usuwania fi nisz\ czenia wszystkich chwastów wysltępujących na plantacjach zbóż, roślin oleistych,Zliemnilaków, :roślin paste\:\,rnych, buraków, roślin ogrodniczych, na miedzach, trwałych użytkach zielonych, rowach melioracyjnych, terenach siedliskowych 'gospodarstw indywlidualnych, pań
stwowych, spółdzielczych, na poboczach i rowach przydrożnych, terenach kolejowych oraz innych gruntach
a także na pO'lach i poboczach na terenie miast i wsi.
'
Obowiązkowi przymusowego zwalczania i niszczenia podlegają wszystkie gatunkfi chwastów, a' w szczególności:
gorczyca polna czyli ognicha (Sinapis arwensis L.), rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanisb;um), oset (Carduus
sp), .ostrożeń (Cirsium sp.).
2. Służba ochrony roślin przy pomocy gminnej służby rolnej oraz służby instytucji kontraktujących prowad:2;ić bę
dzie sygnalizację, jak również wyznaczać optymalne terminy zwalczania, chwastów.

1. Naczelnicy pOWiatów i miast stanowiących powiaty spowodują w terminie do dnia 15 kwietnia 1974 r. opraco-

wanie przez urzędy pow.iatowe (miejskie), a naczelnicy
powiatów ponadto przez naczelników gmin oraz miast
nie stanowiących pOWli,a:tów - planów zapewniających
skuteczną walkę z chwastami w ciągu całego okresu ich
wegetacji.
2. Podobne plany opracują: Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych, Wojewódzki Zarząd Dróg Lokalnych, Dyrekcje
Okręgowe Kolei Państwowych oraz kierownicy instytucji
i zakładów gospodarczych posiadających w użytkowaniu
place i linne tereny, które mogą być siedliiskiem chwastów.
3. Przy opracowywaniu planów należy uwzględnić następu
jące metody walki z chwastami: agrotechniczną, mechaniczną

i

chemiczną.

W planach, o których mowa w ust. 1-2 należy również
uwzględnić przeprowadzanie' kontroli wykonania zadań
w zakresie zwalczan:ia chwastów.
~
.1. Zaleca się Vvojewódzkiemu' ZW1iązkowi Kółek Rolniczych
spowodowanie zorganizowania w każdej gminie wyko~
naws:twa zastępczego obowiązków, o których mowa w § 2,
na zlecenie naczelników gmin.
§ 4.
Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego i naczelnicy powiatów ,1 miast stanowiących poWiaty powolają zespoły do oceny realizacji ustaleń zawartych w § 2 oraz w § 3, a także kontrolować będą skuteczność walki z chwastami w całym okresie ich wegetacji.
2....."Przy ocenie wykonania zadań rocznych przez służbę rolną do celów premiowania, należy brClć pod uwagę wyniki
jej pracy na odcinku walk;i z chwastami.

1.

Wydział

§ 5.

Za zniszczenie chwastów na terenie woj. łódzkiego odpow:iedzialnymi są w stosunku do:
,
1) pól uprawnych, trwałych użYltków zielonych, terenów
siedlJiskowych gospodarstw indywidualnych, państwowych,
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spółdzielczych, zespołów chłopskich, ośrodków rolnych
rolniczych i innych - właściciele i użytkownicy

kółek

oraz naczelnicy powiatów, miast, gmin i kierownicy jednostek kontraktujących,
2) rowów przydrOżnych i poboczy dróg - Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych i Wojewódzki Zarząd Dróg Lokalnych,
3) terenów należących do PKP - Dyrekcje Okręgowe Kolei
Państwowych,

4)

z wyjątkiem służebności gruntowych ujawnionych w księ
gach wieczystych' lub zbiorze dokumentów.
3. Wykonanie uchwały powierza się WydziałOWi Rólnictwa
Leśnictwa i Skupu Prezydium Powia:towejRady Naro~
dowej w Lowiczu, kJtóry złoży sprawozdanie z jej wyko,nania w terminie do dnia 31 grudnia 1973 r.
4. Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z chw!ilą ogłoszenia nabiera mocy obOWiąZUjącej.
'

placów przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji i zakładów gospodarczych kierownicy jednostek użytku
jących te tereny.
§ 6.

Naczelników powia1tów, miast i gmin zobowiązuję do zapewnienia ',systematycznej kontroli wykonania przez użyt
kowników} zarządców terenów, obowiązków nałożonych postanowieniem pkt. 1 § 2, w zakresie zwalczania chwastó\;v'
między innymi przez dwukrotne zorganizowanie powszechnych lustracji w następujących terminach:
I lustracja 20-30 czerwca 1974 r.
II lustracja w dniach od 1-10 sierpnia 1974 r.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

Z-ca Przewodn. Prezydium
Zygmunt Sejdak

§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 9 Prezydium WRN w Lodzi z dnia
23 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku
zwalczania chwastów na terenie woj. łódzkiego (Dz. Urz ...
WRN Nr 4 poz. 31).
§ :9.
Zarządzenie

wchodzJi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Wojewoda Lódzki
Dr Roman Malino.wski

Poz. 2

u C H W A L A Nr 108/905/73
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lowiczu
z dnia 10 sierpnia 197'3 r.
w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
budowlanych położonych na obszarze wsi Bednary, gm. Nieborów, pow. Lowicz.
Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U.
z 1969 r. Nr 27, poz. 216) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawie zasad przejmowania
terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Skarbu
Państwa (Dz. U. Nr 3,poz. 16 z 1970 r.) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lowiczu,
postanawia:
1. Przejąć na własność Państwa grunty położone we wsi
Bednary, gm. Nieborów u"Wiidocznione na mapie sytuacyjnej zaewidencjonowanej w dniu 10.03.7.3 r. nr ewid. 36/73
w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w
Lowiczu.
a) .działka nr 672/1 o pow. 0,1074 ha pochodząca z gospodarstwa Ob. Kardialika Józefa s. Józefa,
b) działka nr 728/1 o pow. 0,113H ha pochodząca zgospodarstwa Ob. Kard:ialika Jana, s. Józefa,
c) działka nr 673/1 o pow. 0,0738 ha, pochodząca z gospodarstwa Ob. Maciągowskiego Józefa s. Jana,
d) działka nr 680/1 o pow. 0,0770 ha pochodząca z gospodarsltwa Ob. Cieślaka Jana s. Ignacego,
e) działka nr 682/4 o, pow. 0,0680 ha pochodząca z gospodarstwa Ob. Plichty Władysława s. Stanisława. '

2.

Nieruchomości wymienione w pkt. 1 przejmuje' się w stanie wolnym od długów hipotecznych i innych obciążeń,

Przewodniczący
Władysław

PreZYdium
Gala

Poz. 3

u C H W A L A Nr 126/498/73
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
z dnia 23 listopada 1973 r.

§ 7.

Koordynatorami wykonania niniejszego zarządzenia czyni się
dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnidtwa i Skupu Urzędu
WOjewódzkiego i naczelników powiatów (miast stanOWiących
pOWiaty).

'Nr l

Pajęcznie

w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
budowlanych położonYCh na obszarze wsi Sulmierzyce. gmina Sulmierzyce.
Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 31.1.1961 r.
o terenach budowlanych na obszarach wsi (pz. U. Nr 27,
poz. 216 z 1969 r.) i § l rozporządzenia Rady Ministrów z daia
31 stycznia 1970 r. w sprawie zasad przejmowania terenów
budowlanych na obs2Jarach wsi na wlasnośe Państwa (Dz. U.
z 1970 r. Nr 3, poz. 16) - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie,
postanawia:

1. Przejąć

na własność Pańs>twa grunty położone we
wsi!' Sulmierzyce uwidocznione na mapie ewidencyjnej
Nr 221/4/193/71 z dnia 28.I.1971 r., znajdującej się w' archiwum POWiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Pajęcznie, oznaczone numerami:

nr 393 o obszarze 0.1900 ha pochodząca z gospodarstwa Ob. Pabich Genowefy c. Antoniego
b) działka nr 39'5 o obszarze 0.1900 ha pochodząca z gospodarstwa Ob. Michałek Józefy c. Józefa
c) działka nr 397 o obszarze 0.1900 ha pochodząca z gospodarstwa Ob. Musiał Antoniny c. Piotra
d) działka nr 413 o obszarze 0.1900 ha pochodząca z gospodarstwa Ob. Chrząszcza Edwarda s. Kazimierza
e) działka nr 417 o obszarze 0.21000 ha pochodząca z gospo- ,
darstwa Ob. Idzikowskiego Pawła s. Józefa
f) działka nr 451 o obszarze 0.0000 ha
446
0.0900 ha
"
447
"
0.0900 ha
pochodzące z gospodarstwa Ob; Retkiewicza Władysława
s'. Józefa
g) działka nr 444 o obszarze 0.0600 ha
1445
0.0600 ha
"
455
"
0.0800 ha
"
456
'"
0.0800 ha
.
pochodzące z gospodarstwa Ob. Chwastowsklego Juliana
s. Jana.
2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1 przej:r:l..uje się
w stanie wolnym od długów hipotecznych i innych obcią
żeń z wyjątkiem służebności gruntowych ujawnionych
w księdze Wiieczystej lub zbiorze dokumentów.
3. Wykonanie uchwały powierza slię Wydziałowi RolniCltwa,
Leśnictwa i Skupu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej' w Pajęcznie.
4. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę
dowym WRN i z chwilą ogłoszen'ia nabiera mocy oboa)

diiałka

Wiązującej.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

Sekretarz Prezydium
mgr Czesław Jeziak

Przewodniczący

Prezydium
mgr Tadeusz Panek

Nr 1
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Poz. 4

postanawiam
na
własność
Skarbu Państwa grunty położone
u C H W A L A Nr 120/952/73
we wsi Zawada, gmina Tomaszów Maz. uwidocznione na
mapie sytuacyjnej zaewidencjonowanej w dniu 14 lutego
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w,.Piotrkowie Tryb. •
1974 r. pod numerem 210/8/170/74 w Powiatowym Biurze
z dnia 28 listopada 1973 r.
Geodezji i Urządzeń Rolnych w Piotrkowie Tryb. oznaczone numerami:
w sprawie zatwierdzenia miejscowego szczegółowego planu.
- działka nr 921/2 o powierzchni 0,1121 ha figurująca
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Sulejona spadkobierców Wójcik Anny,
wa w rejonie ulic: G:arncarskiej, Taraszczyńskiej i Wsćhod
działka nr 922/2 o powierzchni 0,0857 ha figurująca na
niej z przeznaczeniem terenu pod budownictwo mieszkalne
Ob. WójCika Kazimierza.
.
jednorodzinne.
2. P~zejęcie gruntów następuje w stanie wolnym od długów
hIpotecznych i innych obciążeń z wyją-tkiem służebności
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb.
gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych lub
działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 31 styczzbiorze dokumentów.
nia 1961 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 7,
3. Przyjąć stawkę odszkodowania za 1 ha gruntów położo
poz. 47 z późniejszymi zmianami) po zaopiniowaniu pronych na terenach budowlanych przejmowanych na wła
jektu miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania
sność Państwa według ceny ustalonej w zarządzeniu
przestrzennego fragmentu miasta Sulejowa przez PreNr 2/73 Naczelnika Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Sulejowie uchwalą
21 grudnia 1973 r. w sprawie ustalenia stawek odszkodonr 108/173/'13 z dnia 19.XI.1973 r.
wania za wywłaszczane grunty położone na obszarze pow.
postanawia:
piotrkowskiego.
4. Objęcie gruntów w fak.tycznewładanlie, ustalenie ~łużeb
1. Zatwierdzić miejscowy szczegółowy plan zagospodarowaności gruntowych, ustalenie odszkodowania i terminu zania przestrzennego fragmentLl miasta Sulejowa w rejopłaty odszkodowania oraz ustalenie osób uprawnionych
nie ulic: Garncarskiej, Taraszczyńskiej i Wschodniej
do otrzymania odszkodowania ustaLi w formie decyzji
z przeznaczeniem terenu pod budownictwo mieszkalne.
WydZiał Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w terminie pójednorodzinne.
źniejszym.
2. Plan szczegółowy, o którym mowa w pkrt. 1 składający
5.
Zarządzenie niniejsze podlega opublikowaniu w Dziensię z rysunku planu w skali l : 1000 i Itekstu planu staniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ło
nowi pod~tawę do:
dzi i z chwilą ogłoszenia nabiera mocy obowiązującej.
a) przeprowadzenia podziału terenu na działki budowlane,
6.
Wykonanie
zarządzenia powierza się Wydziałowi Rolb) wyznaczenia komunikacji obsługującej tereny budo-'
nictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Powiatowego w Piotrwlane,
kowie Tryb.
.
c) dalszych prac związanych z przygotowaniem terenu
~aczelnik Powiatu
na ten cel.
Włodzimierz Stefański
3. Zobowiązać Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sulejowie oraz Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji PPRN w PiotrPoz. 6
kowie Tryb. do prowadzenia polityki zabudowy tego terenu zgodnie z zatWierdzonym planem, oraz wydawaniia
ZARZĄDZENIE Nr 10/73
zainteresowanym instytucjom. niezbędnych materiałów do
realizacji planu w zakresie uporządkowania terenu (niNaczelnika Miasta Piotrkowa Tryb.
welacja) i uzbrojenia .Iterenu (ulice, instalacje: elektryczne,.wodociągowo-kanalizacyjne) .
z dnia 23 grudnia 1973 r.
4. Miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania fragmenw sprawie zatwierdzenia szczegółowego, miejscowego planu
tu miasta Sulejowa uzyskuje moc powszechnie obowiązu
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego
jącą z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały' w Dzienniku'
"Buczka" w Piotrkowie Trybunalskim.
Urzędowym WRN.
Przejąć

5. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Prez. PRN w Piotrkowie Tryb. oraz Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Sulejowie.
ZA PREZYDIUM POWIATOWEJ RADY NARODOWEJ
Sekre~arz

Przewodniczący

Prezydium

Wiesława Woźniak

l"rezYdlum

Włodzimierz' Stetański

Poz. 5
ZARZĄDZENIE

Nr 6

Naczelnika powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 15 lutego 1974 r.
w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
budowlanych pOłożonych na obszarze wsi Zawada, gmina Tomaszów Maz.
Działając na podstawie aflt. 54. ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277)
oraz art. 8 ustawy z dnia 31 styczn'ia '1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216)
i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia
1970 r. w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa (Dz. U. z 1970 r.
Nr 3, poz. 16)

Naczelnik Miasta Piiotrkowa Tryb., działając na podstaWie
art. 99 USit. 1 ustawy z dnia 25.1.1958 r. o radach narodowych
(tekst jednolity Dz. U. z 1973 r. Nr 47, poz. 277) oraz ar/t. 23
ust. 2 ustawy z dnia 31.1.1961 r. o planowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 7, poz. 47)
postanawiam:
. 1. Zatwierdzić szczegółowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów budownictwa mieszkaniowego (osiedla "Buczka"), ogranli:czonego od północy
ul. WOjska Polskiego, od południa' ul. Słowackiego, od
wschodu ul. Koszarową, od zachodu ulicą Źródlaną.
2. Zainteresowane osoby mogą przeglądać plan oraz uzyskiwać odpowiednie informacje w Miejskim Zespole Urbanistycznym.
3. Zobowiązać Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowliska i Komunlikacji do prowadzenia
lokaliżacyjnej i koordynacyjnej polityki zabudowy zgodnie z zatwierdzonym planem.
4. Szczegółowy miejscowy plan zogspod'aroV\.7ania przestrzennego, o którym mowa w pkt. 1, uzyskuje moc powszechnie obowiązującą z dniem ogłoszenia niniejszego zarzą
dzenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Rady Narodowej
w Łodzi.
Wykonanie bieżące zarządzenia powierza się Wydziałowi
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Komunikacji bez obowiązku złożenia sprawozdania z jego
wykonania.
p. o. Naczelnika Miasta
mgr Stanisław Golanowski

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 'WŁODZI

Str. 4

Poz. 7

u C H W A L A Nr 121/963/73
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb.
z dnlia 5 grudnta 1973 r.

w sprawie

przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
budowlanych położonych na obszarze wsi Bogdanów, gmina
, Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski.

Prezydium Powialtowej Rady Narodowej w Piotrkowie
Tryb. działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz.
U. Nr 27 z 1969 r. poz. 216) ,i § 1 t{)zporządzenia Rady MinÓ1strów z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawie przejmowania
terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Pań
stwa,(Dz. U. Nr 3 poz. 16)
postanawia:
1.. Przejąć mi własność Skarbu Państwa grunty położone
we wsi Bogdanów gmina Wola Krzysztoporska uwidocznione na mapie sytuacyjnej zaewidencjonowanej w dniu
25 marca 19615 r. pod numerem 210/11/93/65 w Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Piotrkowie
Tryb. oznaczone numerami:
.
~ działki nr nr: 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8,
o pOWierzchni 1.1'383 ha figurujące na Ob. Józefa "Paulińskiego s. Antoniego.
2. Przejęcie gruntów naSItępuje w stanie wolnym od długów
hipotecznych i innych obciążeń z wyjątkiem służebności
gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych lub
zbiorze dokumentów:
3. Ustalić stawkę odszkodowania za 1 ha gruntów położo
nych na terenach budowlanych przejmowanych na wła
sność Państwa w wysokości 200% ceny obowiązującej
przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych na
terenie wsi.
'4. Objęcie gruntów w faktyczne władanie, ustalenie służeb
ności gruntowych, ustalenie odszkodowania i terminu zapJlaty odszkodowania oraz ustalenie osób uprawnionyc~
do otrzymania odszkodowania ustalii! w formie decyzJl
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w terminie później
szym.
5. Uchwała niniejsza podlega opublik~waniu w' Dzienniku
Urzędowym WRN w Łodzi i z chwilą ogłoszenia nabiera
mocy obow~ązującej. Wykonanie uchwały powierza się
Wydziałowi Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Prezydi um
Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Przewodniczący

Sekretarz PrezydiulD

'WlodzilDierz

Wiesława Woźniak

PrezydiulD
Stefański

Nr 1

sytuacyjnej zaewidencjonowanej w dniu 12.02.1968 r. pod
numerem 222/1/179/68 w PowiMowym Biurze Geodezji
i Urządzeń Rolnych w Piotrkowie Tryb. oznaczone numerami:
działka nr 841/3 o powierzchni 0,1667 ha 'figurująca na
Ob. Furczyńskiego Antoniego s. Józefa,
działka nr '840/5 o pOWierzchni 0,1589 ha iiigurująca na
Ob. W1iśniewskiego StanJsława,
działka nr 840/3 o powierzchni. 0,1618 ha figurująca na
Ob. Grzejszczaka Teofila s.Macieja,
działka nr 833/2 i 838/2 o powierzchni 0,1966 ha figurujące na S-ców' Lisiaka Stanisława s. Tomasza.
2. Przejęcie gruntów następuje w stanie wolnym od długów
hipotecznyc);l i innynchobcliążeń z wyjątkiem służebności
gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych lub
zbiorze dokumentów.
3. Ustalić stawkę odszkodowania za 1 ha gruntów położo
nych na terenach budowlanych przejmowanych na wła
sność Państwa w wysokości 200% ceny obowiązującej
przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych na
(terenie wsi.
4. Objęcie gruntów w faktyczne władanie, ustalenie słu
żebnośdi gruntowych, ustalenie odszkodowania i terminu
zapłaty odszkodowania ustali w formie decyzji Wydział
Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w terminie późniejszym.
,5. Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu VI Dzienniku
Urzędowym WRN w Łodzi i z chwilą ogłoszenia nabiera
mocy obowiązującej.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rolniotwa,
Leśnictwa i Skupu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Przewodniczący

Sekretarz Prezydium

PrezydiulD

Włodzimierz Stefański

Wiesława Woźniak

Poz. 9

KOMUNlKAT
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i' Skupu
Urzędu Wojewódzkiego w Lodzi

o

ogłoszeniu

wykazu obór uznanych za zarodowe
dukcyjne w roku 1973.

repro-

Zgodnie z. § 12 zarządzenia' Ministra Rolnictwa z dnia
11 stycznia 1964 roku w spraWlie zasad i trybu uznawania
obór ·za zarodowe i reprodukcyjne (M.P. Nr 8 z dnia 25.1.
1964 r. poz. 39) Wydzirał Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzę
du WOjewódzkiego w Łodzi, podaje do wiadomości wykaz
obór uznanych za zarodowe i repr;.odukcyjne w roku 1973.
I. Obory bydła rasy czarno-białej uznane za zarodowe:

Poz. 8

u CH WAL A

Nr 121/964/13

PrezydiulD Powiatowej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb.
z dnia 5 grudnia 197'3 r.

w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
budowlanych położonych na obszarze wsi Wroników, glDina
Rozprza, powiat piotrkowski.
Prezydium Powiatowej .Rady Narodowej w· Piotrkowie
Tryb. działając na podstawie art. '8 uStawy z dnia' 31 stycznia 1961 r. o terena,ch budowlanych na obszarach wsi (Dz.
U. Nr 27 z 1969 r. poz. 216) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawi~ przejmowania
terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa
(Dz. U. Nr 3, poz. 16)
\
postanawia:
1. Przejąć. na własność Skarbu Państwa grunty położone we
'wsi Wronik:ów gmina· Rozprza uWfidocznione na mapie

1. POHZ Dębolęka pow. Sieradz

2.
3.
4.
5.
6.
7.
&

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PTOR Dąbrowa Zduńska pow. Lowicz
PTH Blich pow. Łowicz
PTR Dobry:szyce pow. Radomsko
ZZD Rossocha pow. Riawa Mazowliecka
WRZD Bratoszewice pow. Brzeziny
Ratajek Henryk, Michałów, pow. Sieradz
Kowalczyk Tadeusz, Bronisławów, pow. Sieradz
Krzesiński Florian, Pęczniew, pow. Poddębice
Janik Tadeusz, Grabia, pow. Łask
WaclaWiak Stanisław, Sulkowice, pow. Łęczyca
Mosienski Henryk, Czarnocin, pow. Łódź
Cebula Tadeusz, Wola Rakowa; pow. Lódź
Wojdik Franciszek, Szymanowice, pow. Lowicz
Panek Eugeniusz, Ostrów, pow. Łowicz
Gałusa Stanisław, Gosławice, pow. KUltno
Sie'Wlier Emanuel, Dobryszyce, pow. Radomsko

II. Obory

bydła rasyczerno-białej

uznane za reprodukcyjne:

1. SK Walewice gosp. Ktery pow. Kutno
2. RSP Opiesin pow. Sieradz.

Nr 1

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W ŁODZI

Jednocześnie zgodnie z § 11 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 11.1.1964 roku w sprawie zasad i trybu uznawania obór za zarodowe i reprodukcyjne (M.P. Nr 8 z dnia
25 stycznia 1964 roku poz. 39) - WydZlial Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wycofał
uznanie w roku 1973 dla następujących obór:

1. SK Walewice gospodarstwo
2. PGR Błonie pow. Kutno
z

Goślub

Str. 5
pow.

upoważnienia

Łęczyca

Kierownika Stacji
Kierownik Działu
inż. Władysław Dawid

Str. 6

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W ŁODZI

Nr

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty:l 16ry
.a rachunek Wydze Budżetowo-Gospodarczego P W R N w Łodzi, konto nr 908-94-594/2 Cz. 15, Dz. 7.
Rozdz. 2 w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego w Łodzi,/ Al. Kościuszki Nr 14
R.eklamacJe z powoduniedoręcżenia poszcze,ólnych numerów Dziennib wnosić należy w terminie 18 do 15 dD1
po, otrzymaniu nasłępnece kolejncco numeru.
Adres

AdminisłracJi:

}

Adres Redakcji:
Cena

zł 1,50

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
ul. Ogrodowa 15. Tel.

ODBIORCA

58ł-80

w.

!ł5

Oplata po_owa uiszczona rJ'czalłei

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

Łodzi

820 -

ŁDA \- 1.3.74 -

C-12 -

1.600 egz.

