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ZARZĄDZENIE

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w ł.odŻi
z dni~ 10 listopada 1955 r. Nr L.II.O.P.-10/5/55 .
w sprawie zakazµ wycinania, sprzedaży i kupna drzewek
·
jodłowych~

\

1955 r; o ·Uznaniu

Zarządzenie

Prezydium WRN w Łodzi .z. dnia 10. XI.
1955 r. w sprawie Żaka:;i;u wycinania, sprzedaży t kupna drz.ewek jodłowych na terenie województwa łódz
kiego,
CZĘSć II Publikacje
Ogłoszenie P:::ezyditim WRN w Łodzi z dnia 23. XI.

, ·tpdzi.

Poz.
rody ..
22 -

. ;.

J

n~drzew

za pomniki przy-

Wezwanie właścicieli przedsiębiorstwa pod firmą Hans
Feliks Józef w Pabianicach, ul. Kilińskiego nr 39, do
stawienia się w dniu 15. XI!. 1955 r. o godz. · 9.;:tej
w celu wzięcia udziału w sporządzeńiu protokółu żdaw
czo-odbiorczego przedsiębiorstwa.

boszewy, w pow. rawskim woj. łódzkiego, ·pozos_~af:otc:Y
pod zarządem Łódzkiego Okręgu Lasów Państtvq\:vych;
3/27 topola o obwodzie pnia .500 cm na wysokości 1,3 .m od
ziemi, znajdująca się przy wsi Os~a obok drogi wiodącej
z Babska do Ossy, gromada Wólka Lesiewska, pow. rawskim woj. łódzkiego, pozostająca pod zarządem Wydziału Komunikacji Drogowej w Rawie Mazowieckiej.
4/28 modrzew o ob'.vodzie pnia 386 cm n.a. wysokości. i,3 .rn
od ziemi, znajdujący się w leśriictwie Trębaczew· Oddział
13, w powiecie rawskim, woj. łódzkiego, pozostający pod
zarządem Łódzkiego Okręgu Lasów Państwowych;
5/29 dąb o obwodzie pnia 384 cm na wysokości 1,3 m od ziemi, znajdujący się w Oddziale 29g Lasów Państwowych,
obok pałacu, w powiecie opoczyńskim woj. kieleckiego,
pozostający pod zarządem Łódzkiego Okręgu Lasów

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi dzia...
na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 i art. 37 ustawy z dnia
.20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy
państwowej (Dz.u.· nr 14, poz. 130) i art. 9 ustawy z dnia
7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 25, poz. 180)
zarządza co następuje:
·
Państwowych;
zabrania siG aż do odwoła!lia, na teręn!e .·\vo-jewódz.twa
. 6/30 lipa o obwodzie pnia 700 cm na wysokości 1.,3 m od ziełódzkiego wycinania, Śprzedaży i kupna drzewek jod';owych
mi, znajdująca się w ogrodzie plebańskim w Pajęcznie,
(abies alba) na świąteczne choinki oraz dla celów dekora-w powiecie radomszczańskim, woj. łódzkiego, pozostacyj.nych, na które to cele nadają się równie dobrze drzewka
jąca pod zarządem Urzędu Parafialnego w Pajęcznie;
świerkowe.
·
·
7/31 dwa białodrzewy o obwodzie pni 430 i 495 cm na wyso• ·
Zakaz ma na celu ochronę jodły, która na terenie wojekości 1,3 m od ziemi, znajdujące się przy drodze KoniecV17ództwa ł'ódzkiego jest gatunkiem ustępującym, a przez mapol Stary do Koniecpola - Miasta w gromadzie Krus0we ich 'Wycinanie uszczupla się coraz bardziej skromne zaszyna, pow. radomszczańskim, woj. łódzkiego, pozostaj~
soby tego cennego ·drzewa.
ce pod zarządem Dyrekcji Paf1stwowego Domu Dziecka
. Powyższy zakaz · Śprzedaży i kupna nie dotyczy drzewek
w Kruszynie;
Jodłowych sprowadzanych do obrotu towarowego z innych
8/32 dwa dęqy o obwodzie pni po 350 cm na wysokości 1,3 m
województw.
·
od ziemi, znajdujące się w parku majątku Odrowąż
Za wykroczenia przeciwko wprowadzonym ograniczeniom
w gromadzie Wielgomłyny w powiecie radomszcza-:1.skim
będą stosowane kary przewidziane w art. 28, 29, 30 i 32
woj. łódzkiego, pozostające pod zarządem Gminnej Spół
u~ta~y z dnia 7. IV. 1949 r. o ochronie przyrody z uwzględ
dzielni „Samopomoc Chłopska" w Wielgomłynach;
~!em~m przepisów ustawy z dnia 15. XII. 1951 r. o orzeczructw1e karno-administracyjnym (Dz. u: nr 66, poz. 454).
9/33 morwa o obwod.zie pnia. 310 crri ·na wysokości 1,3 m ·od
ziemi, znajdująca się w ogrodzie oi)lebańskim w Pajęcz
Za Prezydium Rady Narodowej
nie w pow. radomszczańskim woj. łódzkiego, pozostająca
J. Glinicki
pod zarządem Urzędu Parafialnego w Pajęcznie;
Z-ca Przewodniczącego Prezydium
10/34 białodrzew o obwodzie pnia 600 cm na wysokości 1,3 m
od ziemi, znajdujący się w parku P.G.R. majątek
CZĘSć II Publikacj~
Ujazd· w powiecie brzezińskim woj. łódzkiego, pozosta21.
j-ący pod zarządem Zespołu P.G.R. Rogów;
OGŁOSZENIE
U/35 siedem lip o obwodzie pni od 253 do 504 cm na wy<Fokości 1,3 m od ziemi, znajdujące się w P.G.R. Rogów
Prezydium 'Vojewódzkiej Rady Naroclowęj w Łodzi
na drodze obok stawu, przy· szosie na polu, w parku
· z dnia 15 marca 1955 r.
.
oraz przy budynkach,
pow. brzezińskim woj. łódz
. o nznańhl niektórych drzew ia pomniki przyrody
kiego, pozostające pod zarządem P.G.R. Rog-Jw;
12/36 wiąz o obwodzie pnia 483 cm na wysokości 1,3 m o:l
Podaje się ?o wiadomości, że n~ podstawie przepisów art.
ziemi, znajdujący się na podwórzu przy młynie Ob. Kua:t. 1; 11; 12 i 18 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochrosiały Aleksandra w miejscowości Biała w pow .. brzenie Prz:;.:rocty (Dz, U. nr 25, poz, 180) uznane zostały na mocy
zińskim woj. łódzkiego, pozostający pod zarządem Ob.
orzeczen ~r nr 1/25 - 16/40. Prezydium Wojewódzkiej Rady
Anny Grabowskiej w Białej;
N"arod~we.J w Łodzi~ dnia 26 września.1955 r. ża p9dlegające
13/37 topola o obwodzie pnia 450 cm na \vysokości 1.3 m od
o"hrome Jako pomniki przyrody:
ziemi znajdująca się w Brzezinach przy dr~ze do Gał
1125 dąb .bezszypułkowy o obwodzie pnia 350 cm na WYsokowa, w powiecie brzezi~im J470l: łódzkiego, pozostakośc1 ·1,3 rr:- od ziemi, znajdujący się na skraju lasu,
jąca pod zarządem Wyd:1tiału-Komunikacji Drogowej
500, m w k1eti..:mku południowo-wschodnim od zabudow ·Brzezinach;
v.:an S.G.G.W. w Hogcwie w pow. skiernievvi.ckim woj.
14/38 dąb o obwodzie pnia 400 cm na wysokości 1,3. m od
łodzkiego, pozostający pod zarządem Lasów Doświadziemi, znajdujący się na obszarze Gminnej Spó!d?:ielni
1
czalnych S.G.G.W. Rogów;
resztówki Nogawki, na podwórzu .. stal"ęgo pa„acu,
1
2 26 ~ąb o obwodzie pnia 500 .cm na wysolrnści li,3 m od
w gromadzie Wola Cyrusowa, w powiecie brzeziń...
z1emi, znajdujący sdę w Leśnictwie Luboszewy Nadleś$kim woj. !ódzkiego, pozostająoy J;>Qd zarządem P.G.~.
11ictwo Lubochnia Odleiłołić 150 · m od Leśniczówki I„uWola Cyi·usow•;
·
łając

w
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'DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ w ŁODZI

8

22.

dąb o obwodzie pnia 500 cm na wysokość! 1,3 m od
ziemi, znajdujący się w parku resztówki Klęk w gromadzie Dobra w powiecie brzezińskim, woj. łódzkie
go, pozostający pod zarządem P.G.R. Dobra;
16/40 dąb o obwodzie pnia 460 cm na wysokości 1,3 m od
ziemi, znajdujący się w parku resztówki Klęk w gro:..
madzie Dobra w powiecie brzezińskim woj. łódzkiego,
pozostający pod zarządem Prezydium Gromadziej Rady Narodowej w Dobrej.
Ochrona ww. drzew polega na wprowadzeniu następujących ograniczeń:
zabronione jest:
1. niszczenie, uszkadzanie i wycinanie drzew,
2. zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia w pobliżu
órzew,
3. zrywanie pączków, kwiatów, owoców i liści,
4. nacinanie drzew, rycie napisów i znaków,
5. wchodzenie na drzewa.
Za wykroczenia przeciwko wprowadzonym ograniczeniom
będą stosowane kary przewidziane w art. 2.8, 29, 30 i 32
ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 15 grudnia
1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz.. U. nr
66, poz. 454).
Za Prezydium Rady Narodowej
J. Horodecki
Przewodniczący Prezycjium

15/39

OGŁOSZENm

Pabianickich Zakładów Drzewnych Przemysłu Terenowego
w Pabianicach, ul. Kilińskiego 39 o sporządzeniu protokółu
zdawczo-odbiorczego Przedsiębiorstwa Budowlano-Drzewnego „Hans Feliks Józef" w Pabianicach, ul. Kilińskiego 39.
Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30. I. 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmo
daniu przedsiębiorstw na właność Państwa (Dz. U. nr rn
poz. 62) zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 16. IV. 1948 r. (Dz. U. nr 25, poz. 170) oraz na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 18. VIII. 1955 r. ogłasza się, że w dniu 15
XII. 1955 r. o godz. 9-tej zostanie sporządzony w Pabianicach, przy ul. Kilińskiego nr 39 protokół zdawczo-odbiorczy
wymienionego przedsiębiorstwa, stanowiącego własność
Hansa Feliksa Józefa, zam. w Pabianicach, ul. Kilińskiego
nr -39, przejętego na własność Państwa w trybie art. 2 ustawy z dnia ·3. I. 1946 r.
Wzywa się właściciela powyższego przedsiębiorstwa oraz
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w
wymienionym przedsiębiorstwie do stawienia się w czasie
i miejscu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczoodbiorczego.
Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokółu
zdawczo.-odbiorczego.
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Prezydium Rady Ministrów Zespół li, wyda1·efm na podstau.·ie zanądzt-nia Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia
4. VI. 1951 r. (Monitor Polski Nr A-51 poz. 683) zobomtązane są do prenumeratu Dziennika Urzędowego W.R.N .
w Łodzi, winny zglośić prenumeratę tegoż Dliennika ·na rok 1956 do dnia 15. Xll. 1955 r.

•
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Prenumerata ustalona zanądzeniem Nr 90 Prezesa ·Bady Minis1rów wynosi:
a) roczna ze skorowidzem
zł 18,b) półroczna bez skorowidza
,, 10,c) cena poiedyńczego egu·mplarz'ł .do 4 stron druku 90,0 zł. przy wiekszej łloścf stro.n.
o 0,30 zł u ięcej od każdej drukowanej strong.
.
Należność za prenull)erntę należy wpłacać na rachunek Wyrlziału Ogólno-GospodarczE>go Prez11<lium W.R.N.
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$

w Łodzi, ko~o--Hr·~--95/1-594 Dział 5, Rozdział 17, w IV Oddt.iale Narodouif'go Bauku P<;1lskiego w Łcdzi,
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Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie ~ysyłang po wpłaceniu prenumer~
·7.·RÓl'D na rachunek Wydz. Ogólno-Gospodarczego P. W. R. N. w ł.odzi, konto Nr 908·95/1-594
·
Dział 5, Rozdz. 17, w I V Oddz . .Miejski:pi Nę.rodowego Banku Polskiego w Łodzi,
·
Al. Ro~cin~zki Nr 14
·
Reki'amacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika wnosić należJJ
.
po otrzpmaniu nastepnego kolejnego numeru.
Adres Redakcji:
Adres A<JminiRtracjł:
Prenumerata wynosi:

e) roczna ze skorowidzem - 18 zł
b) półroczna bez skorowidza - .10 zł

Rachunków za

prenumeratę

w terminie

lO do 15 du!

---------------------------------------~-----------Prezgdium Woiewódzktej
Rad9 Narodowej w ł..odzi
ut· Ogrodowa 15. Teł. 254-58; ~wewn. 269

Cena
nie wystawia

zł

się,

pojed9ńczego egz. do 4 ~tron U:Yn~si 90 gr. Pr~p więk
ilości' stron o 30 gr więcej od kazde) druk?rułlneJ stronp.

·cena

nej
Ogfosienla zł 2,70 za wiersz mm 1 szp. Za układ t~belaryczng
dolicza się 100 %.
____
1\ęliopta przyjęto dn. 12. 11. 1955 1·. Druk ukouc1.011.o dn. 26,. U. 55 r.
VII tł. 60 I 4t Zalet. 'fyp„ w Łudzi Nr 247lł, 11. !Hi r. - 1200 &ff
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