N"t 78.
...................
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•."

10 grudnia 1919 r.

Lódź, środa
......„ ................

Telefon Nr. 100.
Administracja czynna od 9 do 3 po
Redaktor przyjmuje od 11 do 1 po

z d. 26 listopada 1919 r.,
odbytego w Lodzi w gmachu Rady Miejskiej.

Uchwalone statuty:
Statut Nr. 1
adjacentów do udziału w wydatkach na
kołowych.

Art. I.
Adjacenci ponoszą 20% kosztów utrzymania powiatowych dróg kołowych (art. 9 Dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów o zarządzie drogami·
kołowemi, Dziennik Praw Nr. 14 z 1919 r. poz. J-49);
Wysokość kosztów ogólnych utrzymania tych dróg
Określąna jest corocznie z w budżecie zatwierdzonym
przez M. S. W.
UWAGA: Wydatniejsze pociągnięcie adjacentów
Przez Sejmik do pokrycia kosztów utrzymania dróg
Powiat.owych nie jest wzbrouione.
Art. Il.
Adjacentami
1) miasta;

są leżące

w strefie adjacentów:

handlowe, ciagnące
szczególne zyski lub szczególnie

2) zakłady przemysłowe i

z. drogi

kołowej

niszczące drogę;

wsie, kolonje i osady, w których więcej niż
domów leży w- pobliżu drogi kołowej na
Przestrzeni określonej w art. 8;
4) dwory i folwarki, których centrum gospodarcze leży na przestrzeni określonej w art. 8.
3)
Połowa

Art.
Kwotę przypadającą

Ił J.

na adjacentów

uiszczają:

1) miasta w wysokości określonej w art. 4;
2) zakłady przemysłowe i handlowe w kwotach
Wymierzonych w sposób określony w art. 5-7;
3) wsie, kolonje, osady, dwory i folwarki odpo, .
~iednio do wielkości powierzchni użytkowej ich grun-

ow, .Po uprzedniem zmniejszeniu ogólnej sum)C przyPa~aJącej na adjacentów (art. 1) o kwoty uiścić się
rna1ące przez obowiązanych do tego w myśl ust.
Pod 1 i 2 niniejszego paragrafu.
Art. IV.

Kwoty przypadające na miasta oblicza się w
astępujący sposób:

n

Za wiersz petitowy (4 szpalty na stronie)
lub jego miejsce M. 1.IW. Wiersz przed tekstem
Mk. 4.- (2 szpalty na stronie). Drobne ogło
szenia 18 _fen. za wyraz, najmniejsze· Mk. 1.80.

(Jlica f'iotrkowska M 93,

VIII posiedzenia Sejmiku Powiatowego ·tód,zkiego

utrzymanie powiatowych dróg

OGŁOSZENIA:

Redakcjo i l\dministracjn

PROTOKOŁ

o pociąganiu

Urzędowy

Dziennik

PR.ENUMER.A TA:
Kwarta lnie . . . . . Marek 12.Miesięcznie . , . . . Marek 4.z odnoszeniem do domu.

Rok t .

„3

„_........„___................._..--...

łlódzki

Cena egzemplarza 1.50 fen.

~~ ----------------~----

południu.
południu.

1) zalicza się na podstawie ostatnich urzędowych
źródeł' liczbę mieszkańców miast, leżących w strefie
adjacentow i ustala się stosunek. ich do reszty mieszkańców powiatu. Wedł'ug tego stosunku oblicza się
kwotę jaką uiścić mają razem miasta leżące w strefie

adjacentów;
2) tę kwotę rozdziela się pomiędzy poszczególne miasta w stosunku liczby ich mieszkańców. Miasta
te wpłacają przypadające na nie sumy ryczałtowo do
Powiatowej Kasy Komunalnej. Rzeczą ich jest należytości albo rozłożyć na mieszkańców W.......~,?pwny
sposób, albo wstawić do budżetu i uiścić z ogólnych
dochodów.
Art. V•
Zakłady przemysłowe i t. p. uiszczają opłatę w
formie stałego odsetka og51nej należności adjacentów
albo w określonej sumie.
Art. VI.
Opłatę tą (art. 5) obowiązani są uiszczać rówmez przedsiębiorcy wozów ciężarowych, konnych
i motorowych, ktQrzy zawodowo zajmują się przewozem ciężarów.
• UWAGA: Do tej kategorji nie zaliczają , się rolnicy, posiadający wozy ciężarowe dla własnych celów
rolniczych, którzy wyjątkowo i okazyjnie za wynagrodzeniem wożą ciężary, pod warunkiem jednak, że rolnicy ci przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wożąc w pewnych okresach czasu, ciężary za opłatą
(np. fury ciężarowe, użyte do wożenia towarów na
jarmarki) nh~ mają z tegb zajęcia stałego pobocznego
zarobku, gdy.wtedy uważać ich należy, jako zawodowych przewoźników.

Art. VII.
Za podstawę do rozłożenia opłaty w myśl
należy przyjąć korzyści względnie usługi, 'jakie
oddaje danemu przedsiębiorstwu.
UWAGA:

art. 6
droga

Podstawą tą może być np. liczba uży
zakłady furmanek na dostawę sutudzież odstawę gotowego wytworu.

wanych przez te
rowca i paliwa
\.

Art VIII.

· Celem ustalenia kwoty uiścić się mającej przez
poszczególne wsie, kolonje, osady, dwory i folwarki
wykreśla się po obu stronach drogi. Strefy o szerokości 6 kilometrów.
Art. IX.
Kwoty przypadające na poszczególne wsie, kolonje, osady, dwory i folwarki oblicza się w następu
jący sposób:
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1) ustala się na zasadzie postanowień art. 2
p. 3 i 4 które ·wsie, kolonje, osady, dwory i folwarki
leżą w obrębie 6 kilometrowej strefy adjacentów.
2) zlicza się razem liczbę morgów zi-emi użytko
wej należących do wsi, kolonji, osad, dworów i folwarków leżących w strefie adjacentów.
3) poszczególna wieś, kolonja, osada, dwór i folwark płaci składkę adjacentów w takim stosunku, w
jakim pozostaje suma morgów ziemi użytkowej tej
miejscowości do sumy morgów ziemi użytkowej reszt
w obrębie 6 kilometrowej
leżących
miejscowości
strefy.

poszczególnych adjacentów w drodze powinności ręcz
nej i pociągowej.
Prośbę taką rozstrzyga ostatecznie inżynier po•
wiatowy.
Art. XVII.
Komisja drogowa jest władna poszczególnego
adjacenta (miasto, wieś, kolonję, osadę, dwór, folwark,
zakład przemysłowy lub handlowy) całkowicie zwolnić od opłaty dla ad1acentow, jeżeli tenże udowodni,
że droga nie przynosi mu żadnej korzyści i że jej
zupełnie nie używa.

Art. X.

Statut Nr. 2.

Kwotę uiścić się mającą przez poszczególną wieś,
kolonję, osadę, dwór i folwark rozkłada się na posiadaczy gruntów użytkowych, wchodzących w skład tej
w sposób, przepisany dla zebrania
miejscowości
składki gminnej (art. 83) Ukazu z dnia 24.Il (2.l II)'
1864 r. i Postanowienia Komitetu Urządzającego z d.
13/26 kwietnia 1865 r. Z. P. R. włączn. tom. I

o komunalnym podatku od

W wypadkach, w których droga do innej dochodzi lub ją krzyżuje, dzieli się kąt tworzony przez
dwie szosy na połowy dla ustanowienie obowiązku
W tym przypadku wieś, koopłat adjacentów.
lonja, dwór, folwark i osada jest adjacent tylko tej
drogi, między którą tą drogą a linją dzielącą dany kąt
leży więcej niż połowa domostw odnośnych miejscowości.

Art. Xll.
i

domowych.

Na zasadzie art. 8 i 9 Dekretu w przedmiocie
Powiatowych Związków Komunalnych
z dnia 7.11.1919 r. (Dz. Praw 1919 r. Nr. 14 poz. 151)
Sejmik powiatu Łódzkiego uchwala następujący statut
o komunalnym podatku od zwierząt domowych:
Art. I.

Art. XI.

O obowiązku

zwierząt

Skarbowo~ci

str. 101 ).

opłaty rozstrzyga
podstawie wniosków,
powiatowego.

wysokości

Przewodniczący Sejmiku na
sporządzonych p,rzez inżyniera

Nr. 78.

Art. XIII.
Wezwanie płatnicze wymierzające wysokość opła
ty od adjacentów należy ,doręczyć adja.centom za potwierdzeniem odbioru.
Zapłata winna nastąpić w przeciągu 4 tygodni
od dnia doręczenia wezwania. Po tym terminie ściąga
się opłaty w drodze egzekucji administracyjnej i dolicza się 1% za miesiąc zwłoki min. 1 marka mies.

Podatek komunalny od zwierząt domowych ma
być pobierany w roku 1919 jako 100% dodatku do
państwowego podatku od zwierząt do111owych, a mia·
n owicie:
za konie w wieku powy. . . . . . . . Mk. 3.- od sztuki
konie poniżej' lat 2ł są wolne.
od podatku;
b) za buhaje, woły, krowy i ja„ 2.50 „ „
łownik w wieku powyżej 6 mies. po
c) za cielęta ponad 4 tygod„
godnie do 6 miesięcy po . . . . " 0.30 „
cielęta poniżej 4-ch tygodni
wolne są od podatku;
d) · za owce i kozy w wieku
„
. . . . „ 0.30 „
powyżej 6 miesięcy po
młodsze sztuki nie ·podledają
opodatkowaniu;·
e) za. świnie wieku ponad
„
4 miesiące po . . . . . . . . „ , 2.- „

a)

żej 2ł !at po

o
spisu

ooowiązku podatkowym decydyje wiek w dniu

zwierząt.

Art. XIV.

Art. Il.

W tym samym terminie przysługqie adjacentom
prawo założenia protestu przeciw wyzn'!czonym opła::
tom. Protest. winien być wniesiony na piśmie do Komisji Drogowej Sejmiku Powiatowego (Biuro Wydziału Powiatowego).
Założenie protestu nie zwalnia od płacenia w
terminie.
O proteście rozstrzyga ostatecznie Komisja Drogowa Sejmiku Powiatowego, której służy prawo
sprawdzać na miejscu przez swych członków i z powoływaniem rzeczoznawców czy protest ·jest uzasadniony.

Podatek powyższy będzie pobierany na rzec2
jednocześnie
Powiatowego Związku Komunalnego
z podatkiem państwowym od zwierząt domowych.

Art. XV.
Kos.zty które powstaną przez sprawdzenie protestów na miejscu poniesie kontrybuent, o ile protest
nie zostanie uwzględniony.
Art. XVI.
Opłaty adjacentów mogą być na prośbę interesowanych całkowicie lub częściowo uiszczane przez

. Art. Ili.
Statut niniejszy wchodzi . w życie z dniem ogło·
1
szenia.

Statut Nr. 5

o komunalnym podatku od broni palnej

polowań.

Na zasadzie Art. 8 i 9 Dekretu w przedmiociE
Powiatowych Związków Komunalnycti
z dnia 7.II '1919 r. (Dzien. Praw· Nr. 14 poz. 151~
Sejmik powiatu Łódzkiego uchwala następujący statu1
o komunalnym podatku od broni palnej i polowań:
Skarbowości

Art. I.
Podatek komunalny. od broni palnej ma być po·
bierany, jako dodatek 1000/0 do podatku państwo·
wego od broni palnej i polowań, a mianowicie:

ŁÓDZKI DZIENNIK URZĘDOWY.
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Mk. 10.-

a) od eroni krótniej
,, długiej
b) „
c) „ polowania

UWAGA:
państwowych

„ 25.„ 50.-

krótka w po~iadaniu urzędników
komunalnych nie podlega opodat-

Broń

kowaniu.

Art. II.
Podatek powyższy pobierany będzie mi rzecz
Powiatowego Związku Komunalnego jednocześnie
z podatkiem państwowym od broni palnej.
Art. III.
Statut niniejszy wchodzi w
,
szenia.

życie

z dniem

og:ło·

/

Za. cen~ zbycia i cenę nabycia nieruchomości
przyjmu1e się sumę szacunkową, wykazaną w akcie
prawnym, skutkującym pobór podatku od przyrostu
wartości (§ 1), względnie najwyższą zaofiarowaną na
licytacji sumę, jęż'eli nieruchomość uległa sprzedaży
z licytacji publicznej.
Jeżeli wyżej wymieniona suma nasunie wątpli
natenczas
wości co do zgodności z rzeczywistością,
za sumę zbycia względnie nabycia u\\aża się wartość
nieruchomości 1 oszacowaną przez władze.
Art. V.
jeżeli akt nabycia, dotyczący podatku od przywartości był dokonany przed dniem 26 kwietnia
1919 r., to za cenę nabycia należy uważać wartość
jaką miała nieruchomość w dniu 26 kwietnia 1917 r.

rostu

Statut Nr. 4

o podatku od przyrostu

wartości własności

Art. VI.

nieruchomej.

Zgodnie z uchwałą Wydziału Powiatowego z dn,
24 listopada r. b. i Sejmiku Łódzkiego z dnia 26-go
listopada 1919 r. wydaje się następujący statut o podatku od przyrostu wartości własności nieruchomej:
Art. I.
"'Podatek od przyrostu wartości własności nieruchomej, położonej w obrębie pow. łódzkiego, pobierany .będzie na rzecz pow. Związku Komunalnego
.przy przeniesieniu spraw własności do całej nieruchomości, jako też i jej części, na zasadach, obję
tych niniejszemi ·przepisami. Z podatku, pobieranego
od przyrostu wartości własności nieruchomej w mia"
stach (osadach) pow. łódzkiego (Zgierz, Alekandrów,
Konstantynów, Rzgów, Tuszyn), Związek Komunalny
przekazuje 50°/o wyżej wymienionym miastom.
Art. I I.

Jeże! i ostatnia zmiana tytułu

a)

z podziału

własności wynikła:

wsp6łwłasności,

między współ

właścicieli, ~

z przejścia prawa własności do nieruchospadku lub bezspornej darowizńy,
c) lub z przejścia nieruchomości na własność
jednego z małżonków na skutek wykonania warunków
umowy przedślubnej, - w takim razie cenę nabycia
określa się na podstawie poprzedzającej z kolei tranzakcji, o ile ta wcześniejsza tranzakcja była dokonana
po dn. 26 k\vietnia 1919 r. (§ 5) .

b)

mości drogą

Art. VII.
Za wydatki, przewidziane w § 4-ym, które mają
do ceny ostatniego płatnego nabycia

być doliczone

nieruchomości, uważać należy:

koszty aktu ostatniego płatnego nabycia niea przy nabyciu z lic~tacji koszty sądowe
i egzekucyjne oraz 2 °/ 0 na pokrycie wszelkich innych
kosztów, związanych z przejściem prawa własności;
b) sumy wydane przez czas władan.ia nieruchomością, względnie od 26 kwietnia 1917 r. (§ 5), na
melioracje -gruntów, na nowe budynki, na przebudowę istniejących, na urządzenie dróg, ulic, kanalizacji,
wodociągów i 1. p., o ile te inwestycje istnieją i są
. w stanie używalności w chwiłi zbycia ni-eruchomości;
c) spadłą przy licytacji sumę nabywcy nieruchomości, jeżeli 'rvłaścicielem staje się były wierzy„
ciel hypoteczny;
d) wartość części nieruchomości, która została
odstąpioną bezpłatnie przez właścicieli na cele uży
teczności publicznej.
a)

ruchomości,

Podatek od przyrostu wartości nie będzie pobierany w następuiących wypadkach:
a) w razie komasacji gruntów;
b) w razie podziału współwłasności pomiędzy
współwłaścicieli, nie dotyczy to jednak wypadku, gdy
prawo własności przechodzi od towarzystwa,. związku
lub spółki na rzecz jednego z członków lub odwrotnie;
c) w razie przejścia prawa własności do nieruchomości drogą spadku;
d) w razie przejścia nieruchomości na własność
jednego z małżonków. na skutek wykonania warunku
Art. VIII.
.
umowy przedślubnej;
e) w razie sprzedaży nieruchomości przez wlaW razie zbycia części nieruchomości wysokość
dze rządowe, komunalne oraz instytucje społeczne, wydatków, przewidzianych w § 7 przyjmuje się w stoktórych działalność w myśl statutów nie jest na zysk sunku proporcjonalnym do rozmiarów tej cz,ęści.
·
obliczona;
Art. IX.
f) w razie przymusowej sprzedaży nieruchoPodatek od przyrostu wartości pobierany będzie
mości za długi właściciela z licytacji publicznej.
według norm następujących:
Art. III.
przy przyroście: s•/o do 101 / 8 -lO°lo od sumy przyrostu
pobiepodatek
nieruchomości
W razie zamiany
10•;. " 30°1o-l 1°/0 "
"
rany będzie od przyrostu wartości każdej z wymie"
"
"
30°/o " 50°!@-12°/,
nionych nieruchomości, położonych w obrębie pow.
"
" "
"
"
„
SO°lo „ 750/ 0-14'/0
łódzkiego.
" "
"
"„
ó°lo
-1
100°/
750/o
„
0
Art. IV.
"
" "
" 100'/o „ 1250/o-18°/
„
0
"
"
"
rozmca
"
uważana
być
. Za przyrost wartoścj ma
„
125°/ „ l SOOfo-200/
"
między ceną zbycia nieruchomości i ceną ostatniego
" 1SO°!o0 „ 200°/ -25°/,0 "
"
11
0
Płatnego jej nabycia powiększoną o sumę wydatków,
"
"
"
--30°/ 0
„" 200°/o "
wymienionych w § 7.

"

-

"

"

"
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Powyższe stawki podatkowe będą podlegał/ rew1z11 do 5 lat, jednakże nie mogą być zniżone więcej,
niż o 20°/o·
Obliczona na zasadzie powyższych norm kwota
podatkowa . zmniejszona będzie dla nieruchomości,
należących do jednego właściciela
przez lat

„ „
„ .„
„ „
wyżej

s

1o
15
20
25

do 1o „ 15 -

o 10°Io

" 20 25 -

o e20°/o
o 25°1o
o 30°/0

.„

o

S°lo

Art. X.
Płatnikiem podatku od przyrostu wartości jest
zbywca nieruchomości, który solidarnie z nabywcą
(art. 1200, 16 Kod. Cywil.) winien na zabezpieczenie
zapłaty podatku złożyć notarjuszowi przy sporządza
niu aktu przejścia prawa własności kaucję w wysokości
5°/ 0 ryczałtowej sumy szacunkowej, bądź
takąż kaucję pisarzowi hypotecznemu prz)"' ujawnieniu
aktu, sporządzonego zagranicą łub u notarjusza, lll.ającego siedzibę poza powiatem łódzkim.
·
Pobrane kaucje notarjusz lub pisarz hypoteczny
obowiązani są przekazać 1,..go i 15-go każdego miesiąca Kasie Komunalnej.
O ile notarjusz łub pisarz
hypoteczny zaniechają pobrania kaucji natenczas odpowiadają wobec Związku Komunalnego za wpływ
podatku.
Po ustaleniu sumy podatku przewyżka kaucji
ponad podatek będzie zwrócona zbywcy. Za brakującą zaś kwotę odpowiada solidarnie sprzedający i kupujący.
W razie nabycia nieruchomości drogą licytacji publicznej podatek opłaca nabywca, o ile nie ma
miejsca wypadek, przewidziany w § 2 p. g.

Art. XL
Płatnik podatku
od przyrostu wartości obowią
zany jest w ciągu dwuch tygodni od daty sporządze
nia aktu zawiadomić o tern Wydział Powiatowy, z do::
łączeniem wszelkich dokumentów i dowodów celem
określenia wysokości podatku.

Art. XII.
Celem określenia sumy podatku na zasadach
niniejszych prnepisów będzie powołana Komisja w
w składzie Przewodpiczącego i 2-ch członków. Przewodniczącego i 1-go członka mian~je Przewodniczący
Wydziału Powiatowego, cjrugiego
członka wybiera
Sejmik.
Komisja mocną jest zażądać od płatnika złoże
nia uzupełniających· dowodów i dokumentów w terminie, przez nią określonym.
W razie niestosowania się płatnika do powyż
szego ~ądania, oraz w razie uznania złożonych dowodów za niedostateczne, Komisja określa wysokość
podatku z urzędu na podstawie ekspertyzy, której
koszt ponosi płatnik.
.
O wysokości okręślonego przez Komisję podatku płatnik będzie zawiadomiony piśmiennie.
Od orzeczenia Komisji przysługuje płatnikowi w
ciągu mi·esiąca od daty odroczenia prawo odwołania
się do Wydziału Powiatowego.' Reklamacja nie wstrzymuje zapłaty podatku.

Art. XIII.
Podatek winien być wpłacony do Powiatowej
Kasy Komunalne] w terminie dwutygodniowym od
od daty c.10ręczenia uchwały Komisji.

Nr. 78.

W razie niezapłacenia podatku w terminie, należność będzie ściągnięta przymusowo z doliczeniem
1
od zaległej sumy podatku za każdy rozpoczęty
mitsiąc opóźnie.nią.

°Io

Art XIV.
Kto w przepisanym terminie wszelkich wymaganych danych i dokumentów nie dostarczy, ulega karze 500 Mk.
Kto w celu zmniejszenia lub uchylenia się od
opłaty podatku od przyrostu wartości złoży świado
mie zeznanie lub dokumenty, nie~godne z rzeczywistością, ulega karze do wysokości 1000 Mk. lub 6 tygodni więzienia, jeżeli obowiązujące ogólne przepisy
karne nie przewidują kary wyższej.
Prawo karania za powyższe wykroczenia służy
władzom sądowym.

Art. XV.
Przepisy niniejsze wchodzą w życie z dniem 26
listopada HH9 r. z tern zastrzeżeniem, że podatek powyższy pobierany będzie wstecz, za rok 1919 r. od
tych nieruchomości, które były nabyte i sprzedane
po 1 stycznia tegoż roku.
Art. XVI.

•

Przepisy wykonawcze, dotyczące sposobu obliczenia poboru i kontroli podatku, będą wydane przez
Wydział Powiatowy.

Statut Nr. 5

o komunalnym podatku od przedmiotów zbytku. ·
Ną zasadzie punktu 8-go art. 9 Tymczasowej
Ordynacji Powiatowej dla obszarów Polski b. zaboru
rosyjskiego z dnia 4/11 1919 r. (Dz. -Praw Nr. 13
poz. 14) oraz art. 8 Dekretu w przedmiocie Skarbowości Powiatowych Związków Komunalnych z dnia
7/11 1919 r. (Dz. Praw Nr. 14 poz. 151) Sejmik Powiatu Łódzkiego uchwala następujący Statut o powiatowym podatku od przedmiotów zbytku:

Art I.
Wszyscy mieszkańcy gmin miejskich i wiejskich
powiatu Łódzkiego, posiadający samochody, karety,
powozy, bryczki i rowery opłacają na rzecz Powiatowego Związku Komunalnego roczny podatek od przedmiotów powyższych w następującej wysokości:
od samochodów
„ karet
„ powozów
„ wolantów
„ bryczek
„ rowerów

Mk. 400

„

„
„
„

„

300 /
200
50

1O
20

Art. I I.
Wykaz osób obowiązanych do płacenia podatku
od przedmiotów zbytku sporządza wójt gminy i przesyła do Wydziału Powiatowego.
Art. Ili.
Przeciwko pociągnięcia do podatku od przedmiotów zbytku opodatkowanemu przysługuje prawo reklamacji w Wydziale Powiatowym w terminie 4-tygodniowym, licząc od chwili otrzymania nakazu płatni
czego, przyczem reklamacja nie wstrzymuje egzekucji
podatku.
Decyzja Wydziału Powiatowego. jest ostateczna.

ŁÓDZK.I DZIENNIK URZĘDOWY.
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Art. IV.

Art. IV.

Podatek od przedmiotów zbytku ściągany jest
przez wójtów gmin, bądź wpłacany bezpośrednio przez
opodatkowanych do Powiatowej Kasy Komunalnej.
Wójci gmin obowiązani są wpłacić co miesiac sumy
ściągnięte tytułem podatku powyższego do Powiatowej Kasy Komunalnej.

Podatek od beczek asenizacyjnych ściągany jest
od wójtów gmin, bądź wypłacany bezpośrednio przez
opodatkowanych do Powiatowej Kasy Komunalnej.
Wójci gmin obowiązani są wpfacić co miesiąc sumy
ściągnięte tytułem podatku powyższego do Powiatowej Kasy Komunalnej.

Art. V,

Art. V.

Zaległy w opłacie , podatek ściągnięty będzie w
drodze postępowania egzekucyjnego z doliczeniem 5%
kary za każdy miesiąc zwłoki.

Zaległy w opłacie podatek siągnięty będzie w
drodze postępowania egzekucyjnego z doliczeniem 5%
kary za każdy miesiąc zwłoki.

Art. VI.

Art. VI.
Wszelkie sprawy dotyczące wymiaru i kontroli
Wszelkie sprawy dotyczzce wymiaru i kontroli
podatku od przedmiotów zbytku, załatwia kancelarja
podatku
od beczek asenizacyjnych załatwia Kancelarja
Wydział1:J Powiatowego.
.
·
Wydziału Powiatowego.
UWAGA. Właścicieli rowerów, którzy opłacili
podatek, kancelarja Wy<iziału Powiatowego
Art. VII.
zaopatruje w tabliczki.
Wykroczenia przeciwko niniejszemu statutowi lub
uchylania się od zapłaty podatku przez rozmyślne
Art. VII.
ukrywanie beczek asenizacyjnych karane będą grzywną
'.Vykroczenia przeciwko niniejszemu statutowi lub do 500 Mk., lub w razie niezamożności petenta areszuchylanie się od zapłaty podatku przez rozmyślne tem do 6 tygodni.
ukrywanie samochodów, karet, powozów, wolantów,
Art. VIII.
bryczek i rowerów, karane będą grzywną do 500 mk
lub w razie niezamożności aresztem do 6 tygodni.
Statut powyższy wchodzi w życie z dniem 1-go
stycznia 1919 r.
Art. VIII.
1

Statut powyższy wchodzi w
stycznia r. b.

życie

„

z dniem 1-go

n komunalnym podatku od

Statut Nr. 6

o komunalnym podatku od wozów

asenizacyjnych~

Na zasadzie punktu 8 art. 9 Tymczasowej Ordynacji Powiatowej dla obszarów Polski b. zaboru rosyjskiego z dnia 4/XI 1919 r. (Oz. Praw Nr. 13, poz.
141 ), oraz art. 8 Dekretu w przedmiocie Skarbowości
Powiatowych Związków Komunalnych z dnia 7/XI
1919 r. (Dz. Praw Nr. 14, poz. 151) Sejmik Powiatu
Łódzkiego uchwala następujący statut o powiatowym
podatku od wozów asenizacyjnych.
Art. I.
Wszyscy mieszkańcy gmin miejskich i wiejskich
powiatu posiadający i używający beczki asenizacyjne,
opłacają na rzecz Powiatowego Związku Komunalnego
roczny podatek od beczek asenizacyjnych w. następu
jącej wysokości:

od beczki jednokonnej
„
„ parokonnej

Statut Nr. 7

Mk. 30

„

50

Art. ·II.
Wykaz osób obowiązanych do płacenia podatku
Od beczek asenizacyjnych sporządza wójt gminy i· przesyła do Wydziały Powiatowego.
Art. Il I.

Przeciwko pociągniE:ciU do podatku od beczek
asenizacyjnych, opodatkowanemu przysługuje prawo
reklamacji w Wydziale Powiatowym w terminie 4-tyg?dniowym, licząc od .chwili otrzymania nakazu płat
n.1.czego, rrzyczem reklamacja nie wstrzymuje ekzekuCJI podatku.
Decyzja Wydziału Pow!~towego jest ostateczną.

pozwQ.!.eń

na budowle:

Na zasadzie punktu 8 art. 9 Tymczasowej Ordynacji Powiatowej dla obszarów Polski b. zaboru rosyjskiego z dnia 4/II 1919 r. (Dz. Praw Nr. 13 poz.
141), oraz art. 8 Dekretu w przedmiocie Skarbowości
Powiatowych Związków Komunalnych z dnia 7 /II
1919 r. (Dz. Praw Nr. 14, poz. 151) Sejmik Powiatu
Łódzkiego uchwala następujący Statut o komunalnym
podatku od pozwoleń na budowle:
Art. I.

. Wszyscy mieszkańcy gmin wiejskic'h, miejskich
powiatu Łódzkieg~. od wznoszonych na terenie bu·
dowli, opłacają na, rzecz Powiatowego Związku Komunalnego podatek w następującej wysokości:
1) od, podań na budowlę bez planów Mk. 10.
2) „
~
"
„
z planami:
a) za pierwszy arkusz
" 20.
b) za następne arkusze
5.
"
3) od budowli przemysłowych:
a) za pierwszy arkusz
„ 20.
b) za następne
" 10.
Art. II.

Pobór podatku powyższego uskutecznia architekt powiatowy przy wydawaniu pozwoleń na budowle,
pobrany podatek tenże architekt przekazuje co miesiąc do Powiatowej Kasy Komunalnej.
Art. II I.
Statut nm1e1szy wchodzi w
stycznia 1?19 r.

życie

z dniem 1-go
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Statut Nr. 8
o podatku komunalnym od zabaw i widowisk.
Na zasadzie punktu 8 art. 9 Tymczasowej Ordynacji Powiatowej dla obszarów Polski b. zaboru rosyjskiego z dnia 4/Il 1919 r. (Dz. Praw Nr. 13, poz.
L41), oraz art 8 Dekretu w przedmiocie Skarbowości·
Powiatowych Związków Komunalnych z dnia 7/11
1919 r. (Dz. Praw Nr. 14, poz. 151) Sejmik Powiatu
Łódzkiego uchwala następujący statut o podatku komunalnym od zabaw i widowisk.

P r z e p i s y o g ó I n e.
Art. I.
Związku Komunalnego poŁódzkiego podlegają wszystkie, urządzane w
obrębie powiatu publiczne zabawy j widowiska, nie
wyłączając zabaw i widowisk, urządzanych przez stowarzyszenia i związki, czy to w ścisłym kole swoich
członków czy też przy udziale zaproszonych gości.

Podatkowi na rzecz

wiatu

Nr. 78.

sprzedawane lub wydawane nie inaczej, jak po ostemplowaniu ich w Kancelarji Wydziału Powiatowego
Sejmiku Lódzkiego.
Art. VII.
Za wniesienie podatku do Powiatowej Kasy Komunalnej odpowiada przedsiębiorca, lecz solidnie z nim
ponosi odpowiedzialność także oddający lokal lub te..;
ren na zabawę albo widowisko.
Art. VII I.
O ile nie da się udowodnić ilości sprzedanych
biletów, podlegających opodatkowaniu, Wydział Powiatowy podatek ten określa sam w granicach od 20
do 500 marek.
Art. IX.
Zaległy w opłacie podatek ściągnięty
postępowania egzekucyjnego.

będzie

w

drodze

Art Il.

Art. X.

Podatek wynosi IO°lo od zasadniczej cenv biletów .wejścia· na teren zabawy lub widowiska.

do podatku od zabaw
prawo zgło
szenia reklamacji w Wydziale Powiatowym w ciągu
2-ch tygodni, licząc od dnia urządzenia zabawy lub
wiqowiska.
Decyzja Wydziału Powiatowego jest ostateczną.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia od obowiązku
uiszczenia podatku.

Art. III.
Niezależnie od podatku biletów wejścia pobiera
się jednor<3zowo 10 Mk. za wydanie pozwolenia na
urządzenie zabawy lub widowiska.

Art. IV.

Przeciwko

pociągnięciu

i widowisk opodatkowanemu

przysługuje

Pr ze ft i s y w y ko n a w cz e.
Wolne są od podatku:
Art. XI.
a) odczyty i wykłady, mające na celu zadanie społeczne, oświatowe lub naukowe;
Przedsiębiorstwa lub osoby, urządzające za opła
b) pokazy wszelI<iego rodzaju, urządzane nie zawo- tą wejścia na zabawy lub widowiska, nie wyłączając
dowo. w celach naukowych lub doświadczalnych; wolnych od podatku (art. 4), obowiązane są wydawać
c) popisy szkolne, oraz zabawy, przedstawienia, bilety, bez których wejście na zabawę i widowisko
koncerty, urządzane w budynkach szkolnych lub jest niedozwolone.
lokalach specjalnie na ten cel przez szkoły wyArt. Xll.
najętych, jeżeli jako wykonawcy widowisk występują uczniowie szkół;
Bilety na zabawę lub widowisko winny być
d) muzea i wystawy nie posiadające ,charakteru przedkładane Kancelarji Wydziału Powiatowego do
przedsiębiorstwa zarobkowego;
ostemplowania przynajmniej na 48 godzin przed ich
e) ślizgawki pod gołym niebem o ile nie przygrywa rozpoczęci em.
, na nich muzyka;
Art. XIII.
f) przedstawienia teatralne i koncerty popularne ·
oraz przedstawienia i koncerty, urządzane w ceBilet. składać się wm1en z części grzbietowej i
lach pedagogicznych, jeżeli cena biletu wejścia odcinka ptzeznaczonego dla kontroli. Na wszystkich
nie przekracaa 1 mk.;
częściach biletu oznaczony być winien Nr. bieżący
g) wszelkie widowiska i zabawy, z których całko oraz cena.
wity dochód przeznaczony jest na cele dobroArt. XIV.
czynne i wojskowe.
·
. Do kontroli Wydział Powiatowy deleguje konArt. V.
trolera, któremu, w razie zgłoszenia, należy udzielić
Wszelkie zabawy i widowiska (nie wyłączając żądanych wyjaśnień.
wymienionych w art. 4) winny być zgłoszone w KanArt. XV.
celarji Wydziału Powiatowego Sejmiku Łódzkiego
przynajmniej na 48 godzin przed terminem ich rozW ciągu następndgo dnia powszedniego po za:
poczęcia, do czego obowiązane są urządzające je osoby.
bawie lub widowisku przedsiębiorca winien złożY'
. Zgłaszający zabawę lub widowiska otrzymują od- Wydziałowi Powiatowemu (Kancelarji) w godzinach
urzędowych grzbiety zeszytów biletowych wraz w wypowiednie pozwolenia.
kazem sprzedanych biletów.
Art. VI.
jeżeli zabawa lub widowisko się nie odbyło,
Bilety wejścia na zabawę lub widowisko, nie wy- Wydział Powiatowy winien być zawiadomiony następ
nego dnia.
łączając wolnych od podatku podług art. 4, mogą być
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Nr. 78.

Jeżeli przedsiębiorca w ciągu 7 dni po terminie
zabawy lub widowiska nie zgłosi się do obliczenia
podatku, to pobrany zostanie podatek od wszystkich
ostemplowanych biletów.

7

Pr ze p is y k o ń co we.
Art. XVIII.

Art. XVI.

miny

Wszystkie przewidziane w ustawie
są terminami prekluzyjnemi.

powyższej

ter-

Wszelkie sprawy, dotyczące wymiaru i kontroli
Art. XIX.
podatku od zabaw i widowisk, załatwia Kancelarja
Wydziału Powiatowego. Pobór podatku u#Utecznia
Powyższy statut obowiązuje z dniem jego ogłoPowiatowa Kasa Komunalna.
·
· szenia:

K A R Y.
Art.

Ze Starostwa pow.

XVII.

Za niezastosowanie się do rozporządzenia Starosty pow. Łódzkie~o z d. 26 listopada r. b, <loty·
czącego usuwania opadów atmosferycznych, wójt
gm. Lućn1ierz, Ignacy Karolak został skazany na
2 dni aresztu i 1oo marek kary.

Wykroczenia przeciwko niniejszej ustawie oraz
przepisom wykonawczym do niej, karane będą do 500
marek grzywną lub w razie niemożności uiszczenia
grzywny aresztem do 6-ciu tygodni, o ile istniejące
przepisy prawne nie przewidują kary wyższej.
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kasetek ogniotrwałych
1) w Banku Handlowym w Łodzi,
2) w Kasie Wzajemnego Kredytu Przemysłowców
Łódzkich,
.
3) w Banku Petrogradzko-Ryskim w Łodzi,
4) w Banku Wilhelma Landaua
odbywać się będą codziennie od 10-ej rano do 1-ej po
połudnlu w nastc;pującym porządku:
dnia 9.12 kasetki, noszące numer od
1 du 100
10.12
100
200
"
11.12
200 "
300
12.12
„
„
300
400
1S.12
400 „
500
15.12
500
600
16.12
600
700
17.12
" 700 „
800
18.12
"
800 "
900
19.12
900 li 1000
20 12
1000
noo
"
22.12
"
"
"
" 1100
1200
i inne kufry i rozmaite skrzynie.
u rząd na dm1ema,
. . ze
. o 1·1 e dz1erza
. . wcy w naznaczonym czasie się nie stawią, kasetki ich zostaną opieczc;towane.
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Wszyscy posiadacze skór twardych i mięk
kich z niewyraźnymi znakami stempla Ministerstwa Aprowizacji winni do dnia 15 grudnia 1919 roku zameldować wymieni9ne skóry
w Komisarjacie Aprowizacji, Łódź, Brednia 16
celem dokładnego ostemplowania tychże.
Wszelkie reklamacje po upływie terminu
wyznaczonego - uwzględnione nie będą.
Komisarz Aprowizacji m.
Samborski.,

Łodzi

„ ....„ ...„

.....

Niniejszym zawiadamiam wszystkich producentów STAROSTWA ŁÓDZKIEGO, na których został nałożony kontyngent, że po 15-tym
grudnia r. b. każdy dostarczony przez nich
do składnicy centnar metryczny zboża będzie
płacony o 10 (dziesięć) marek mniej od dotychczasowej ceny.
Na poczet kontyngentu każdy producent
może dostarczać oprócz pszenicy, żyta i jęcz
mienia - również owios.
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Qi daje do wiadomości osób zainteresowanych, że rewizja (I~
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Łódzkiego.
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f\. Remiszewski.
d. 9.XII 1919 r.
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w Wilnie, Mińsku, Krakowie, Lwo- m
wie, Mławie, Odańsku, Herbach i Częstochowie.
·1; Clenie, Ekspedycja, Asekuracja, Inkaso, Zwózki, Magazynowanie. Załatwianie bagaży na wszystkie pociągi.
\ti Korespondenci we wszystkich wiekszy· eh miastach Europy. l.ł)
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Zagubili paszporty:
Altman Jankiel. Podrzeczna 8.
Amsel Aron .. Nowomiejska 4:.
Amsel Menachen Ber. Krótka 10.
Berliner Abr<;lm Mordka. Piotrkowska 94.
Blimbaum Frania. Bazarna S.
Bether August. Ruda Aleksandrowska, gm.
Bialer Anna. Nowo-Cegielniana 38.

3559
348Q

344f>
3578
355~

Brużyce.

3541
3567

8
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Szmulewiczówna Marja. Lipowa 57.
3466
3573
Baumgarten Lieba. Kilińskiego 18.
Szwojce Abram. Piotrkowska 26.
3469
Berman Abram Szmul. Szkolna 4.
3538
Suszyński Teodor. Spacerowa 15 (Bałuty).
Bojm Izrael i Mosiek zag. paszp. familijny. Pańska 24. 3528
3432
3441)
Suszek Ita. Brzezińska 14.
Belter Emma, zagubiła paszport wydany w Prusach,
wieś Nowe-Złotno, gm. Rąbień.
3472
Świderski Andrzej. Wieś Retki-nia, gm. Bruss.
3531
Barański Jan. Brzezińska 77.
34M
Ś\>viderska Józefa. Wieś Retkinia gm. Bruss.
3i32
Cynk Adolf zagubił paszport wydany w Aleksandrowie,
Świątczak Józef zagubił paszp. wyd. przez gm. Bruss. 984:4:3
wieś Ruda-Buga, gm. Brużyce.
3473
Wigdrowicz Jankiel Srul. Zielona 40.
3547
Chmielnicki Mojsze, Masza Gołda, Suchen Szymon zaguWrocł~·
ki
_D~wid,
Leon,.
Chawa
i
Estera
zagubili
paszbili paszport familijny. Pańska 41.
34:36
po
il1Jny. Brzezińska 2.
3535
Dawidowicz Szlama ze Zgierza, zagubił paszport, wyWolner Ą olf. · Wieś Grabiniec, gm. Rąbień.
3527
dany tamże.
3582
Weinstadt Gustaw. Kilińskiego 67.
3494
Qjament Chaskiel zagubił paszport rosyjski, wydany w
Wutkowska
Helęna
zamieszkała
w
Gostyninie.
3496
·
gm. Zwolenie, pow. Kozienicki. Młynarska Il:
354:2
·
Weinblum Mendel. Aleja Kościuszki 31.
3452
Djament Szmul. Wschodnia 20.
3500
34.33
W eisblat Chil. Zawadzka 4.
Dwora Calik, Aleksandrów, Rynek 646 zagubił paszport
Wolf Chil zagubił paszport wydany w Brzezinach. Piotrwydany ·tamże.
3520
kowska 31.
3458
Drozdowa Barbara zagubiła paszport i kartę pobytu. LiZelcer Józef. Średnia 2.
powa .M1 82.
3486
3530
Zengerbusz Johanna. Sienkiewicza 71.
Danciger Józef. Zgierska 28.
3462
3480
Zylber Chaj a. Północna 7.
Frenkel Icek Majer z Pabjanic.
3441
3481
Gutman Pinkus. Bałucki-Rynek 8.
3577
anikowski Józef zagubił
Gelemer Regina zagubiła paszport tymczasowy. N owoogłoszenia.
odroczenie
wojskowe.
Cegielniana 41.
3552
Ogrodowa 24 .
Grinbaum Usie. Aleksandryjska 18.
3503
bramicka Ruch la zagubiła
popławska Marja zagubiła
Graf Izrael Hersz. Franciszkańska 26.
3502
leg. chleb. Kilińskiego 23.
leg. chleb. Sienkiewicza 64.
Grzesz Izaak. Brzezińska 4.
3601
Becher Mordka zagubił zaGoldfarb Dwojra. Lutomierska 19.
3574
Ryske Jan i Eliza małżon,
świadczenie
wojskowe.
kowie zagubili w StryGatke Wilhelm. Piotrkowska 181ł.
3550
Srednia !3. ·
kowie, dnia 2/XII-19 r., pasz~
Górska Priwa. Pieprzowa 15.
3488
porty i przepustki do W oBaier Jan i Emma małżon34:71
Gocza.ł Abram. Łagiewnicka 10.
łyńskiej gubernji. Sporna 30.
kowie
z
·Rudy
zagubili
3456
Grojnym Abram. Pańska 11.
paszporty, leg. chleb., ksią
szei,nsilberowi Maurycemu,
Grinberg Etel. Wolborska 31,
34:40
żeczkę rezerwistki, paszport
Srednia 65, skradziono
Gutman Ryfka. Zawadzka 9 (Bałuły)
3464.
familijny na imię Hugo Edweksle w październiku r. b.:
mund
Baier.
Zagubione
doHeidrich Edward. St.-Zarzewska 64:.
3508
1-szy płatny 30/IV 19'15 r. na
kumenty wydane są w RuRb. 70, wyst. przez A. Krusch,
!glik Józef zag. paszport niemiecki. Chłodna ;14 (Bałuty).
dzie.
żyrow. przez B. Szeinsilbera,
Jaranowski Franciszek zagubił paszport wydany w Łodzi
II-gi płatny 15/I-15 r. na Rb.
na wyjazd do Gdańska. Benedykta 40.
3497
Bleicher Aron zagubił pasz70, wyst. przez A. Gothelfa,
port i Mk. 2.300 na ulicy
Kriger Eljasz zagubił paszport, wydany w mieście Domżyrow. przez B. Szeinsilberat
Łagiewnickiej. Brzezińska 23.
bie, pow. Kolskiego. Piotrkowska 21. .
· 3561
III-ci płatny w roku 1914 ratami miesięcznemi po Rubli
Konopka Franciszek i Józefa zagubili paszporty tymczaounkelman Feliks zagubił
24.17, a mianowicie: 5/8-14r.,
sowe, wydane w gm. Puczniew.
3558
zaświadczenie policyjne.
5/9-14 r., 5/11~14 r., 5/12-14 r.
Kaliska Regina Irena. Cegielniana 70.
354:3
Zakątna 30.
5/I-15 r„ 6/ll~l5 r., 5/III-15 r.,
Ksążieniec Feiga Machla.
Ogrodowa 26.
3509
5/IV-15 r., 5/5-15 r., 5/6-15 r.,
Dawidowicz Szlama zagubił
Korn Jakób zagubił paszport wydany w Łasku. Piótrpatent i kwit przemysło
5/X-14 r., wyst. przez ]. Garkowska 117.
3476
likowskiego, żyrow. przez B.
wy (Gewerbe-Rolle). PiotrSzeisilbera, IV-ty pł. l/I-16 r.,
kowska 24.
3433
Kwiatkowska Ruchla. Aleksandryjska 9.
na Rbl. 50, wyst. przez P. S.
3484
Kapłan Ruchla. Nowy Rynek 7.
Engelha~t Feliks stróż nocny
Grosmana.
3521
zagubił numer 54, wydaLichtenstein Hersz F1szer. Pabjanice.
z komendy poiicji w Lodzj.
zpiro Abram "zagubił wy3644
Majewski Stanisław; Krucza 4.
rok za Nr. 2792 na Chrza3455
Markowicz Ewa. Szkolna 30.
ogel Ludwik, skradziono
nowicza. Spacerowa 3 (Ba3438
1)aszport, Mk. 107 5 z mieszMuszkies Hęrsz. Zawadzka 36.
łuty).
.
..
3554: kania. PrzeJaZd 50.
Nitschke Oskar. Wieś Antoniew, gm. Rąb,ień.
zatan Chil zagubił legitym.
3591
Obroncki Chaim zag. paszp. polski. Kalus zyn.
latmanowi Pinkusowi skra-chleb. Zachodnia 54.
3580
dziono paszport wyd. w
Pakuła Abram. Aleksandrowska 18.
szwarc Mojżesz zagubił leg.
3564 Łodzi, palto letnie i kon;:rakt
Pfefer Izrael. Wschodnia 18.
chlebową. Kilińskiego 81.
z Gazowni: Miejskiej. Sred3563
Poznański Mosiek. Łagiewnicka 7.
nia 23.
-Tewel Izrael zagubił patent.
3576
Pirek Helena. Nawrot 29.
Nowomiejska 19.
ozłowski Izrael
zagubił
Pruszycka Marja zagub. paszpol't wydany w Sosnowcu. 3120
K leg. chleb. Krótka 6-a.
Rydczak Roch zagubił paszport wydany z gm. BI'łlss.
v\Tolner Leopold zagubił
Ruda-Pabjanicka.
3505
zaświadczenie'" wojskourlandzki Eljasz zagubił
we wydane w Łodzi. Wieś
do\vód osobistv. Kiliń3492
Rozenstein Mosiek. Młynarska 13.
Grabieniec, gm. Rąbień.
skiego 83.
~
3451
Rozenblum Mendel. Średnia 31.
Szeer Władysław zag. paszp. wyd. w Łodzi. Gostynin. 3581
ewin Bencj an zagubił kartę
wieze Adolf zag~bił patent
węglową. Podrzeczna 12.
Starowicz Jan Witold Piotrkowska 292.
3569
za .N"! 12202. Zachodnia 51.
3570
Szymkowicz Chil. Stary-Rynek 1.
eibowicz Abram Berek zaSzwarc Moiżesz, zam. ul. Kilińskiego 81 zagubił paszwiezenfe ldowi
Izraelowi
gubił świadectwo od koport zagraniczny, wyd. I.XI-19 r„ przez Starostwo
skradziono riortfel z
nia-klaczy kasztanowatej z
m. Łodzi za Nr. 70658, wydany na czas do 1.ll-20 r.
5.50 Kr .1 paszport i patent na
białą gwiazdką na czole i z
towary łokciowe i galantena podróż do Wiednia.
3537
plamą na lewej nodze. Rybryjne. Zgierska 28.
na 20.
Szeinrok Gustaw. Nowo-Zarzewska 51.
3519

Drobne
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Tłocznia E. Kulisza w Ludzi, ul. Średnia J~ 2ł.

