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13 - Uchwała Nr XII/115 Prezydium WOjewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi 2l dnia 20 mar<::a 1956 r. w sprawie wiosennej kampanii siewnej.
'
14 - Uchwała Nr XIII/134 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi z dnia 27 marca 1956 r. w sprawie przeprowadzenia Powszechnej akcji sanitarno-porządkowej w województwie łódzkim w 1956 roku.
15 - Uchwała Nr XIII/137 Pre.zydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi 2l dnia 27 marca 1956 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za dostarczone
środki przewozowe niemechaniczne na rzecz wojska
i służby b~pieczeństwa publicznego. -
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Uchwala Nr XII/115
Prezydium Wojewó'dzkiej :aady Narodowej w Łodzi
z dnia 20 marca 1956 r.
w sprawie wiosennej kampanii siewnej
Prezydium WOjewódZlkiejRady Narodowej, po rOlZpatrzę
niu informacji Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa o stanie
gotowości do kampanii siewnej stwierdza, że braki i niedociągnięcia powstałe wskutek niedostatecznej pracy służby
rolnej i zainteresowanych instytu~ji oraz prrezwdiówpowiai towych i .gromadzkich rad n~odq'wych, mogą spowodQwać
opóźnienie w rozpoczęciu prac poldwy1ch, a tym samym podważyć ferminorwe wy~onanie zadań' nakreślonych w pierwszym roku Planu 5-letniegQ.
W związkU z powyższym, celem jak naj szybszego zakoń
c2'Jenia prac przygotowawczych do siewów. oraz zabezpieczenia należytego przebiegu kampanii wiosenno-siewnej Prezydium WQjewódzkiej. Rady Narodowej ·postanawia co następuje:

1. Woj. Zarząd Rolnidwa zabezpieczy ogólny nadzór i ope-

ratywne kierownictwo nad przygotowaniami i przebiegiem
wiosennej akcji siewnej. W tym eelu Woj ew. Zarząd RolnictWa wyda .niezbędne zarząd:renia i instrukcje w sprawach
organizacji agro~echn~ki i .kontroli, .oraz skieruje swoją służ
bę rolną do udZIelema . bezpośredniej pomocy służbie szczebla powiatowego.
'

!

2.. Ogólne, operatywne kierownictwo i odpowiedzialność
zą. całokształt przygQtQwania i. przebiegu wiosennej kampaniisiewnej nakłada się na preZlYdia powiatowych i gromadzkich rad narodowy'ch.
3. Prezydia pOwiatowych i gromadzkiCh rad narodowych
Winny co dwa tygOdnie na swoich posiedzeniach wysłuchi
wać. informacji o przebiegu wiosennej karilpanii siewnej.

Poz.
16 -

CZĘSĆ II ~ PUBLIKACJE
Zarządzenie

Pre2lYdium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 2 marca 1956 r. o obowiązku
niszczenia chwastów.
17 - Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 6 lutego 1956 r. w sprawie ochrony i pielęgnaCji sadów, drzew owocowych przydroż
nych, przydomowych i drzew liściastych.
18 - Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo';'
wej w Łodzi z dnia 12 kwietnia 1956 r. w sprawie '
przeprowadzenia akcji przymusowego odmusmnia
w województwie łódzkim.
19 - Komunikat Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi o uznaniu ferm reproduk!cyjnych owiec.
wych wyłącznie siewnika,mi, siewu
ś!lodkami· grzybobÓjczymi, sadzenia

ziarnem zaprawianym
ziemniaków systemem
kwadratowo-gniazdowym, ze specjalnym zwróceniem uwagi .I!a zwię.kszenie areału zasiewów kukurydzy, zgodnie ~ zakreslonynu zadaniami planowanymi na rOIk 1956.
Narady w G.R.N. pOWinny być obsłużone przez aparat
służby rolnej szczebla powia1Jowego. W naradach wiejskich
w miarę możliwości winni wziąć udział agronomowie P.Z.R.
'a) Na naradach wiejskich należy omówić między innymi

plany pomocy sąsiedzkiej i zainicjować współmwodnic
two o terminowe .i sprawne wykonanie prac po1nychJ
Oraz współzawodnictwo. w innych dziedzi.nach podniesienia produkcji roślinnej.

h) Na naradach w spÓłdzielniach produkcyjnych należy spe-

cjalnie omówić przygotowanie nasion, wniesienie funduszu siewnego, przystąpienie do pracy zespołowej, zorganizowanie brygad polowych oraz wprowadztenie korekty
dOI umów z POM. Sz;eroko winno być rozwiniętewspół
zawodnictwo sOCjalistyczne.
6. G.O.M.-y w porozumieniu z prezydiami gro~adzki~h
rad narodowych i Z. S. Ch. ustalą kolejność wYPOzyczanla
maszyn w p~wiązaniu Zlplanami PQmocy sąsiedzkiej i maszynami siewnymi gospodarstw indywidualnych.
7. POM Bedlno i Zarz!'Ą GOM w Kutnie udzieli jak najdalej idącej pomocy gromadzkim ośrodkom maszrnowym~
zabezpieczając pomoc organizacyjną i techniczną.
8. POM-y w terminie do dnia 5. IV. 1956 r. .omówią plany pracy brygad traktorowych i sporządzą rorlokowa:ą.ie
tychże w punktach ustalonych w plana'ch na .okres kampahii wiosenno-siewnej.
\ '

9. Prezydia grQmadzkich i powiatowych rad narodowych
winny dopilnować całkowiteg.o zagospodarowania ziemi,
uwzględniając niezbędną pomoc gospodarstwom potiupadłym.

10~ WZGS i instytucje kontraktujące winny
traktacje w terminie do dnia 31. III. br.

zakończyć

kon··

i gromadzkich rad narOdowych spowodują, by ~omisje 1'a-

11. WZGS i Centrala Nasienna zaopatrzą GS w nasiona
na kontraktacje, nasiona reprodukcyjne na skrypty dłużne
w takim terminie, by rolnicy zdążyli je odebrać i w terminie wysiać-

5. Należy' zorganizować w terminie dOI dnia 5. IV. br. na. rady pr6dukcyjnep<)święcQne wiosennej kampanii 'siewnej
w spółdzli elni ach, produkcyjnych i wsiach gospodarujących
indywidualnie.
.

12. Wojewódzki Zarząd Handlu i prezydia powiatowych
rad narodowych oraz WZGS dopilnują terminQwych dostaw
nawozów pomocniczych ..oraz ich rozprQwadzenia w spos6b
prawidłQWY, zaopatrują:c wszystkich rolników pracujących .
zespołQwoi indywidualnie, zgodnie z zarządzeniem W tej
sprawie wydanym przez władze centralne.

4. Prezydia powiatowych, miejskich (miast. stan. powiaty)
dzieckieprzewidziały w SWQtch DIanach
gotowań i, przebiegu prac dOI wiosennej

pracy kontrolę przyakcji siewnej,'

.Na naradach. tych PQwinny być szczegÓłowo omawiane
wszelkie zagadnier1iazWiązan~ z przygotowaniem i przebiegiem siewówiwlosennycll··. zezszczeg6lnym zwróceniem
uwagi na terminQWość prac polowych, siewu ,z.bÓż i strączko-

13. Narodowy Bank PQlski Oddział w Łodzi dopilnuje prakredytów na wiosenną akcję siewną ze
szczególnym zwróceniem uwagi na wysokość przyznanych
) kredytów na zakup nawQzów.
widłowego rozdziału
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Pl'zydziały kredytów na nawozy nie ~ogą być WYŻ.sze od
kosztów nawozów wydanych na powierzchnię zbioru danego
gospodarstwa, których ilości ustalają Komisje Nawozowe
przy GS.

14. Służba rolna rad narodowych w okresie prac wiosennych dopilnuje przeprowadZfenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na łąkach, w sadach, ze szczególnym uwzględ
nieniem użytków zielonych w spółdzielniach produkcyjnych.

Nr4

2) ścisłe powiązanie kontroli przeciwpożarowych
trolami sanitarno-porządkowymi. .

7J

kon-

VI. Zebrane w czasie akcji sanitarno-porządkowej odpadki użytkowe jak wszelkiego rodzaju złom żeliwny i stalowy, szmaty, makulaturę itp. odstawić do punktów skupu.
VII. Powiązać akcję sanitarno-porządkową z akcją powszechnego odszczlUrzania i wybiórczego odmuszania w ter~
minach dla nich przewidzianych.
-

15. W wiosennej kampanii siewnej ustala się sprawozdawczość
obowiązującą
wszystkie zainteresowane instytucje
w terminach i wg wzorów zątwierdzlonych przez Prezesa
GUS. Prezydia pow~atowych i gromadzkich rad narodowych
9bowiązane są składać sprawozdania z przebiegu akcji również w termi:h.alch i wg wzorów zatwierdzonych przez GUS.

VIII. Powiązać tegoroczną akcję sanitarno-porządkową
z wykonaniem Uchwały Nr 666/55 Prezydium Rządu z dnia
20 sierpnia 1955 r. w sprawie planowej akcji usunięcia pozostałości zniszcZteń wojennych w miastach, osiedlach i gromadach.
..

16. ZObowiązl1je się WZR do opracowywania periodyczrnie co 10 dni i ogłaszania za pośrednictwem prasy i radia,
komunikatów, artykułów i pogadanek na temat przygotowań i przebiegu kampanii siewnej.

IX. Zwrócić się do Wojewódzkiego Komitetu CzynÓW Spo..
o ,spowDdDwanie nawiązania ścisłej wspÓłpracy
przez terenowe Komitety Czynów Społecznych ze Społ. Komitetami ASP.
.

17. Koordynację wszystkich spraw związanych z wykonaniem niniejsz.ej uchwały powierza się Wojewódzkiemu Zarządowi Rolnictwa.
Odpowiedzialny Zła wykonanie uchwały ob. Jerzy Glinicki
- Z-ca Przewodniczącego Prezydium WRN.
Termin złożenia sprawozdania z wykonania uchwały -.15. V. 1956 r.

X. Powszechną akcję sanitarno-porządkową organizują
i ponoszą 0dpowiedzialność za jej prowadzenie prezlydia rad
narDdowych wszystkich stopni, w oparciu o komisje rad narodowych i radnych, organizacje spOłeczne, instytucje i szeroki aktyw społeczny.

Za Prezydium Rady Narodowej
~.

T. Ostrycharz
Sekretarz Prezydium

Horodecki
Prezydium

Przewodniczący

powołuje:

Nr XIII/134

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
21

Łodzi

w woj ew.

łódzkim

w roku 1956

W celu dalszego podnoszenia stanu zdrowotnego miast,
osiedli i wsi, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi, działając w oparciu o Uchwałę Prezydium Rządu
2l dnia 11 kwietnia 1953 r. w sprawie wiosennych akcji sanitarno-porządkowych postanawia co następuje:

I.

Przeprowadzić

na terenie

całego

województwa

łódz.kiego

powszechną akcję sanitarno-porządkową, do której
towania winny być zakończone w miesiącu marcu.

przygo-

II. Akcję traktować jako system w ciągu całego roku, ze
szczególnym nasileniem prac sanitarno-porządkowych w
oKresie od 1 kwietnia do 31 maja r.b.

III. W cZtasie trwania akcji rozwinąć szeroko
zdroV\7ia i oświaty sanitarnej, re szczególnym
niem środowiska wiejskiego.

propagandę
uwzględniero

IV. Akcją objąć wszystkie zagadnienia sanitarno-po['ządkowe,.a w szc:zególności:
l) uporządkowanie źródeł zaopatrzenia w wodę,
2) uporządkowanie ulic, placów, targowisk,
3) doprowadzenie do wzorowej czystości obiektów użytecz
ności publicZlllej, zakładów służby zdrowia, placówek nauczania i wychowania, obrortu i wytwarzania, artykułów
żywnościowych, zakładów pracy, państwowych gospodarstw rolnych, spółdzielni produkcyjnych, POM i hoteli robotnic.zych,
4) doprowadzenie do porządku i cZY'stości domów mieszkalnych zarówno w miastach jak i na wsiach.
W celu OSiągnięcia jak najlepszych wyników rozwinąć
. szeroko współzawodnictwo zadaniowe przy przeprowadzaniu prac porządkowych zarówno w miastach, jak na wsi.
V. Do akcji sanitarno-porządkowej włąC'Z\Yć'
pieczeństwa przeciwpożarowego przez:

1) Sekretariat w składzie: ob. Kamasowa Helena z WSSE
oraz 1 pracownik Wydziału Zdrowia Prezydium WRN. Sekretariat mieścić się b~dzie przy Wydziale Ogólno-Gospo-

darczym Prez:y'dium WRN, 'przy-Ul.Ogrodi5W@]Nr n:--'~

dnia 27 marca 1956 r.

w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji sanitarrm-porządkowej

A. Organizacja akcji na szczeblu wojewódzkim

1. Czuwanie nad właściwym przebiegiem akcji sanitamoporządkowej, oraz koordynację działalności władz, instytUCji
i organizacji biorących w niej udział, Prezydium Wojewódzkiej Rady NarDdowejzleca Wojewódzkiemu Społecznemu
Komitetowi ASP w składzie określonym uchwałą Prezydium
WRN Nr X/158 z dnia l marca 1955 r.
II. Jako aparat wykonawczy WK ASP Prezydium WRN

Poz. 14
Uchwała

łecznych

kontrole bez-

l) udział straży pożarnych w pracach komitet6w ASP na
wszystkich szczeblach,

2) Wojewódzki Zespół Propagandy Zdrowia i
nitarnej w składzie:

Oświaty

,

Sa-

a) Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Przewodniczący,
b) Instruktor Oświaty Sanitarnej WSSE,
c) Instruktor Oświaty Sanitarnej Oddz. Woj ew. P.C.K.
Zespół

zaprosi do

współpracy:

d) prz.edstawiciela
e) przedstawiciela
f) przedstawiciela
g) przedstawiciela
h) przedstawiciela
i) przedstawiciela

Wydz. Prop. KW PZPR,
organizacji młodzież. A.M. w Łodzi
WojeW/. Zarz. ZMP i LK
Zw. Zaw. Prac. Służby Zdrowia
Wydz. Oświaty
Zw. Nauczycielstwa POlskiego.

3.

Sekcję

4.

Sekcję Współzawodnictwa.

Kontroli Organizacji i Przebiegu ASP.

5. Sekcję Zbiórki Złomu i Surowc6w Wt6rnych.

III. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zobowiązuje:

.1) WK ASP do:
a) roztoczenia opieki nad działalnośclą komitet6w tereno.wych ASP,
b) aktywizowania akcji sanitarno-porządkowej szczególnie
w tych powiatach, wkt6rych nie przebiegła ona należycie w rOiku 1955.
2) PrzewodniCZącego WK. ASP:

a) do składania informacji z przebiegu ASP Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej~
b) przedstawienia os6b ~6lnie wyróżniających się
w tegorocznej ak.cjido odznaczenia przez Prezydium

WRN,

DZIENNIK
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Poz. 15

3) Sekretariat WK ASP:
a) do opracowywania wytycznych i instrukcji dla komite-

tów terenowych ASP,
b) opracowania planu pracy WK ASP,
c) wykonywania zleceń WK ASP,

Uchwala Nr XllI/137
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Łodzi

z dnia 27 marca 1956 r.

4) Przewodniczących
Zespołu
Propagandy
Zdrowia
i Oświaty Sanitarnej oraz poszczególnych Sekcji -. do opra-·
cowania planów i tematyki' pracy, oraz włączenia przy realizacji zadań postawionych przed nimi jak naj szerszych
rzesz społecZieństwa.

5) Wszystkie Wydziały i Żarządy Prezydium WRN -- każ
dy w swoim zakresie - do włączenia się do realizacji zadań
akcji sanitarno-porządkowej,a vi szczególności:
a) do wydania podległym jednostkom organizacyjnym 00powiednitch Zlaleceń,
b) zorganizowania kontroli wykonania tych zaleceń,
c) spowodowania doprowadzenia -do wzorowego porządku
i cZY5tości: zakładóW pracy, usług, nauczania, służby zdrowia itp. w drodze rozwijania współzawodnictwa zadaniowego w ASP,
d) składania sprawo'zdań z przebiegu i wYników akcji sanitarno-porządkowej WK ASP.

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za dostarczone
przewozowe niemechaniczne na rzecz WOjSka i służby'
bezpieczeństwa publicznego

środki

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, dziana pod5tawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
1950 r. o dostarczaniu środków przewozowych na rzecz wojska i służby bezpieczeństwa publicznego w czasie pokoju
(Dz. U. Nr 36, poz 322) w porozumieniu z Dowódcą Śląskie
go Okręgu Wojskowego i Szefem Wojewódzkiego Komitetu
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego - postanawia ustalić stawki wynagrodzeń dla poszczególnych powiatów województwa łódzkiego na pierwsze półrocze 1956 r. w następu
łając

jącej wysokości:

Tabela stawek
Lp.

Powiat - miasto

. 6) Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz
terenową służbę sanitarno-epidemiologiczną do udzielania fachowej pomocy komitetom społecznym ASP w realizacji
ich zadań.

B. Organizacja i przebieg ASP na szczeblu terenowym
l. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zobOwiązuje:

1) prezydia rad narodowych niższych stopni do: :
podjęcia odpowiednich uchwał w sprawie ASP na swym
terenie, zgodnie z wytycznymi niniejszej uchwały,
b) odbycia wstępnych narad w sprawie akcji sanitarno-porządkowej, na których ustalone zostaną pOdstawowe jej
zadania i plan pracy',

a)

c) omawiania na swych posiedzeniach prz.ebiegu i wyni-

ków akcji,
d) utworzenia społecznych komitetów ASP wg wytycznych uchwały 'Prezydium WRN Nr X/158 z dnia l marca
1955 r. w miastach, gromadach, zakładach pracy i szko-

podwoda jedno- podwoda parokonna 'za l-ną konna za l-ną
godz.
gOdL

1. Brzeziny
2. Bełchatów
3. Kutno
4. Łask
5. Łęczyca
6. Łowicz
7. Łódź
8. Piotrków
9. Poddębice
10. Pajęczno
H. Rawa Maz.
12. Radomsko
13. Sieradz
14. Skierniewice
15. Wieluń
16. Wieruszów

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

11,50
11,50
11,50
11,50

17,50
17,50
17,50
17,50

łach,

e)

udzielania jak naj dalej idącej pomocy komitetom spoASP oraz spowodowania:
opracowania przez nie wytycznych i planów pracy dla
komitetów niższych stopni,
Odbywania kontroli instruktażowych działalności komitetów ASP,
'
rozwinięcia wspÓłzawodnictwa w wykonywaniu prac porządkowych przez społeczeństwo
p:zysy~ania s:pr~wozda~. Wojew. Komitetowi ASP z przebIegu l wymkow akCJI na Swym terenie wg wzorów
i w terminach podanych przez Sekretariat' WK ASP
prz~d.kładania info~acji z przygotowań, przebiegu i ~
nikow ASP ~ezydlOm rad narodowych.
łecznym

<

-

2. Prezydia gromadzkich rad narodowych -

17.
18.
19.
20.

m.
m.
m.
m.

Pabianice
Piotrków
Tomaszów
Zgierz

Wynagrodzenie za jedną dobę nie może przekroczyć 8-godZinnego dnia pracy.
Ucl'wała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1956 r.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Wojskowemu.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały ob. Pabisiak Czesław, Z-ca Przewodniczącego Prezydium WRN.

do udzie-

la~ia WłaŚCiwej pomocy komisjom OŚWiaty, kultury i zdro-

WIa gz;omadzkich rad narodowych w organizowaniu i przeprowadzaniu pra,c sanitarno-porządkowych na terenie gromad.
II. Prezydia terenowych rad narOdowych ustalą we włas
nym zakresie formy i siposób powiązania ASP z akcją usuwania pozostałości zniszczeń wojennych w myśl uchwały
Nr 666/55 Prezydium Rządu z dnia 20 sierpnia 1955 r.
Wykonanie uchwały pOwierza się ws'zystkim wydziałom
i zarządpm Prezydium WRN oraz prezydiom poWiatowych,
miejskich i gromadzkich rad narodowych województwa łódz
kiego.
Odpowiedzialny za wykonanie uchwały ob. Konopacki
Eugeniusz, Z-ca PrzeWOdniczącego Prezydium WRN.
Za PreZYdium Rady Narodowej
T. Ostrycbarz
Sekretarz Prezydium

J.

Horodeckł

Przewodniczący

Prezydium

Za Prezydium Rady Narodowej
.l. Horodecki

T. Ostrycharz
Sekretarz Prezydium

Przewodniczacy Prezydium

cz~sc II
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ZARZĄDZENIE

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Łodzi

z dnia 2 marca 1956 r.
o

obowiązku

niszczenia cbwastów

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 10. V. 1939 r. o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. Nr 47, poz 302) w związku z art. 16
ust. 2, pkt 2 i art. 37 ustawy z dnia 20. III. 1950 r. o tere-

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWODZKIE.T RADY NARODOWEJ VI ŁODZI

. btr. US

nowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.
Nr 14, poZi. 130) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Łodzi zarządza co naStępuje:

Nr •.

Poz. 17
ZAItZĄDZENm

§ 1..

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Łodzi

r.·

Wprowadza się obowiązek niszczenia chwastów na obszarze całego wOjewództwa. Chwasty, które w pierwszym rzę
dzie muszą być niszczone ze względu na szkodliwość, są następujące: oset, łopucha, rzodkiew polna, ognicha (gorczyca
polna), lębioda (komosa), perz.

W sprawie ochrony i pielęgnacji sadów, drzew owocowych

§ 2.

Na pods.tawie rozporządzenia Prezsydenta R.P. z dn.ia
19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępie
niu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. Nr 108, poz. 922),

Niszczenie chwastów musi być dokonywane w ciągu· caokresu wegetacyjnego, a w szczególności w czasie od
ich wzejścia do rozpoczęcia kwitnienia.
łego

§ 3.

niszczenia chwastów należy do użytkowników
gruntów ornych, pastwisk, łąk, miedz, wałów, skarp oraz
odłogów.

§ 4.

Niszczenie chwastów przeprowadza się następująco: w pookresie rozwoju, gdy są małe i łatwo ulegają
zniszczeniu sposobem mechanicznym - w zbożach jarych
lub ozimych przez bronowanie wiosenne, w okopowych przy pomocy opełaczy i radełek oraz przez pielenie i motyczenie ręczne; niszczenie ostów w okresie, gdy posiadają
kilka listków - przez wyrywanie z korzeniami, natomiast
bardziej Wyrośnięte niszczy się przez głębokie i częste podcinanie.
W celuzniS'zczenia perzu stosuje się podorywkę, a po
obeschnięciu ziemi wybronowuje się rozłogi. Również przedzimowa orka głęboka z zastosowaniem przedpłużka wpływa
na zniszczenie perzu. W okopowych perz zwalcza się przez
wypełanie. Do nisz,czenia łopuchy i ognichy używa się 0,8%
roztwór wodny krezotolu, którym opryskuje się zasiewy
opanowane przez chwasty.
czątkowym

§ 5.

rozpocządzenia

przydomowych i drzew

§ 6.

W razie znalezienia w czasie kontroli chwast6w wymienionych w § 1 przewodniczący gromadzkiej rady narodowej
zarządza odpłatne ich zniszczenie. Koszt niszczenia chwastów
pokrywa użytkOwnik gruntów.

Ministra Rolnictwa i Reform ROlnych z dnia

10 maja 1939 r. o tępieruu chwastów i szkodników roślin
(Dz. U. Nr 47, poz. 302) vi związku z art. 33, 35 i 37 ustawy
z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej
władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130) zarządza się
następuje:

1. Ustanawia się na terenie całego województwa obowią
.zek przeprowadzenia zabiegów mechanicznych i pielęgna
cyjnych na drzew~h i krzewach owocowych, zadrzewieniach
liściastych, ozdobnych i dziko rosnących w okresie całego
roku kalendarzowego.
•

t

2. Obowią.zek przeprowadzenia zabiegów mechanicznych

pielęgnacyjnych

kach gruntów.

spoczywa na
.

właścicielach

i

użytkowni-

3. Pod Z1abie,gami· meChanicznymi i pielęgnacyjnymi r~u

mieć należy:

a) usuwanie

zaschniętych liści

i owoców (mumii),

b) usuwanie zamierających gałęzi lub w razie. potrzeby
całych drzew,
c) usuwanie złóż jaj, szkodników, gniazd i oprzędów gą
sienic,
d) oczyszczanie pni 2l mchu, por:ostów
starej korowiny
oraz lecżenie ran,
e) bielenie d~zew~
zbieranie i niszc:zenie opadłych i gnijących owoców
spod drzew przez cały okres owocowania,
g) zwalc~anie dużych gąsienic wszystkimi dostępnymi
środkami. aż do chemicznych włącznie obowiązuje przez
cały rok .
Termin wykonania zabiegów podanych w punktach 3 a)
do d) upływa z dniem 15 marca 1956 roku.
4. stosownie do postanowień ww rozporządzeń oraz ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o oI7Jecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. Nr. 66, poz. 454), wykroczenia przeciw
niniejszemu zarządzeniu podlegają karze do 3 miesięcy pracy poprawczej lub 3.000 zł grzywny.
Za Prezydium Rady Narodowej
J. Glillicki
Z-ca Przewodniczącego Prezydium

.

§ 7.

.osoby, które mimo nakazów władz nie wykonują przepisów niniejszego zarządzenia, wykazując przy tym złą
wolę, podlegają karze przęwidzianej wart. 13 przepisów
z dI,lia 19. XI. 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz tępieniu chwastów i szkodników roślin, ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16. III. 1937 r. (Dz. U. Nr 21,
poz. 131) oraz ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia
15. XII. 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym
(Dz. U. Nr 66, poz. 454).
§ 8.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza
zydiom powiatowych rad narodowych.

INSTRUKC.JA
stosowania walki chemicznej w zadrzewieniach owocowych
Celem osiągnięcia zdrowego i obfitego plonu owoców konieczne są zabiegi chemiczne, które winny być przeprowadzane wg niżej podanego kalendarza:
·l-szy oprysk - wszystkie drzewa owocowe w okresie
zimowego· az do nabrzmienia pąków jednym z niżej
pod.anych środków chemicznych:

uśpienia
się

pre-

§ 9.
Zat-ządzenie

liściastych

f)

przeprowadzają organa
czynników społeczno-po

litycznych oraz przedstawicieli instytucji kontraktujących
uprawy. Kontrola winna być przeprowadzona dwukrotnie
. w okresie od zakończenia zasiewów do zakwitania chwastów, a następnie w czasie, w którym normalnie chwasty zawiązują nasiona,. lecz jeszcze nie dojrzewają.

.

przydroźnych,

co

Obowiązek

Kontrolę niszczenia chwastów
służby rolnej przy współdziałaniu

z dnia 6 lutego 1956

niniejsze wchod1Ji w życie z dniem ogło

s:renia.
Za PrezYdium Rady Narodowej
J. GUnicki
Z·caPrzewodniczącego Prezydium

se/.

Karboliną sadowniczą

-

Karboliną D.N~K.

- 3,5°/0
_ 10/,

Krezotolem

2-gi oprysk - wszystkie drzewa owocqw-e tuż przed kwitnieniem na tak zwany "rózowy pąk" Bordosolem - 10 /0
(1 kg na 100 litrów wody z dodatkiem 400 g arsenianu wapnia na 100 litrów cieczy lub 0,25 litra azotoxu płynnego
M.40).
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Nr4

3-ci oprysk - drzewa zdarnkowe -:- jabłonie i grusze bezpo okwitaniu na tak ~w~ny kielich - Bor9-0s?lem
1% z dOdatkiem arsenianu waprua, lub azotoxem 1 CIeczą
kalifornijską lub cieczą warszawską 2% (2 kg na 98 litrów
wody z· dodatkiem 400 g arsenianu wapnia na 100 litrów

pośrednio.

cięGZY).

§ 3.

Przymusowe odmuszanie prowadm na koszt właściciela,
lub użytkownika obiektu Łódzki Zakład Dezynfekcji,. Dezynsekcji i D€il'atyzacji w ŁQdzd,.. ul. Traugutta Nr 8,
tel. 228~26.
zarządCY

I"

Przed użydem azotox należy zmieszać_~i1nie z
ką aż do utworzenia się cieczy o barwie białej.

-",

)Vo~ą mięk,:",

Mieszać w bute,lce pOjemności 1 litra w stosunku 250 cm3
azotoxu + 250cm3 wody miękkiej, a następnie wlać do
100 litrów wody,silnie mieszając do utwoil'zenia się mieszaninyo białej barwie.
Aparaty plecakowe i tec~owe można wypożyczyć w najbliższym GOM Zla opłatę 14 zł dziennie, a aparaty ~ornno-motorowe z POM na podstawie zgłoszenia i zlawarCla umowy
z POM.
Poz. 18
ZARZĄDZENIE

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi

§ 4.

Ze względu na warunki miej.&coweprezydia powiatowych
'i miejskich (w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych mogą nakazać od!Ilus :4anie również -i w innych obiektach niż wymienione w § 1~ po 'zasiągnięciu opinii Łódzkiego
Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Łodzi
co do możliwości wykonania odmuszania, względnie mogą
Zlarządzić przeprowadzenie powtórnego odmuszania lub przedłużyć termin trwania akcji odmuszania.
§ 5.

Koszty odmuszania wg cen wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia wynoszą:
ryczałt 20 zł
za pierwsze 50 m 2 powierzchni odmuszonej
zla każdy następny m 2
25 gr
przy obiektach wymienionych w § 1 litera g

z dnia 12 kwietnia 1956 r.
w sprawie przeprowadzenia akcji przymusowego odmuszania w województwie łódzkim

§ 1.

Przymusowemu odmuszaniu na terenie województwa łódz
kiego podlegają:
a) szpitale, sanatoria, prewentoria, przychodnie, kuchnie
mleczne, przedszkola, internaty, żłobki, domy małego
dziecka, oraz w zakładach nauczania i wychowania dla
dzieci i młodzieży część gospodarcza (sale jadalne, kuchnie, ewentualnie chlewy itp.) punkty wczasów letnich
dla dzdeci i młodzieży;
b) miejsca przetwórstwa i Obiegu artykułów ŻyWnościo

wych jak: stołówki, zakłady gastronomiczne, mleczarnie, zlewnie i rozlewnie mleka, bary mlec.zne, wytwórnie lodów, rzeźnie, sklepy z artykułami spożywczymi;

c)

większe zakłady przemysłu spożywczego;

Wydziały Zdrowia Prezydiów P.R.N. (M.R.N.) powiatowe
stacje sanitarno-epidemiologiczne, powiatnwe i miejskie kolumny sanitarne sporządzą i prześlą do dnia 15 marca
. 1956 r. Łódzkiemu Zakładowi DeZiYnfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Łodzi, ul. Traugutta 8, wykazy obiektów podlegających przymusowemu odmuszaniu oraz doręczą użytkow
nikom tych obiektów zawiadomienia o umieszczeniu ich
w wykazie.

§ 7.
Łódzki
Zakład
Dezynfekcji, DeziYllSekcji i Deratyzacji
Łodzi zawiadomi o terminie przeprowadzenia odmuszania
właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu podlegającego
odmuszaniu, na 7 dni przed rozpoczęciem odmuszania oraz
w tym samym trybie terenową służbę sanitarno-epidemiologiczną·

w

§ 8.

Przedstawiciel Łódzkiego Zakładu Dezynfekcji, Dezyns~k
cj'i i Deratyzacji w Łodzi (kierownik brygady odmuszającej)
wyda na miejseu odmuszania odpowiednie i nie21będne zalecenia, zmierzające do ochrony mienia przed możliwością
ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia go.
§ 9.
kontrolę nad wykonaniem tego zarządzenia przeWydziały. Zdrowia Prezydiów P.R.N. (M.R.N.)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Łodzi,

Nadzór i

prowadzlą:

w

powiatowe stacje sanitarno-·epidemiologiczne,
i miejskie kolumny sanitarne.

d) hotele komunalne, robotnic2le, domy wczasowe oraz
schroniska PTTK;
e) stajnie, obory, chlewnie i szalety. publiczne na terernie
miast;
.
f) w Państwowych Gospodarstwach Rolnych: kuchnie, sto-

. łówki, zlewnie i rozlewnie mleka, obory i chlewnie;

g)

miejsce wylęgu much, jak: śmietniki, wys~iska śmie
ci, gnojówki itp.

powiatowe

§ 10.

w

Niestosujący się do przeplSOW, a robowiązani do tego
myśl § 1 niniejszego zarządzenia, podlegają na podstawie

art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich 2JWalczaniu (Dz. U. Nr 27, poz. 198)
w związku z art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Oz. U. Nr 66, poz. 454)
karze do 3 miesięcy pracy poprawczej lub grzywny do
3.000 U.
.
§ 11.

§ 2.

Jedńocześnie z zarządzeniem akcji przymusowego odmuszania prezydia POWliatowych i miejskich (w miastach stan~
wiących powiaty) rad narodowych z.arządzą uporządkowanie
pod względem sanit.ąrnym obiektów i. pomieszczeń stanowiących lub mogąCYch stanowić miejsca wylęgu much jak:
śmietniki, wysypiska śmieci, doły kloaczne, gnojowiska itp.

30 zł
25 gr

§ 6.

vi

celu zapobieżenia występowaniu ostrych ~hor?~ zakaź
nych przenoszonych przez muchy, a w sz,czegolnoscl ,chorobie Heine-Medina, durowi brzusznemu, czerwonce oraz biegunce letniej dzieoi i niemowląt, na podstawie art. 15 pkt 2
ustawy ZJ dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz.. 130) .art. ~O
ust. 1 lit. d ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapoblegamu
chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu (Dz. U.' Nr 27, poz. 198),
Instrukcji Ministra Zdrowia Nr 3/56·z dnia 31 stycznia 1956 r.
w sprawie akcji odmuszania oraz uchwały Prez;ydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z c;inia 27 ..III. 1956
Nr XIII/l34 o akcji sanitarno-porządkowe], PrezydIUm Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi zarządza przeprowadzenie akcji prZiYmusowego odmusz,ania w województwie
łódzkim W okresie .od dnia 1 kwietnia 1956 r. do 31 sieTpnia 1956 r.

ryczałt

za pierwsze 50 m 2 powierzchni
za każdy następny m 2

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Za Prezydium Rady Narodowej

Z-ca

E. Konopacki
Prezydium

Przewodniczącego
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3) PGR

Długie

-

-

pow. Radomsko
Zelazna

POW. Skierniewice

Prezydium WOjewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi podaje do wiadomości, że na terenie województwa w 1955
roku zostały uznane cztery fermy reprodu.lreyjne owiec
rasy długowełnistej w następujących powiatach:
Głogowa

-

4) Gospodarstwo Rolne S.G.G.W. -

KOMUNIKAT

1) PGR
2) PGR

Chełmo

Nr4

Ponadto w r. 1955 została wmaJIla chlewnia zarodowa
tr2'JOdy chlewnej rasy W.B. w Technikum Hodowlanym
w Blichu kfŁowicm.
Za Prezydium Rady Narodowej
J. Glinicki
Z-ca Przewodniczącego Prezydium

pow. Kutno.
pow. Łowicz

Dziennik Urzędowy 'VojewódzkiejRady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumerat,
z góry na rachunek Wydze Ogólno-Gospodarczego P. W. R. N. ID Łodzi, konto Nr 908-95/1-594
Dział 5, Rozdz. 17, w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku. Polskiego ID Łodzi,
Al. Kościus:zki Nr 14
Reklamacje z powodu

niedoręczenia

poszczególnych numerów Dziennika wnosić
po otrzymanin następnego kolejnego numeru.

Adres Redakcji:
Adres Administracji:

{

VII kl. 60 g A4.

dn. 17.4. 1956 r.
Zakł.

Tgp.,

ID

Druk ukończORO da. 5.5.56 r.
Nr 592. 4. 56 r. - 1650 egz.

Łodzi

w terminie 10 do

15dnł

Prezydium Wojewódzkiej Rad9 Narodowej w Łodzi
ul. Ogrodowa 15. Tel. 254-50, wewn. 234

Prenumerata wynosi:
C
ł I 50
ena ·z ,
a ) roczna ze s korowl·dzem - 18 zł
b) półroczna bez skorowidza - ' lO zł
Rachunków za prenumeratę. nie wystawia się.
Cena pojedynczego egz. do 4 stron wynosi 90 gr. Przy więk
szej ilości stron o 30 gr więcej od każdej drukowanej strony.
Ogłoszenia zł 2,70 za wiersz mm l szp. Za układ tabelaryczny
doUcza się 100 0J0.
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