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23.
UCHWAŁA Nr 31/3~:t/55
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
z dnia 28 czerwca 1955 r.
w sprawie przeorganizowania trzech różnych cechów
w jeden cech pn.: "Cech Rzemiosł Różnych".

Na podstawie § 13 pkt. "g" .uchwały Rady Ministrów
z dnia 17. 4. 1950 r. - Instrukcja nr 2 (Monitor Polski
nr A-57, poz. 654) oraz pkt. l, 2 i :3 zarządzenia Przewodniczącego P.K.P.G. z d.nia :31. 10. 1949 r. w sprawie reorganizacji cechów rzemieślniczych (Monitor Polski nr A-85,
poz. 1042)' i w związku z postanowieniem art. 37 ustawy
o terenowych organach jednOlitej władzy Państwowej (Dz.
U. R. P. nr 14, poz. 130 z 1950 r.) na mocy art. 160 ust. 2
rozporządzenia z dnia 7. 6. 1927 r. o prawie przemysłowym
(Dz. U. R. P. nr 53, .poz. 458) w brzmieniu dekretu z dnia
3. 4. 1948 r. o częściowej zmianie prawa przemysłowego
(Dz. U. R. P. nr 18, poz. 130) po uzgodnieniu z Prezydium
Wojewódzkiej Rady .Narodoweti w Łodzi - Prezydium
Rady Narodowej m. Łodzi p o s t a n a w i a trzy dotych,czas istniejące w Łodzi przy ul. Sienkiewicza nr 1S cechy,
,posiadające jedno biuro, a trzy oddzielne zarządy cechów,
.których nazwy i liczba członków na dzień 30. 4. 1955 r.
fprzedstawia się następująco:
. 1. Cech Fryzjerów
---"227 członków
2. Cech Instrumentarzy Muzycznych i Galanteryjników
- 117
3. Cech Rzemiosł Poligraficznych i Papierniczych
-101
p r z e o r g an i z o wać na jeden' cech pod nazwą:
"Cech Rzemiosł Różnych". z siedzibą w Łodzi, który przejmie dot.Ychczasowe uprawnienia wymienionych cechów i w
skład którego wejdą dotychczasowi członkowie tych cechów.
Terenem działalllości Cechu Rzemiosł Różnych jest miasto
Łódź oraz powiat Łódzki i miasto Zgierz.
Jednocześnie Prezydium Rady Narodowej zOboWiązuje 'I
Izbę Rzemieślniczą do przedstawienia proponowanego skła
duzarządu dla nowoutworzonego Cechu' Rzemiosł Różnych
do zatwierdzenia oraz Izbę Rzemieślniczą i zarządy cechów
P?dlegających. przeorganizowaniu do podjęcia wszystkich
mezbędnych kroków, by Cech Rzemiosł Różnych rozpoczął
swą działalność' z dniem 1 sierpnia 1955 r.
Uchwała wchodzi w życie Z dniem jej podjęcia. '
Za Prezydh,lm R.ady Narodowej
Se~retarz Prezydium Zastępca Przewodniczącego Prezydium
Z. kaźmierczak
. E. Wróblewski
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24.
ZARZĄDZENIE'

Prezydium Rady Narodowej m: ŁOdzi
z dnia 20. 8. 1955 r.
w sprawi~ jesiennej powszechnej akcji odszczurz~nia na
terenie m. Łodzi.
Na zasadzie art.' 37 ustawy z dnia 20 marca 1950 r.
o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.
U. nr 14, poz. 130), art. 10 ust. 1 lit. d ustawy z dnia

na terenie m.

Łodzi.

21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnYm i ich
zwalczaniu (Dz. U. nr 27, poz. 198) okólnika Ministerstwa
Zdrowia z dnia 4 maja 1949 r. w sprawie powszechnego
odszczurzania (Dz. Urz. Min. Zdr. nr 10, poz. 68) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 r.
w sprawie utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach (Dz .. U. nr 40, poz. 306) Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi zarządza:
§ 1.

Przeprowadzenie powszechnego odsi:czurzania terenu
m. Łodzi przez jednoczesne i jednOlite wyłożenie trutek
w dniu 15 października 1955 1'. wieczorem i pozostawienie
ich przez trzy dni, tj. do dnia 18 października 1955 r. włącznie.
§ 2.

Powszechnemu odszczurzaniu pOdlegają na terenie
m. Łodzi wszystkie nieruchomości mieszkalne i użytkowe,
J?lace zabudowl!łne i niezabudowane, zakłady handlowe
. l przemysłowe, sklepy, magazyny i inne wymienione
w § 6 obiekty stanowiące własność państwową, spółdziel
czą i prywatną.
Nie podlegają odszczurzaniu w. wyze] wymienionym
okr~sie obiekty służby zdrowia, w których przeprowadzona
zostanie przez Łódzki 'Zakład D. D. 'j D. akcja wybiórczego
odszc~urzania, oraz zakłady i przedsiębiorstwa, na których
tereme prz.eprow,adz~ na podstawie umów stałą akcję
odszczurzam a Łodzkl Zakład Dezynfekcji
Dezynsekcji
i Deratyzacji w Łodzi, ul. Traugutta nr 8, t~l. 228-26.
§:3.

Odszczurzanie'

przeprowadzą

we

własnym

zakresie

wła

ściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów podlegających

odszczurzaniu,

względnie

osoby ich

reprezentujące.

§ 4.

Do akcji użyta będzie trutka "Derotal" (Enka 1.'-2) w cenie zł 2,40 za porcję o wadze 30 g.
§ 5.

Rozprowadzeniem trutki zajmą
BUdynków Mieszkalnych w Łodzi.

się

Miejskie

Zarządy

§ 6.

Osoby, które obowiązane są do przeprowadzenia akcji
(§/ 3), za?pa~rzą się w trutki w terminie od 10 września do
5 pazdzlermka 1955 r. według niżej podanych norm:
a) Lokale mieszkalne na
2 porcje trutki a 30 g.

każde

150

m2

powierzchni

b) Place zabudowane na każde rozpoczęte 100 m 2 powierzchni 1 porcja trutki a 30 g.
c) Place niezabudowane na każde rozpoczęte 500 m 2 powierzchni 1 porcja trutki a 30 g.
,
d) Sklepy, zakłady handlowe, przemysłowe, lokale użyt
kowe, warsztaty rzemieślnicze i inne 'niezależnie od
wła~cici~la nieruchomości na każde 50 m 2 Powierzchm zaJmowanego lokalu 2 porcje trutki a 30 g.
e) Hotele, pensjonaty, domy noclegowe na 10 pokoi
2 porcje trutki a: 30 g~
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Nieruchomości
pozostające w administracji
M. Z. B. M.
zostaną zaopatrzone w trutkę przez właściwe administracje domów, natomiast właściciele,. zarj1:ądcy lub użytkow
nicy pozostałych nieruchomości zaopatrzą się w trutki,
przedkładając książkę ewidencyjną nieruchomości w przepisanym terminie w następują~ych punktach sprzedaży:

Dzielnica

Śródmieście

ul. Armii Ludowej nr 8
ul. Kilińskiego nr 94
Dzielnica Polesie
- ul. Piotrkowska nr 100 (II p.
pok. 11)
ul. Parkowa nr 2
ul. Wólczańska nr 18
ul. Henryka . Barona nr 75
Dzielnica Bałuty
- ul. Limanowskiego nr 134
ul. Sędziowska nr 14
ul. Obr. Stalingradu nr 59
ul. Łagiewnicka m: 37
.. ul. Kalinowa nr 1
ul. Ziołowa nr 1
Dzielnica Staromiejska - ul.. Wojska Polskiego nr 122
. ul. Boj. Getta Warszawskiego
nr 31
ul. Armii Ludowej nr 28
Dzielnica Chojny
- ul. Przybyszewskiego nr 86.
ul. Lokatorska nr 10
ul. Kaliszewskiego nr 146
Dzielnica Ruda
_. ul. Rudzka nr 7
ul. Wólczańska nr 251
ul. Bednarska nr 24
Dzielnica Widzew
- ul. Nowotki nr 247/249 (barak 3)
ul. Zbocze nr 53a
Sprzedaż będzie

5

-

prowadzona w czasie od 10 wrzeSnia do
godzinach

paźdźiernika włącznie

w

w poniedziałki, środy i
wtorki i czwartki
soboty

piątki

-

od godz. 11 do godz. 19
od godz. 8 do gOdz ....15
od godz. 8 do godz;· 13

§ 7.
Koszty związane z nabyciem trucizny ponoszą:
a) w domach mieszkalnych proporcjonalnie wszyscy
lokatorzy,
b) w pozostałych obiektach użytkownicy.
Administracje domów doliczą wydatkowane na truciznę
i przynęty koszty do świadczeń i· pobiorą od lokatorów
łącznie z czynszem mieszkaniowym.
§ 8.

W toku akcji należy stosować się do podanych niżej
wskazówek:
a) nabytą trutkę do dnia wyłożenia należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym oraż odpowiednio
zabezpieczyć gdyż jest niebezpieczna dla życia ludzi
i zwierząt,

b)

m.ŁODZI

Str. 18

trutkę na przynęcie wyłożyć należy według pouczenia
załączonego do każdego opakowania, ?'wieczorem dnia

15 października 1955 r. w miejscach pojawiania się
szczurów, a 'W szczególności w pobliżu śmietników
komórkach, piwnicach, na stąrchach, ustępach bu~
dxnkach gospodarczych itp.,
c) trutki należy pozostawić rozłożone do dnia 18 paź
dziernika
1955 r. włącznie,
,
.
d) w miejscu wyłożenia trutki należy nalepić załączone
do każdego słoika z trutką ostrzeżenie: "Uwaga trucizna",
'

e) terminu wyłożenia trutki należy ściśle przestrzega~
f) trutek nie wolnq wykładać w polu, ogrodach i par..
kach,
g) w czasie odszczurzania f\ależy ściśle nadzorowat
dzieci i nie zostawiać ich bez opieki, zaś zwierzęta
i ptactwo domowe trzymać w zamknięciu,
h) następnego dnia po akcji tj. 19 października 1955 r .
rano resztki niezjedzonej przez szczury trutki należy
zebrać i spalić lub zakopać,
i) padłe sz~ury należy zakopywać l~b palić,
j) w wypadku, gdyby na skutek spożycia zatrutej przynęty lub padłego szczura padło jakieś zwierzę domowe; należy padłą sztukę bezwzględnie zakQpać lub
spalić. Mięso tych zwierząt' jest zatrute i niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego,
§ 9.

Nadzór i

kontrolę nad

wykonaniem tego zarządzenia

przeprowadzą:

Wydział Zdrowi.a Pr~zydium Rady Narodowej m. Łodzi,
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi przy współ
udziale Łódzkiego Zakładu DD i D,organów M.O., czynnika społecznego i komitetów blokowych.
.
W okresie od 5 października 1955 r. do 15 października
1955 r. przeprowadzona będzie kontrola zaopatrzenia nieruchomości w trutki oraz prawidłowego ich wyłożenia.
§ 10.
Niestosujący

się do przeplSOW niniejszego zarządzenia
na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 lutego
1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu (Dz. U. nr 27, poz. 198) w związ..l.m· z art. 8 ustawy
z dnia 15. 12. 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. ti. nr 66, poz. 454) karze pracy poprawczej
do 3 miesięcy lub grzywny 3.000, zł.
podlegają

Za Prezydium Rady NarOdowej
Sekretarz Ptezydium Zastępca Przewodniczącego Prezydium
E. Wróblewski
z. Kaźmiepczak

Adres Redak~ji i Administracji: Prezgdium l\adg NarodpweJ m. Łodzl, Wgdział Qg61no - GospodarcąJ. ul. Piotrkowska 104, telefon 290-40, wewn. 140 - Konto Narodo,wg llank Polski - IV Oddzi .. ł Miejski w Łodzi - nr 908-95/1/595,
.
część 15, dział 5, r:ozdzlał 19. I

Prenumerata roczna ze skorowidzem mynosl zł 18.- półroczna zł 10.-. Cena pojedynczego egzemplarza' do 4 stronic druk~
więłszej ilości stronic - o zł 0,80 więcej od każdej drukowaneJ
Ogłonen!a -\&1 2.70 za wiersz mm 1 szp. Za układ tabelaryczny

bez skorowidza
- zł. 0,90. Przy
stroDlcy.
dolicza się 100%.

Cena

zł

0,90

S,rHdd pojedJDczJch epemplarzp odhJwa sił w Referacie ~zeczD Znale_____
ZiODD~.h_ 1 lDfo!~~.9i, Łódź, ul. Plo!rkow.k::=a_l:.:0.::..,4a.::...._ _ _ __
T,p.,ł.ód:t,

Nr 1925.8.55 r. Pop. druk. sat A4 Nakł.670+30 egz. Rękopis otrzymano,
27.8. 55 r. Podpisano do druh 5. 9. 55 r. Druk ukończono 5. 9. 55 r. D-6-17613.
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