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WOJEWODZ\K IEJ RADY .NARODOWEJ w
cznia 1951

ŁODZI

Nr I
TR ESC

Poo.

2

3

----CZĘŚĆ I. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE.

1
- U chwała nr 1. W oj. Rady N ar. w Łodzi -- Komunikat nr 1. - o zabezpieczeniu właściwe.i pracy
komisjom radzieckim.
Rozporz. Porządkowe o oświetlaniu tabliczek z numerami porządk. nieruchom.
'----' Pismo okólne 1) o opłatach u. st. c. i władz nadzorcz.,

CZĘSC I

1.
KOMUNIKAT nr 1
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi
z dnia 2 stycznia 1951 r. nr O. Pr. 8/51
0 podaniu do publicznej wiadomości uchwały nr 22 V. Sesji
Wojewódzkiej Rady Narod. w Łodzi, odbytej w Pr. W. R. N.
w Łodzi ul. Ogrodowa 15, w dnu 20. 12. 50 r.

I. Po przeanalizowaniu P. V porządku obrad „zagadnienie
analizy pracy prezydiów rad narodowych na odcinku komisyj radziet.;kich" przez Ob. Sekretarza Prez. ~oj. R. N.
w Łodzi oraz przeprowadzonej dyskusji przy udziale, zaproszonych na V. sesję przedstawicieli terenowych Komisyj rad
narodowych z prawem zabierania głosu, została podjęta następująca:
·

II.
U C H W A Ł A nr 22.
W c·3lu zabezpieczenia właściwej pracy komisjom radzieckim, Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi na sesji
w dniu 20 grudnia 1950 r. postanowiła co następuje:
1) zobowiązać powiatowe, miejskie i gminne rady narodowe do przeanalizowania działalności komisyj pod kątem ich
aktywności oraz, celem przygotowania wniosków, zmierzają
cych do likwidacji, istniejących niedociągnięć oraz odwotania nieudzielających się w pracy członków komisyj zarówno z komisyj jak i rady narodowej,
2) zobowiązać wszystkich radnych do pracy w komisj.ach
radzieckich,
3) w celu wye1iminowania niebezpieczeństwa zbiurokratyzowańl.a komisyj i zabezpiecz.enia komisyj przed formalną,
bezduszną działalnością, Rady Narodowe, odwołają ze składu
komisyj ; kierowników wydziałów, refe:ratów i pracowników
prezydium rad narodowych, .kierowników instytucyj gospodarczych, zakładów i urzędów oraz członków prezydiów rad
narodowych,
'
4) rady narodowe, powołają w skład komisyj minimum
20 % kobiet oraz 10 °Io członków z. M. P.,
5) rady narodowe przy przeprowadzaniu zmian w skła
dach komisyj, zwiększą udział bezpartyjnych do 30-40 O/o
mając n~ uwadze, że w komisjach radzieckich winien współ~
praCiow:ac .·aktyw partyjny ż
aktywem. bezpa.rtyjnym.
Wojew. Rada Narodowa zobowiązuje powiatowe, miejskie
i gminne
rady narodowe do zrealizowania powyższych
wytycznych do dnia 31. 1. 1951 r.
6) gminne/ miejskie i powiatowe rady narądowe zobowią
zują się
do przeprowadzania kwartalnych sprawozdań na
sesjach, celem 0('2ny pracy komisyj,
7) w m•cu sty<;i·miu 1951 r. rady narodowe winny zatwierdzić plany pracfławych .komisyj,
8) .zobowiąza,;; człol1ków Komisyj rady narodowej do przyjmo~~, pró~'. ~rg i .zażaleń od obywateli w godzinach
odpowi~dają9ł'Ch ludowi pracującemu,
.
,
.
9) ;lecie Prezyd~um W. R. N. wysyłame zaproszen na sesJe
W oj.e\vódzkiej Rady Narodowej, na posiedzenia komisyj . oraz
•1~MW na...,~onanie .czynności .kontrolnych w ;tereme do
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2) o wydawaniu skróc. aktów urodz. w związku
z zawarciem małżeństwa.
CZĘŚĆ II. PUBLIKACJE.
Zarządzenie o zwolnieniu od opłacania czynszu lokalowego.
Ogłoszenie
o sporżądzeniu probkóhi zdawczo-odbiorczego.
Komunikat o uruchomieniu a. p. t.

tych instytucyj w których radni i
trudnieni.·

członkowie

komisyj

są

za-

10) Nałożyć moralny obowiązek na wszystkie instytucje
gospodarcze, .społeczne i polityczne, działające na terenie województwa łódzkiego szczególnie: troskliwego dopilnowania
przez S\':"e organy wykonawcze, by członkom rad narodowych
i członkom komisyj rad, jako reprezentantom terenu, ułatwia
no w granicach jak najdalej idących możliwości, pełny ich
udział w sesjach rad narodowych i posiedzeniach komisyj.
Uchwała powyższa oraz analiza działalności komisyj, wykazująca niedociągnięcia i cały szereg błędów pracy komisyj
rad narodowych, mają na celu mobilizację całego aktywu rad
narodowych do wytężonej pracy na odcinku komisyj przez

właściwe spełnianie nałożonych

na komisje

obowiązków,

by

stały się one sprawnym narzędziem mas pracujących w walce

o zbudowanie socjalizmu.
Wykonanie uchwały, podane jej do publicznej wiadomości
oraz wydanie zarządzeń i dopilnowanie ich wykonania porucza się Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej. (-) Przewodniczący: N orwiński Aleksy.
III.

U chwała niniejsza wch9dzi w

życie

z dniem

ogłoszenia

.z mocą obowiązującą od dnia 20 grudnia 1950 r.

Za Prezydium R. N.: Czesław Pabisiak
Sekretarz Prez. R. N.

2.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z dnia 1-go grudnia 1950 r. Nr O Pr. 8/51
o oświetlaniu tabliczek z numerami porządkowymi
nieruchomości.

N a podstawie art. 37 ustawy z dnia 20. 3. 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej Dz. U. R. P.
nr 14, poz. 130, art. 108 ust. 2, art. 112 administr. ogól. Dz.
U. R. P. nr 80, pozz. 555 z 36 r., dekretu z dn. 26. 4. 48 r. ·
o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych
i nawiązek Dz. U. R. P. nr 24 oraz uchwały Rady Ministrów
z dn. 28. 10. 50 r. w sprawie zmiany systemu pieniężnego. zarządza się co następuje:

§ 1. W miejscowościach zelektryfikowanych w których energia elektryczna dostarczana jest bez przerwy w porze n9cnej
i w których budynki wykonane są z materiału ogniotrwałego, tabliczki z numerami porządkowymi, umieszczane na
nieruchomościach zabudowanych, winny być oświetlone od
zmierzchu do świtu.
§ 2. Obowią:tek oświetlania spoczywa na właścicielach,
użytkownikach, bądź zarządach nieruchomości, którzy powinni w terminie do dnia 1. 3. 1951 r. zaprowadzić potrzebne
do tego instalacje elektryczne.
§ 3. Winny nie oświetlenia tabliczek ulega w trybie postępowania karno-administracyjnego grzywnie do 2500 zł. lub
karze aresztu do dni 14 albo obu tym karom łącznie.

}jr

1/poż.

§: 4.
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Rozporządzenie

ogłoszenia

rodowej w

w Dzienniku

niniejsze wchodzi w życie z dniem
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Na-

„Wymien. .. w ak~~e vnvarł. . . . związek małżeński
dnia . . . . . r . . . . . w Urzędzie St~'nu Cywilnego w ..••."
Wspomniane adnotacje winny być zaopatr7ione w datę ich
sporządzenia i podpis urzędnika . stanu cywilnego oraz . pie-

Łodzi.

Za Prez. Rady Narod.:

(->

L. Kwaśniewski
Czi. Prez.

częć.

Powyższe zarżądzenie należy ściśle' przestrzegać.

3.

wycc,/uje się poprzednie pismo okólne tut.
Prezydium w omawianej sprawie z dnia 4. 11. 1950 r., nr AC.
II-O /30/50 r.
Za Prez. R. N. ·(..:_) Lewandowski Edm.
Kier. Wydz.
Jednocześnie

PISMO OKÓLNE
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
1) z dnia 25~ 11. 1950 r. nr II.-0/38/50 o opłatach u. st. c.
'·
i ;władz nadzor~

3) z dn. 7. 12. 50 r. nr AC. II.-C. 40-50 o wydaw. zastanu woln.
Prezydia Powiatowych, Miejskich R:.d Narodo-wych oraz Uriędy Stanu. Cywilnego na terenie
województwa łódzkiego.

Prezydia Powiatowych, Miejskich i Gminnych
Rad Narodowych oraz Urzędnicy Stanu Cywilnego na· terenie województwa łódzkiego.
Z dniem 28 listopada 1950 r. wejdzie w życie dekret
z dnia 26 października 1950 r. o zmianie dekretu o opłacie
skarbowej, ogłoszony w nr 49 - Dz. lf. R. P. pod poz. 453.

świadczeń

Sprawdzono, · że niektóre urzędy stanu cywilnego wystaz świadcznia, stwierdzające, iż dana osr-ba jest
stanu wotnego.
Zs ~y1,ri.a:c rze~"ia te są niejednokrotnie wykorzystyvvane przez
osoby, zawierające małżeństw w zagranicznych. urzęda~h
<:tanu cywilnego, w ce7u pominięcia obow,iązku przertstawienia świadectwa ~dolności prawnej. do zawarcia m łż fr::tw,a,
uzyskanego w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Dekret uchyla ~rt. 89 pr~~a o aktach stanu cywilnego
wobec czego traci moc obowiązującą wydaną na podstawie tego
artykułu taryf a opłat za czynności urzędowe urzędów stanu
w częściach Xl i XII Instrukcji dla urzędników stanu cywi~
cywilnego. i. władz nadzorczych. Równocześnie z dniem 28 hstopada 1950 r. przestaną obowiązywać przepisy zawarte
nego, dotyczące pobier~nia opłat aqministracyjnych i skarbo·
wych.

WiaJ ą

Biorąc pod uwa~ę że w myśl przepi~ów obowiązuj~c?"cł: urzę- ·
?y stanu cywilnego n1e są uprawn~one do :VYs,t ~w~a:i1a z-la·
(„,~a<1ezeń 0 stanie wolnym, Prezydium WoJewodzkeJ. Ra Y
N a~odowej zarządza zaprzestanie wydawania om "Wlanych

Wysoko$ć opłat skarbowych za czynności urzędów ~~anu
cywilnego i władz nadzorczych jest pod~na. w pozyc~1 la

części I Tabeli opłat skarbowych, stanow1ąceJ z.:i.łączm~ do
dekretu, ponieważ dekret nie przewiduje. wyraźnie pobiera~
nia opłat za czynności dokonywania wzmianek dod~tko~ch
w aktach stanu cywilnego, należy za dokonanie wzmianki pobierać opłatę skarbową w wysokości 50 zł. jak za czyn,n?ść
urzędową, nie wynikającą z obowiązku ustawowego urzędnika
stanu cyWilnego.
Poza opłatami skarbowymi inne opłaty nie mogą być pobierane.
w celu umożliwienia interesantom nabyWania znaczków
skarbowych i załatwiania ich spraw bez niepotrzebnej zwłoki
Prezydia Gm. R. N. (M. R. N.) winny zaopatrzyć urzędy stanu cywilnego w odpowiednią ilość zn:.czków skarbowych. Interesantom zamiejscowym należy w miarę możności· przesyłać żądańe dokumenty stanu cywilnego z nalepionymi i skasowanymi znaczkami skarbowymi za zahcz~mem pocztowym.

zaświadczeń.

Ur'zędy Stanu Cywilnego mogą natomiast n.i podstawie
"lrt. 4C pra;wa o ak1.tach fstan;i ~ywi.lne.go ~Dz. ~J. nr 43, po~.
272 z 1945 r.) wydawac ,zaswia:lczenu J"d?°me o. tym, IZ
w księdze stanu cywilnego nie ma pewnego 0~1su, .a więc o bra:
ku aktu stanu cywilnego ~ub o _?raku wzm1an~1 dodat~ow:J
wzgl. 0 nieistnieniu w :::kc1e takich danych, ktore .podaJe się
.
w odpisach skróconych aktów.
Za Prez. R. N. (.-) Kucner K.
Zastępca Przew.

4) z dn. 7. 12. 50 o zmianie art. 39 i 62, prawa o aktach
st. cyw.
Prezydia Powiatowych, Miejskich Rad Narod?wych oraz Urzędy St'.'.nu Cywilnego na .tereme
województwa łódzkiego.
Prezydium Wojewódzkiej ~ady Ńarodo~e.j w, Łodzi .p?<1aje
poniższy odpis pisma Prezydium Rad~ M1mstrow, Zespoł Il,
Biuro Społeczno-Administracyjne z dma 30. 11. 1950 ~· 1. dz.
53/I-4-1220 /50 do wiadomości i ścisłego przestrzegania.
Za Prez. R. N. (-> Kucner K.
·
Zastf!pca Pnew.

Ustalenie ilości znaczków skarbowych dla potrzeb każdego
stanu cywilnego oraz zasad kontroli ich zużycia pozostawia się do uregulowania 1·rzez Glilinną R. N. '(M. R. N.).
urzędu

Prezydia Gmi,nnych Rad Narodowych i Urzędy Stanu Cywilne.go winny zaniechać pobierania opłat za swe cz,;·nności
urzędowe według dotychczasowych przepisów.
Zarazem wyjaśni~ się, że pobieranie opłat w znaczkach
skarbowych obowiązuje od dnia 28 listopada 1950 r. także
· w sprawach obywat~lstwa (nadania obywatelstwa, akty uznania, poświadczenia obywatelstwa), ewidencji ludności (poświadczenia zamieszkania, tymcza.sowe zaświadczenia toź
samości) oraz zmiany nazwisk.

Przedruk
PREZYDIUM RADY ~MINISTRÓW
Zespół II
Bforo Społeczno-Administracyjne L. dz. 53/I-4-i220 /50
Zmi. na przepisów art. 39 i 62 pTawa o· aktach stanu cywilnego.
odpis

2) z dn. j. w. 1) nr AC. II 0/37-50 o wydawaniu skróconych
aktów urodzenia w związ]:{u z zawarciem małż.
Ob. Ob. Urzędnicy Stanu Cywilnego na terenie
·
województwa łód'zkiego.
W związku z pismem Prezydium Rady Ministrów, Zespół II
Biuro Społeczno-Administra<!yjne, z dnia 13. 11. 1950 r.
nr S. 3/1-4-950/50 Preżydium Wojew. Rady NarÓdowej
zwraca uwagę na obowiązek wszystkich urzędów sfanu cywilnego wydawania osobom, zamierzającym zawrzeć małżeństwo,
odpisów skr,óconych ich aktów urodzenia z adnotacją stwierdzającą, że w akcie. urodzenia nie ma ,przypisków o 'pozostawaniu. os~by, której akt dotyczy, w. związku małżeńskim.
~dnotacj !1' winna, ·być umieszczona na lewym marginesie
W akcie
odpisu skroconego aktu urodzenia w brzmieniu:
urodzenia nie ma przypisku o zawąrciu małżeńsh~a''.

Narodowych
Rad
Wojewódzkich
Prezydia
(wszystkie) oraz Prezydia Rad N arodowycb
w m. st. Warszawie i m. Łodzi. Wydziały Społeczno-Administracyjne.

W Dz.. Ust. R, ?. z dnia 21 listopad~.195-0 r. nr 51, poz. 468,
zc;stala ogło.>zcna ustawa z dnia 28. 10. 1950 r. ·o zmianie
uiektćrych przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
' Ustawa wprowadza zmiany w art. 59 ust. (1/lit. a) oraz
w art. 62 powobnego pra:"a.
1) Zmiana artykułu 39 ust. (1) lit. a. p lega na tym, że
w dotychczasowej treści lit. (a) skreśla się słowa „i naz„
wiska", wobec czego ·.,.rtykuł ten otrzymuje brzmienie:

.. J <:ż~li .osoba, ~tórej akt dotyczy pozostawała w - związku i
,Art. 39 1). W wyciągach umieszcza się tylkę- następu
małzensk1m, nalezy na lewym margin"3ie dokumentu umieścić
j ąee dane: a). w wyciągu aktu urodzenia: - b~ię i nazwisk<l
.\
·
adnotację treści nas~ępującej:
,. dziecka, imiona rodziców, miejsce j .datę· uród~ia ..dzieck~.
1

.

Str. 2·

l

(
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Str. 13''

Nr 2

ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, urzę- '
Biuro Społeczno-Administracyjne prosi o podanie nin. pisma
cywilnego są obecnie obowiązani do W'ystawianb.
urzędom stanu cYwi,lnego do wiadomości i ścisłego przestrzegania zawartego w nim wyjaśnienia.
2-ch rodz.;ijów wyciągów , aktów urodzenia,, a mianowicie wyciągów wg ustalortej Wyżej treści oraz wyciągów uproszczoZa Dyrektora Biura: R. Imach,
,
nych (z pominięciem imion i nazwisk rodziców),
Naczelnik Wydziału
2) art. 62 został uzupełniony nowymi pru.Wisami,, które
ojcowustalenia
lub
II
dz,iec'ka.
CZĘSC
uznania
braku
w
że
przewidują,
stwa urzędnik stanu cywilnego na -wniosek dziecka lub, jego
4.
przedstawi'ciela ustawowego, albo z urzędu wpisuje do aktu
urodzenia dziecka, jako imię ojca jedno z imion zwykle
ZARZĄDZENIE w kraju używane, czyniąc o tym wzmiakę na marginesie
urzędnik
Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości
aktu. Jeżeli ojcowstwo zostanie następnie ustalone,
st. cyw. winien postąpić stosownie d~ art. 56 t., j. sporżądzić
z dnia 7. i 18 grudnia 1950 r.
nowy ~ kt na podstawie dotychczasowego aktu i danych uzuczłonków niektórych spółdzielni pracy
zwolnień
sprawie·
w
·
pełnbj ących.
od opłacaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych w WY·
7. nnwyższego wynika, że nie może być sporządzony akt
sokości ustalonej w myśl art. 2 dekretu z dnia 28 lipca 1948 .r.
'11'":-ł'!::·'ia dziecka, którego ojciec jęst nieznany, z pominięciem
o najmie lokali (Dz. U. R., P. nr 36,, poz. 259> w brzmieniu
\,pisania do aktu jednego z imi?n, jako imienia ojca.
dekretu z dn. 25 października 1948 r. (Dz. U. R. P. nr 50,
poz. 383).
W związku z tym urzędnik stanu cywilnego jest obowią
~·~. Y1 ;' przv sporządz-niu tak:ego aktu w razie niezgłoszenia
N a podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 5 i art. 8 ust. 1 ustawy
r!i' :cku o 1vpisnnie do aktu imiona ojca wpisać z urzę~u. do
z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wyimion
zasobu
z
ojca,
imię
jako
i:n'ę,
aktu i,vybrane prz~;z sieb1c
twórczości (Dz. U. R. P. nr 10, poz. 104) oraz § 2 ust. 1
· n!ljbardziej popul rnych.
pkt. 5 i § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrze„
śnia 1948 r. w sp.rawie zwolnień i ulg w opłacaniu czynszu
P.S'Y:iC.''?:':'1 e zwr.1•'.a s1ę U\Vagę, że myśl art. 2 ustawy na
za najem lokali mieszkalnych oraz zwolnień od wpłat na
'ul> jei pn~er1staw:cie.1a ustawowego, ,w której
'':e
Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej (Dz. U. R. P. nr 49,
:<kcie urodzeni: prz::.:d wejściem w życie tej ustawy nie była
poz. 374) zarządza ,się, co następuje:
wymieniona, osoba ojca, urzędnik ~tan.u cywilnego jest obo,,,i~:zany wp~sać do takiego aktu, jako imię ojca, jedno z imion
. § 1. Członkowie spółdzielni pracy, objętych wykazem za··. :,'ykłe w, kraju uż7wanych, wsk zane przez wnioskodawcę„ , łączonym do niniejszego zarządzenia, opłacają czynsz za najqm lokali mieszkalnych 'W wysokości czynszu płatnego
W tych przypadkach ~ima, óyć · dokonana odpowiednią
w miesiącu lipcu· 1948 roku. ·
zmianka na msrginesie aktu.
§ 2. Osoby wymienione w § 1 ~orzysta,ją ze zwolnień doBiuro Społeczno-Administracyjne prosi o podanie urzędom
piero od chwili, gdy stały się członkami spółdzielni pracy sto·
st nu . cywilnego treść niniejszego pisma do wiadomości
sownie do art. 19 ustawy z dnia 29 października 1920 r.
i ścisłego przestrzegania.
o spółd,;telniach. (Dz. U. R. P. nr 25 z 1950 r., poz. 232).
5) z dn. 21. 12. 50 r. nr AC~ II.-0-43-50. o zgłoszeniach
§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia
przeż pełriomocników szczególnych.
z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1948 :t>.
Prezydia Powiatowych i Miejskich ,Rad NarodoPrezes Central. Urzędu Drobnej Wytwórczości: A. Żebrowski
wych ·oraz Urzędy Stanu Cywilnego na terenie
województwa łódzkiego.
Załącznik do Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytworczości (znak:
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi podaje
G:Ę>l-D-04-1 /50 /88).
do wiadomości poniższy odpis pisma Prezydium Rady Mini:..
Zespół. II,·, Biuro· Społeczno-Administracyjne, z dnia
~trów Wykaz
13. 12. 50 r. nr S. 3/!4-1280 '50 w .sprawie przedmiotowej
łódzkim. których człon
województwie
w
pracy
spółdzielni
w celu odnośnego stosowania w ·urzędowaniu.
kowie są uprawnieni do płacenia czynszu w wYSOkości
Za Prez., R. N.: (-) Lew,andowski Edm.
·
czynszu płatnego w· m.:.cu lipcu 1948 r.
Kier. Wydz.
L~ p., statutowa nazwa spółdzielni, adres, przedmiot dzia..;
łalności, data powstania spółdzielni:
Przedruk
1. Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy „Przyszłość",
PREZYDIUM RADY MINISTRÓW
Wieruszów pow~ Wieliński ul. Rynek 22, prace w zakresie
·
Zespół n
szewstwa i cholewkHstwa, 7~ 7. 1950 r.,
2. Sp·ółdzielnia Pracy Zbieracza Odpadków Użytkowych,
Biuro Społ.-Admin. nr S. 3/I-4-1280/50
Radomsko,. ul. Żeromskiego 20, zbiornice. odpadków użytkoDokonywanie w urzedach stanu cywilnego zgłoszeń przez ' Wych, 7. 7. 1950 r.,
!
pełnomocników szĆzególnych.
3. Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy im. 1 Maja,
Narodowych
Rad
W oj ewódzkich
Pabianice, ul. Kościuszki 8, prace w zakresie szewstwa i cho'."
Prezydi ą.
(wszystkie) oraz Preizydia Rad Narodowych
lewkarstwa, 19. 7. 1950 r.
w m. st. Warszawie i m. Łodzi. Wydziały Społ.
4. Spółdzielnia. Pracy Stolarsko-Mechaniczn a, Zgierz, ul.
Admin.
produkcja wyrobów drzewnych, 28. 7.
Dąbrowskiego 37,
·
,
·
r.,
1950
cystanu
Wobec nasl!wającej się w niektórych urzędach
5. Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy im. „22 Lip„
wilnego wątpliwości, czy. przepis~art. 52 ust. (4) prawa o akca", Brzeziny, ul. Traugutta 1, prace w zakresie szewstwa
tach stanu cywilnego, dopuszczający dokonywanie w urzędach
. .. . ,
.
i cholewkarstwa, 31. 7. 1950 r.,,
Pt::inu cywilnego zgłoszeń przez pełnomocników szczególnych,
6. Spółdzielnia Pracy „Metal", Łowicz, ul. Żymforskieg<f 28,
utracił moc obowiązującą, Biuro Społeczno-Administracyjne
wykonywanie pracy branży metalowej, 7. 8. 1950 r.;
wyjaśnia:
7. Spółdzielnia Pracy „Introligator'~, Piotrków Tryb., ul.
Art. 52 ust. ( 4) nie został :mi uchylony, ani .też ,znowelizoSłowackiego 23, prace w zakresie introligatorstwa, 18., 8.
9,
(art.
rodzinny
wany. Przepisy wprowadzające kodeks
,
1950 r.,
pkt. 7) znowelizowany art. 60 powołanego prawa ~ tym jedyPabianice, ul. Piotra
Fryzjerów,
Pracy
Spółdzielnia
8.
ńie kierunku, że zgłos.zelnie urodzenia może być dokonane
r;,
195.0
8.
23.
fryzjerskie,
usługi
36,.
Skargi
oboosoby,
zamieszkania
miejsca
c:ywilnego
st.mu
·w urzędzie
Szczerców,
Cholewkarzy,
i,
Szewców
Pracy
,
Spółdzienia
9.
wiązanej do zgło~enia'.
i eholewkar.:. ·szewstwa
zakresie
w
prace
5,
Piotrkowska
ul.
że
wynika,
artykułów
wymienionych
tr.eści
Z zestawienia
stwa, 29. 9. 1950 r .,
, art. 52 ust. ( 4), jako zawierający ogcŚlną z'asadę wyręczenia
10. Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy im. Jana
nie został ograhiczony
!'.' ~ę · pełnomocnikami szec:tególnymi,
Kiliilskiego, Zgierz, ui. 17 Stycznia 5,. prace w zakresie
nowelizowanego art. 60, dlatego też może być
. przepisem
szewstwa i cholewkarstwa.
w praktyce. nadal stosowany~
~oni,' waż
~~nicy stanu

1

Nr
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Załącznik
do Zarz.ądzenia Prezesa ·centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości
(znak: GPl-D-04-1/50/95) z 18. 12. 50 r.

Wykaz
spółdzielni

uprawnieni

pracy w woj ew •. łódzkim, których członkowie
są do płacenia czynszu w wysokości czynszu
płatnego w m-cu Ii):M)u 1948 r.

L. p., statutowa nazwa spółdzieni, adres, przedmiot działal.
data p·owstania spółdzielni :
1. Rz~m. Sp-nia Pracy Szewców i Cholewkarzy im. Kilińskiego, Skierniewice, Rynek 10, produkcja i usługi szewskie, 2Q. 7. 50 r.

ności,

. 2. Rzem. Sp-nia Pracy Krawc·ów „Przystań", Skierniewice,
Batorego 9, produkcja i usługi krawieckie, 21. 7. 50 r.
3. Rzem. Sp-nia -Pracy· Odlewniczo-ślusarska „Stal",
Przysucha, odlewy żeliwne, okucia budowlane~ łańcuchy, 27. 7.
50 r.
4. Rzem. Sp-nia Pracy Fryzjerów im. 22-go Lip·ca, Kutno,
uąługi fryzjerskie, 3. 8. 50 r.
5. Rzem. Sp-nia Pracy Szewców i Cholewkarzy „Boruta",
Łęczyca, produkcja i usługi szewskie, 10. 8. 50 r.
6. Rzcim. Sp-nia Pracy Szewców „Przyszłość", Piątek, usłu
~i szews~ie, 22. 8. 50 r.
7. Rzem. Sp-nia Pracy Szewców i Krawców „Jedność",
Kutno, produkcja i usługi szewskie i krawieckie, 26. 8. 50 r.
8. Rzem. Sp-nia Pracy Szewców i Krawcow · „żychlinian
ka, Żychlin, produkcja i usługi krawieckie i sz.ewskie, 5. 9.
50 ~
.
.

5.
09ŁOSZENIE

Rejonu Przem. Leśnego
N a podstawie § 73 rozporządz.enia Rady Ministrów z dnia
30 ·stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiors~w na własnnść Państwa (Dz. U. R. P:
nr 16, poz. 62) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów
z dn: 16 kwi:tnia 1948 r. (Dz .. U. R. P. nr 25,·· poz. 170) oraz
rozporządzeme:m Rady Ministrów z dn. 12 maja 1949 r. (Dz.
U. R. P. nr 29, poz. 212) i zarządzeniem Minist::.·'1. Leśnictwa
z dn. 3. 4. 1950 r. ,- ogłasza się, że w dniu· 30 stycznia 1951
zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy niże.i podanego ·przedsiębiorstwa, przyjętego na podstawie orzeczenia
nr 29 Ministra Leśnictwa ( L. p. wykazu 26) z dn. 20 listopada 1950 r. (Monitor Polski nr A-128 z dn. 4. 12. 1950 r.)
na własność Państwa.
Nazwa przedsiębiorstwa: Tartak Parowy i Stolarnia S-cy
Szlamy Jabłońskiego i Józefa Żeligowskiego - Sieradz ul.
Legionów 64.
'
Przedmiot działania. przecieranie drewna i wyroby stolarskie. Imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania właściciela:
S-cy Szlamy Jabłońskiego .....,-- adres nieznany, J Ózef Żeligow
ski, Sieradz ul. 15 Grudnia ·88. Data, godzina i miejsce sporz.ądzenia protokółu: 30 stycznia 1951 r. godzina 10-ta, Sieradz, ul. Legionów 64.
Wzywa się właścicieli powyższego przedsiębiorstwa oraz
właścicieli skład.ników majątkowych znajdujących się w po. wyższym przedsiębiorstwie do stawienia się w czasie i miejscu
wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego.
.

9. Rzem. Sp-nia Pracy Tkacz.y i Dz;iewiarz.y „Osnowa",
Zduńska Wola, Kościelnia' 24, produkcja tkacka i dziewiar. ska, 13. 9. 50 r.
10. Rzem. Sp-nia Pracy Rymarzy „Uprząż'', Nowt' Miasto
rymarskie, 17. 9. 50 r.
·
. ·
11. Rzem. Sp-nia Pracy Krawców „Odzież", T·omaszów
Maz., produkcja i usługi krawieckie, 7. 9. 50 r.
12.. R~em. S~-nia Pracy Stolarzy „J awor", Radomsko, produkcJa i usługi stolarskiei, 10. l_O. 50 r.
13. Rzem. Sp-nia· Pracy Fryzjerów „Uroda" Wieluń usługi ·:
fryzjerskie, 16. 10. 05 r.
'
. 14. Rzem. Sp-nia Pracy Krawców „Zgoda" Zgierz produkcja i usługi krawieckie, 25. 10. 50 r.
'
'
15. R_,zem. Sp-nia. Pracy. Tkaczy „żakard",. Konstanty~ów,
Dolna 22, produkcJa tkanm bawełnianych,.jedwabnych i innych, 6. 11. 50 r.

n/Pilicą, usługi

16. Rzem. Sp·-nia Pracy Tkaczy „Krosno", Zelów, Sienkiewicza 13, produkcja i usługi tkackie i dziewiarskie, 5. 8.
50 r.
·
17. Rzm. Sp-nia Pracy Tkaczy i Dziewiarzy im. Ą.. Suwa-·
rego, Pabianice, produkcja tkacka i dziewiarska, 8. 9. 50 r.
18. Rzem. Sp-nia Pracy Skórzanej „Równość", Piotrków
Tryb., usługi i p·rodukcja szewska, 29. 9. 50 r.
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Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione
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siedzibą

w .Łodzi

6.
KOMUNIKAT
Okr. Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji
z dn. ~2. 12. 50 r. nr PIO. ~I.
o uruchomieniu agencji p. t.
Z dniem 21 grudnia 1950 r. uruchamia się w Sadkowicach
pow. Rawa-Mazowiecka woj. Łódź - Agencję ppczto-yvo-telekomunikacyjną 3,-go stopnia o pełnym zakresie nadawczooddawczym o nazwie· „Sadkowice".
Do obszaru pocztowego wymienionej placówki. należyć będą
następujące miejscowości ; Tur.obowice kol., Turobowice wieś,
Sławków, Rylsk-Duży kol., Rylsk-Duży wieś, Gacpary, Studzianki; Lewin, Zabłocie, Przyłuski wieś, Przyłuski f olw.,
Lutonory, Sadkowice-Nowe, Celinów, Szczuki-Małe, SzczukiDuże, Janów, Konstantynów, Gośliny Nowe, Gośliny, SzwejkiN owe, Szwejki Wielkie, Pilawy, Rzymiec, Kaleń, Kaleń kol.,
Paprotnia. i· Gogolin, które jednocześnie wyłącza się z placówek pt. Biała-Rawska i Lubania n/Pilicą.
Godziny_ urzędowania w dni powszednie ustala się od 8-15..:ej, zaś w niedziele i święta od. 9.-ll~ej.

I

Dziennik Urżędowy W'ojewódżkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu
prenumeraty z g()rg ·(Konto PKO. Łódź, nr Vll-790/·110).
Adres Red a kc j i:

I

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi ul. Ogrodowa 15.

Adres Administracji:

\

Tel. 254~50, wew. 95

Prenupierata wynosi: roczna 4'> zł, półroczna 24. zł, kwartalna 15 zł.
na konto PKO. Lodź nr VIl·790/Il0. - z góry.
Rachunków za prenumerate nie wgstawi11 się.
Cena ogłoszeń: cała strona 240 zł, 3/4 strony 210 zł, 1/2 strony 165. zł, 1/t strony
90 zł, 1/s strony 60 zł, za 1 wyraz ·!IO gr. Ogłoszenia tabelaryczne i• cyfrowe 50 °10
dro:iej,
Wpłaty należy wnosić

Pojedynczy .numer
~.zam. 1878-XII-50 r.
13. 1. 1951 r. Nakł. 1000 egz.

Druk.ZLL.
2a. 12. -

D-I-12279

.zł

2.40

ODBIORCA.

Opłata

pocztowa uiszczona

ryczałtem.

