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ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO Ł~CZYCKIEGO
z dnia 21 grudnia 1938 roku Nr. Wet. 0/1

I.

1.
ZARZĄDZENIE
STĄROSTY

14

POWIATOWEGO

BRZEZIŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 1938 roku Nr. Wet.· 10/194
o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego
Brzezińskiego z dnia 1 grudnia 1938 r~ Nr. Wet.
10/191 o zwalczaniu pryszczycy na terenie
powiatu brzezińskiego.

o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego
Łęczyckiego z dnia 21 listopada 1938 roku Nr.
Wet. 0/1 o zwalczaniu pryszezyey.
Na podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11 lipca 1938 r·oku Nr. RW. I. 6/1,
wydanego nlł podstawie Rozporządzenia Min.
Roln. i Ref. Rolnych z dnia 17 czerwca rb. o zezwoleniu woj·ewodom na upoważnianie starostów
do wydawania zarządzeń i orzeczeń, zastrzeżo
nych wojewodom w sprawach dotyczących zwalczania pryszczycy (Łódzki Dziennik Wojewódzki
Nr. 4 i 9, poz. 56 i 184/38 r.) zarządzam co na-

W związku z obecnym stanem pryszczycy na
terenie powiatu brzezińskiego na zasadzie po-' stępuje:
§ 1.
stanowień ustępu wstępnego zarządzenia Starosty Powiatowego Brzezińskiego z. dnia 16 sierpZarządzenie Star·osty Powiatowego Łęczyc
nia 1938 roku Nr. wet. 10/123 zarządzam co na- kiego z dnia 6 grudnia 1938 roku Nr. Wet. 0/1
stępuje:
o zwalczaniu pryszczycy w powiecie łęczyckim
§ 1.
ulega następującym zmianom:
Treść § 1 zarządzenia z dnia 1 grudni.a 1938
§ 1 otrzymuje. brzmienie:
roku Nr. Wet. 10/191 otrzymuje następujące
Ustanawiam okręgi zapowietrzone i włączam
brzmienie:
w nie następujące ~agrody względnie miejscoUstanawiam okręgi zapowietrzone pryszczy- wości:
cą i włączam w nie następujące miejscowości:
z gm. Leśmierz: folw. Leśmierz,
z gm. Łazisko - kol. świńsko zagroda Jabłoń z gm. Piaskowice: w. Ignacew Folwarczny (zaskiego Jana.
groda Jana Jóźwiaka).
§ 2.
§ ~.
Treść § 8 zarządzenia z: dnia 15.,.go listopada 1938 roku Nr: wet. 10/191 otrzymuje brzmie§ 8 otrzymuje brzmienie;:
. nie:
Do okręgu zagrożonego pryszczycą wcielam
Do okręgu zagrożonego pryszczycą wcielam następujące miejscowości:
kol. świńsko, gm. Ła?isko.
z gm. Leśmierz: .os1edle Leśmierz,
z gm. Piaskowice: w. Ignacew Folw. część za§ 3.
chodnia.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie nie§ 3.
zwłocznie i obowiązuje aż do ódwołania.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie niezwłocznie i obowiązuje aż do- odwołania.
Starosta Powiatowy:
w/z. (-) J. R uk a
Wicestarosta.

Starosta Powiatowy:

-

(--...)St. Cebrowski.

....;.·-=·:N_r_
.•_1__.-'-----'--'---"""'-----t_ódzk_··
_i_D_%1_·e_nnik Wojewódzki.

3.

3

lOc/465 o zwalczaniu pryszczycy w powiecie sieradzkim ulega następującym zmianom:

ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 1938 roku L. W et. 10/449/38

o· ziniariie · zarządzenia' Starosty Pow. Radom.:.
szczanskiego- z dnia 1 grudnia 1938 r. L. Wet.
10/439/38 o zwalczaniu pryszczycy.
N a p~dstawie . zarządzenia . Wojewody Łódz
kiego z. dnia 11 lipca 1938 roku Nr. RW. 6/1 wytj.ąn~go na, podstawie rozporządzenia Min. Roln.
i· Reform Rolnych z 17 czerwca 1938 r. o zezwoleniu Wojewodom na upoważnienie Starostów do
wydawania zarządzeń i 'Orzeczeń, zastrzeżonych
wojewodom w sprawach dotyczących zwalczania
pryszczycy (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr 4
:ir7,.p<!Z; 7,!59i-129 z 1938 r.) zarządzam co na-

-stępuje:

§--1.
Zarządzenie Starosty Powiatowego Radomszczańskiego z dnia 1 grudnia 1938 r. L. Wet.
10/439/38 o zwalciartiu pryszczycy w powiecie
r~dorilszczańskim ulega następującym zmianom:
·§: l otrzymuje brzmienie:
Usta~awiam.okręgi zapowietrzone i włączam
do nich następujące zagrody względnie części
ińiejsco\Vości.
·
ż gin. Garnek:·foiw. Garnek.
§ 2.
Zarz_ąd~enie niniejsze. wchodzi w życie niei obowiązuje aż do odwołania.

zwłOcznie

Starosta Powiatowy:
(-:-) J.

Poz. 3, 4, 5

Łabudzki.

4.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY .POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 15 grudnia 1938.roku Nr. Wet. lOc/480

o zmianie- zarządzeń Starosty Powiatowego Sieradzkiego z dn.t.grudnia 1938 r. Nr. Wet. lOc/473
O- zwalczanru. pryszczycy. ·

·Ńa podstawie zar~.ądzenia .Wojewody Łódz
kiego ~ dnia 11 l~pca 1938 roku Nr. RW. L 6/1,
:tVydanego na· podstawie rnzporządzenia Min.
Roln. i ·Reform Rolnych z dnia 17 czerwca 1938
r~ku o· zezwoleniu Wojewodom na. upoważriie
me Starostw do wydawania zarządzeń i orzecz~ń„ zastrzefonych Wojewodom-w sprą.wach dotyczący.eh zwalczania• pryszczycy (Łódzki Dzien;
nik Wojewódzki.NrA i 7, pbz. 7; 59 i 129 z 1938
roku) zarządzam jak. następuje:
§'~.
.;.·.

„

, •·:Zarżąd~e:n:ie. S-~a,r:osty <Powfatowego ·~Sieradz
kiego z dńia 15 Listopada 1938 rokti Nr. Wet.

cą

§.1 otrzymuje brzmienie:
Ustanawiam okręgi zapowietrzone pryszczyi włączam w nie:
a) zagrodę W oj ciecha Jankowskiego ze wsi
Kościerzyn, gm; Gharłupia-Mała,
b) zagrodę Marianny Owczarek ze wsi i gm.
Charłupia-Mała.
,

§ 8 otrzymuje brzmienie:
Do okręgu z..agrożonego pryszczycą włączam:
wieś i folw. Kościerzyn oraz w. Charłupia-Mała,
gm. Charłupia-Mała.
§ 2.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
obowiązuje aż do odwołania.

nie-

zwfocznie i

Starosta Powiatowy:
(-) Mgr. K.

Ł

a z a r s k i.

5.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
:PIOTRKOWSKIEGO
z dnia 15 grudnia 1938 roku L. W et. 10/11

o zmianie zarządzenia Starosty Powiatowego
Piotrkowskiego z dnia 21 marca i 1 grudnia 1938
roku Nr. Wet. 10/11 o zwalczaniu pryszczycy.
N a podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11 lipca 1938 r. Nr. RW. I. 6/1, wydanego na zasadzie rozporządzenia Min. Roln.
i Ref. Rolnych z dnia.17 czerwca 1938 r. o zezwoleniu Wojewodom na upoważnienie Starostów
do. wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrzeżo
nych Wojewodom w sprawach dotyczących
zwalczania pryszczycy (Łódzki Dz. Wojewódzki
Nr. 4 i 7, poz. 7, 59 i 129 z 1938 roku) zarządzam
co następuje:
§ 1.
Zarządzenie Starosty Powiatowego Piotrkow·Skiego z dnia 21 marca i 1 grudnia 1938 roku
L. W et. 10/11 o zwalczaniu pryszczycy w powiecie ulega następującym zmianom: ,

§ 1 otrzymuje brzmienie.

Ustanawiam okręgi zapowietrzone i
do nich następujące miejscowości:
,

włączam

1) z gm. Bełchatówek we wsi Zdzieszuliee Górne zagrody: Filipka Wojciecha, Bernerta Antoniego, W alenczaka Franciszka, Koczborskiego Antoniego,
2) z gm. Grabica we wsi Mąkoszyn, zagrody Kowary Stanisława,
3) z gm. Woźniki we wsi Woźniki (cała wieś)
oraz kol. Oprzężów - zagrody: Olczyka Wła
dysława, Szymczyk :Marianny.

Łódzki

Dziennik Wojewódzki.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Do
ce

okręgów zagrożonych

wcielam

następują

miejscowości:

1) z gm. Bełchatówek wieś Zdzieszulice Górne,
2) z gm. Grabica, wieś Mąkoszyn,
3) z gm. Woźniki kol. Oprzężów~

§ 2.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
zwłocznie i obowiązuje aż do odwołania.

nie-

Starosta Powiatowy:
w /z. (-) St. T a r n a w s k i
Wicestarosta.

Nr. f

Poz. S,. ~. 1

8) na stronie 672 w gupie .spraw ogólno-esebowych w p. I. lit. b słowo: „zasługi" skreśla się;

9) na stronie 673.' p. 17 w grupie spraw admi-

nistracyjno-prawnych

słowo „Społecznej"

-

skreśla się;

10) na stronie 675 p. 21 w grupie spraw ogólnego bezpieczeństwa zamiast słowa: r.dyslo„
kata" ma być: „dyslokacja jednostek';

11) na stronie 692 w grupie spraw .melioracyj
na obszarach objętych przebudową ustroju
rolnego w p. 1. po lit. e. ma być: lit. d) ref.
meli or. w Radomsku, lit. e) ref. melior.
w Wieluniu.

Za· Wojewod-::

n.

(-)A. Ty·mianieelti

6.

Naczelnik. Wydziału.

-

OGŁOSZENIE

URZ~DU

WOJEWÓDZKIEGO

ŁÓDZKIEGO

'l.

z dnia 12 stycznia 1939 roku Nr. OA. II-5/98

o sprostowaniu

błędu

drukarskiego.

N a podstawie art. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 roku w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. nr 72, poz. 648)
prostuje się następujące umyłki drukarskie
w zarządzeniu Wojewody Łódzkiego z dnia 22
grudnia 1938 roku nr OA. II-5/98 o wprowadzeniu w życie szczegółowego podziału czynności
i wykazu akt w Urzędzie Wojewódzkim Łódzkim\
(„Łódzki Dziennik Wojewódzki" nr 26, poz. 537
z 30 grudnia.1938 roku):
1) Na stronie 637. p. 5 grupy spraw sekretariatu Wojewody zamiast słów: „z odznaczeniami" ma być: „i odznaczeń";
2) na stronie 641 p. 10 w dziale „Aprobata Wo-

jewody" zamiast słowa: „odbywatelstwa" ma być słowo: „obywatelstwa";
3) na stronie 642 w dziale III 1 „Aprobata Wicewojewody" w p. 17. zamiast „przeprowadzenie lustracyj" - ma być: „przeprowadzanie lustracyj";
4) na stronie 645 p. 6 w grupie spraw ochrony

. granic Państwa
niach" - skreśla

słowa:
się;

„o stowarzysze-

5) na stronie 645 w podziale aprobaty I/l zamiast słowa: „okresowe" - mają być słowa:
„szczególnej wagi";
.
6) na stronie 650 w grupie spraw pomocy lekarskiej p. p.: 12, 13 i 14 skreśla się, przy
czym pozostałe pozycje otrzymują odpowiednią numerację w porządku arytmetycznym;
7) na stronie 671 p. 2a w grupie spraw ogólnych, wynikających ze stanowiska W ojewody, zamiast ostatniego słowa: „Wojewódz.kie". ma być słowo: „Wojewodów";

OGŁOSZENIE

URZ~DU

WOJEWÓDZKIE®

ŁóDZ~GO

z dnia 29 grudnia 1938 roku Nr. KB. II~~la/32-1
o przetargu na

budow~

studni.

Urząd Wojewódzki Łódzki ogłasza następujfł
cy przetarg na budowę studni na posesji ·Sądu
Okręgowego w Łodzi, przy. Placu Dąbrowskiego
róg ul. Narutowicza.
Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia. 1989
roku o godzinie 10-ej w. Urzędzie Wojewódzkim
w Łodzi przy ul. Ogrodowej Nr. 15 róg Zachodniej (pokój Nr. 47).
Oferty pisemne, odpowiadające pozycjom ko...
sztorysu wstępnego· należy składać lub przesy·
łać pocztą do U rzędu Woj_ewódzkiego w Łodzi
w kopertach podwójny.eh, z których wewnętrz
na winna być. zalakowana i zaopatrzona napisem
„Oferta do przetargu mającego się odbyć dnia
23 stycznia 1939 roku na budowę studni na posesji Sądu Okręgowego w Łodzi.
Dowód wpłacenia do Kasy Skarbowej do depozytu Urzędu Wojewódzkiego wadium w wyso'."
kośći 50 /o· oferowanej sumy powinien być zło
żony w Urzędzie Wojewódzkim w oddżielnej kopercie z odpowiednim napisem przed rozpoc.zę
ciem przetargu.
Termin składania ofert upływa o godz. 10-ej
dnia 23 stycznia 1939 r. bezpośrednio przed rozpoczęciem odnośnej rozprawy ofertowej przez
Przewodniczącego Komisji przetargowej.
Oferty nieodpowiadające wymienionym powyżej ·warunkom i przepisom o oddawaniu robót i dostaw państwowych, lub złózone p9 terminie nie będą rozpatrywane.
·Informacje, dotyczącę kosztorysu wstępnego,
udzielane będą w Urzędzie Wojewódzkim (po;..
kój Nr. 52) w godzinach urzędowych, gdzieotrzy-

.Nr.

Łódzki ·nzientu.K Wojewodz.K1.

f

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

mać można również warunki techniczne przetargu i kosztorys ślepy.
Łódź, dnia 27 grudnia 1938 r.
Za Wojewodę:
(-) Inż. St. Porczyński
Kierownik Oddz. Budowlanego.

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
ŁASKIEGO

z dnia 23 grudnia 1938 roku Nr. RR. IV-2/48-129
e

wdrożeniu postępowania

scaleniowego
we wsi Chociw.
N a podstawie art. 18 ustawy dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z ro. ku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 7 listopada 1937
roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia 2 października 1937
roku, dotyczące ·wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia na gruntach
wsi Chociw, położonej w gminie Chociw, w powiecie łukim..

z

1

Starosta:

(-)W. Nowakowski

Kierownik Starostwa.

9. 10, 11
10.

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
ŁASKIEGO

z dnia 23 grudnia 1938 roku Nr. RR. IV-2/47-128

o

I.

Poz. 7. 8,

wdrożeniu postępowania

scaleniowego
we wsi Paprotnia i Marzynek.

Na podstawie art. lff ustawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz.. 833) w brzmieniu ustalonym
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaję do pub- .
licznej wiadomości, :he w dniu 21 listopada 1936
roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskiego z dnia 5 sierpnia 1936 roku,
dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego
i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi
Paprotnia i Marzynek.
Starosta:
(-)W. Nowakowski

Kierownik Starostwa.

11.
OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
RADOMSZCZAŃSKIEGO

••

OGŁOSZENIE

8'1'AROSTY POWIATOWEGO
ŁASKIEGO

z dnia 22 grudnia 1938 roku Nr. RR. IV-1/94
G zamknięciu postępowania

we wsi

scaleniowego

Płoszów.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 1927 Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonym
o wdrożeniu postępowania scaleniowego
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
we wsi Siedlce.
z dnia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z ro- Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r.
ku 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaję do pubrozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
licznej wiadomości, że w dniu 7 września 1938
z <biia 11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, . roku stało się wykonalne orzeczenie tegoż Stapoz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta rosty z dnia 2 maja 1938 roku, dotyczące zatwierRzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. _ dzenia projektu na obszarze scalenia wsi Pło
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaję do pub- szów, gminy Gosławice, powiatu radomszczań
licznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 1938 skiego.
roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty PoW związku z powyższym ogłasza się o zamwiatowego Łaskiego z dnia 31grudnia1938 roku, knięciu postępowania scaleniowego na wymiedotyczące wdr.ożenia postępowania scaleniowego
nionym wyżej obszarze.
i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi
Siedlce, położonej w gminie Sędziejowice, w poZa Starostę:
Wiec:ie łaskim,.
Starosta:
(-)St. Śliwiński
(-)W. Nowakowski
Komisarz• Ziemski.
Kierownik Starostwa.

z dnia 23 grudnia 1938 r. Nr. RR. IV-2/50-121

6

Łódzki

'Dziennik Wojewódzki.

m.
12.
PISMO OKóLNB
URZJp>U WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO
z dnia 29 grudnia 1938 roku Nr. KD. III. 0/4-1
o uzgadnianiu kierunku dróg przy komasacji
gruntów.
Do wszystkich Panów Starostów, PP. Przewodniczących Wydziałów Powiatowych (Pow. Zarz.
Drog.) oraz PP. Prezydentów miast wydzielonych na terenie Województwa Łódzkiego.
U rząd Wojewódzki udziela w przedruku do
wiadomości okólnik Ministerstwa Komunikacji
z dnia 15 list_opada 1938 r. Nr. D.B. 4d/104 w sprawie wyżej wymienionej - z tym, że uzgadniania projektów komasacyj w sprawach drogowych mają następować w toku opracowania tych
projektów i przed ich uprawomocnieniem się.
Za Wojewodę:
(-) Inż. J. B a j k i e w i c z
Naczelnik Wydziału.

Odpis.
MINISTERSTWO KOMUNIKACJI
DEPARTAMENT VII
w-wa, d o. 15, XI „ 38 r.
NR DB-4d/I04
Określenie sprawy.
Uzgadnianie
kierunków dróg przy komasacji
gruntów.

Do
wszystkich Urzędów Wojewód*ich.
W związku z komasacją gruntów kilkakrotnie miały miejsce przypadki nieuzgodnienia projektu komasacji .z Powiatowym Zarządem Dr_s>gowym, wskut·ek czego zaprojektowane wadliwie wbrew zasadom techniki drogowej kierunki
dróg publicznych - uprawomocniały się, co powodowało później konieczność występow'ania
o zmianę kierunków dróg, a .z nią związane i zbędrie wydatki.
Ministerstwo Komunikacji prosi o wydanie
zarządzenia podległym instancjom, aby dopilnowały obowiązującego (art. 8 i art. 53 Rozporządzenia Min. Reform Rolnych i Sprawiedliw. Dz.
Ust. R. P. z r. 1928, Nr. 87, poz. 763) uzgadniania
i korygowania kierunków dróg publi~znych
przy każdorazowej komasacji gruntów w ustalonych w powyższym rozporz.ądzeniu terminach.
(-) Inż. N o w a k i e w i c z
Dyrektor Departamentu.
13.
PISMO OKÓLNE
URZ:Ę::DU WOJ~WóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 19 grudnia 1938 roku Nr. POB. III-13/1-8
o ustaleniu miejsca pochodzenia.
Do
wszystkich Wydziałów Powiatowych i Zarządów
miast wydzielonych Województwa Łódzkiego.
Urząd Wojewódzki udziela do wiadomości odpis pism@: Ur21. Wojew. KrakowskiQiO a 28 pai-

Poz. 12, .,13

Nł',

1-

dziernika 1938 rok.u Nr. PI .23/53/38 z prośbą
o zbadanie, czy na terenie podległych gmin głu':.
choniema N.N. nie posiada prawa do trwałej
opieki.
O pozytywnym wyniku należy· powiadomić
bezpośrednio Urząd Wojewódzki Krakowski.
Za

Wojewodę:

(-) J a n i s z _e w s k i
p. o.

Naczelnik

Wydziału

Pracy i Opieki.

Przedruk.
Z~rząd

Miejski w Nowym Sączu
Nr. II. 12a-14/38.
Nowy Sącz,.dn. 11. X. 38 r.
Głuchoniema N. N.-ustalenie
miejsca pochodzenia.

Do
Urzędu

Wojewódzkiego
Społecznej

Wydziału

Pracy i Opieki

w Krakowie.

W miesiącu sierpniu 1937 roku przytrzymana
przez Organa policyjne n~ terenie tut_.
miasta głuchoniema _N.N. zdradzająca .objawy
upośledzenia umysłowego, nieznana z~pełnie ~ut.
Za.rządowi _Miejskiemu.
Wymieniona została umieszczona w Miejskj_:ąi
Schronisku· dla µbogich niezdolnych do praąy
dnia 14
sierpnia 1937 roku i .od tego .czasu pr?:e-::
. .
,
bywa w tym zakładzie, korzystając ~e świadczeri
zastępczych Opieki Społecznej tut. Zarządu Miej;:
skiego. ·
" Rysopis jej: wzrost 160 cm. w~osy czarne,
twarz podłużna, ·przypuszczalny wiek około 45
lat.
Dotychczas zarząd Miejski nie uzyskał żad
nych danych co do miejs·ca zamieszkania w/w.,
w szczególności jej gminy trwałej opieki, wobec
czego zwraca się prośbą do u rzędu W ojewódzkiego 0 wydanie zarządzenia .podległym Zarzą
dom Miejskim i Gminnym, by na swych terenach przeprowadziły badania i 0 ~o~ytywnyrn
wyniku zawiadomili tut. Zarząd MieJski.
została

z

Prezydent Miasta:
(-) Mgr. St. N.o w akowski.
Urząd.

Wojewódzki Krakowsk_i
.
Pracy i Opieki
Kraków. dnia 28. X. 3~ -r.
Nr. P. 1-23/53/938,
. .
Głuchoniema N.N. ustaleni~
miejsca pochodzenia
Wydział

Powyższe przesyła się

do wiadomości z proś„
o wydanie odpowiednich zarządzeń.
O pozytywnym wyniku poszukiwan nalezy
bezpośrednio powiadomić ·Zarząd Miejski w. N owym Sączu z powołaniem się na tamt. -pismo
z dnia 11października1938 roku Nr. II. 12a-11/38.
bą

. .. ~ą Wojewodę':
("!"-) z. ach a r i.a s i e vri c z
Iu.Clie~.
~·-

t.64dd Dsiennik Wojew6dzkL t>oz. 14, 15, 16

Nr. 1
IV.
11.

WYKAZ
osób poszukiwanych, zagubionych tabliczek rowerowych i odwołanego poszukiwania (do użyt
ku powiat. władz admin. ogólnej woj. łódzkiego).
1. Nr. OC. II. 4/27. Ur,ząd Wojewódzki prosi o zarządzenie pos,zukiwań umysłowo chorej
Szczęsny Antoniny z Jurczyków, lat 38, żony Antoniego Szczęsnego, zam. we wsi Wiewiórów,
gm.. Dobryszyce,· pow. radomszczańskiego, która
w dniu 6 listopada 1938 roku wydaliła się z mieszkania w niewiadomym kierunku.
Wymieniona jest wzrostu średniego, ma
twarz pociągłą, włosy ciemne, ubrana w letnie
ubranie, t. j. spódnicę ko1oru kawowego, bluzkę
jasną, na głowie miała grubszą czarną chustkę.
Nazwisko najczęściej podaje panieńskie.
Antonina Szczęsna nie była dla otoczenia nie.
bezpieczna.
O odnalezieniu iniejsca pobytu poszukiwa-.
nej ·należy powiadomić U rząd Wojewódzki Łódz
ki z powołaniem się na Nr. sr~awy OC .. II. 4/27.
2. Nr. OC. II-20/89. Adam Korsak, syn Stanisława i Apolonii, ur. w 1910 roku (dokładnej
daty brak) w Mokwinie, powiatu kostopolskiego,
wydalił się w 1934 roku z Platerowa w wojew.
wileńskim w niewiadomym kierunku, rzekomo
w poszukiwaniu pracy, pozostawiając żonę, Katarzynę, bez Śl'odków do życia.
Rysopis: wzrost średni, blondyn, twarz owal·
na.
Podając powyższe do wiadomości, Urząd Wojewódzki prosi o zarządzenie poszukiwania Adama Korsaka i w razie pozytywnego wyniku
o bezpośrednie powiadomienie Starostwa Powiatowego w Grodnie z powołaniem się na piamo z dnia 22 listopada 1938 roku Nr. B. 16-33/38.
3. Nr. OB. 50/56. W zarządzie gminy w Pohośnie-Zahorodzkim, pow. pińskiego, zaginęło
w okresie od kwietnia do sierpnia r. b. 15 szt.
tabliczek rowerowych Nr. Nr.: 34715 serii D. R.
S. W; 34716 serii F; 34717 serii E, F, U; 34718 serii E, F, U,; 34719 serii F. K, R, oraz 34721 serii C.
Wobec powyższego Urząd Wojewódzki prosi
o zarządzenie inwigilacji i w razie napotkania
jakiejkolwiek z tych tabliczek powiadomienia
Urzędu Woj.ewódzkiego Poleskiego dołączając
protokół dochodzeń, skąd dany osobnik tabliczkę

15.
KOMUNIKATY.
SPRAWY FARMACEUTYCZ NE.
Zauważono, że nie wszystkie apteki posiadają książki protokółowe, wobec czego podczas
przegl~du aptek nie można wpisać uwag polustra~y3nych. W z~iązku z tym przypomina się, że
nalezy zaopatrzyc się w poświadczone książki.
Apteki, które tego nie uczyniły winny wpisać
do tych ksiąg wydane zarządz.enia polilstracyjne w formie odpisu.

*

*

*

*

*

*

W wielu aptekach w szafkach szczególnie ze
środkami gwałtownie działającymi, środki lecznicze o silnym zapachu jak to kreozot, karbol,
olejek gorczycowy i inne jak również kwasy
nie są wydzielone. Ze względu na możLwość
przenikania tych zapachów do innych leków oraz
oddziaływania chemicznie pary kwasów· należy
środki te wydzielić i przechowywać w specjalnych na ten cel przeznaczonych szafkach.
,

Podczas wtórnych rewizyj aptek stwierdzodo
s1ę
no, że , nie . zawsze
, przystosowano
term'wyznaczonego
d
up:t:ywu
zarzą zen mimo
nu do ich wykonan~a. Powyższe jest n.'..erl
dopuszczalne. W wypadkach kiedy z usprawiedliwionych przyczyn właściciel apteki nie jest
w stanie zarządzeń w terminach wykonać winien przed upływem czasu wnieść podanie umotywowane celem ich prolongowania.
(-) Mgr. A. M a r c i n ko w s k i
Inspektor Farm.
16.
KOMUNIKAT.
Nakładem Stowarzyszenia Urzędników Pań
stwowych R. P. ukazał się Nr. 1 Biblioteki Urzęd
nika, zawierający podręcznik p. t. Rzeczypospolita~ jej prawa i urzędy, w opracowaniu dra
Edmunda Mieroszewica, Witolda Pajora i Leona
Zieleniewskiego.
Praca ta jest pomyślana jako podręcznik do
egzaminów dla urzędników II i III kat. i zawiera
równolegle z rozbiorem kwietniowej U stawy
Konstycujnej wykład o urzędach Rzeczypospolitej oraz opatrzony komentarzami przegląd waż
nie]szych norm z zakresu prawa materialnego
i formalnego, których znajomość jest niezbędna
a przede wszystkim
każdemu urzędnikowi,
urzędnikom władz administracji ogólnej.
uzyskał.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zal@ca
4. Nr. OB. 50/57. W zarządzie gminy w żab~
wydawnictwo władzom adminiwspomniane
ezycach, pow. Pińsk, w miesiącu czerwcu b. r.
w celach wyszkoleniowych i inogólnej
stracji
„Z".
serii
34728
Nr.
r,owerowa
zaginęła tabliczka
(Dz. Urz. Min. Spraw Wewn.
formacyjnych
Wobec powyższego Urząd Wojewódzki prosi
r. w dziale wydawnictw za1938
X.
20.
z
31
Nr.
o zarządzenie inwigilacji i w razie napotkania
leconych).
Województej tabliczki powiadomienia Urzędu
Wydawnictwo to o 494 str. w cenie 4 zł. 50 gr.
kiego Poleskiego dołączając protokół dochodzeczłon1fów, 7 zł. 50 gr. dla osób niezrzeszonych
dla
nia, skąd dany osobnik tabliczkę uzyskał.
nabywać w Zarządzie Głównym S. U. P.
można
5. Nr. OC. II.-20/49. Urząd Wojewódzki
ul. Przeskok 4, mieszk. 5, telefon
Warszawie,
w
Dzię
Felicjana
poszukiwania
odwołuje
Łódzki
60 gr., za pobraniem pocztoPrzesyłka
232-80.
cielewskiego, zarządzone w Łódzkim Dzienniku
można przesyłać za ponależność
gr.
90
wym
Wojewódzkim Nr. 17 a l~ września 1938 roku
1489.
Nr.
O.
K.
P.
średnictwem
ped poa.150.
. " .., ...... „, ....

Artykuły spożyweze.

Słonina

„

gat. z
•
.

.

.

:
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.
.
•
•
.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
.

~

. .. . .
. . . ..

.

. ..

.

Gazeta
•
•
„
•
•
Wpis w szkole państwowej od I do IV kl.
Zeszyty szkolne .
•
•
•
Fryzjer
•
.
.
.
• .
•
Teatr (kino)
Odzież, bielizna i obuwie.
.
Velour
Kamgarn
•
•
Madapolam .
•
Kreton
.
•
„
Kamasze chromowe czarne
Zelówki męskie

Potrzeby kulturalne.

.

Mieszkanie jednoizbowe
Tramwaj

Mieszkanie i przejazdy.

.
.

i pranie.

•
•
Mydło zwyczajne żółte śred. gat.

.

.
.

k~śćmi

Opał, światło

Węgiel .kamienny

Nafta

.
.

. .

Cukier (faryna)
Sól
.
Kawa zbożowa.
Herbata

Mięso woło~e śr;d.

.

.

Chleb pytlowy · .
•
•
•
Mąka psżenna
.
.
•
.
Kasza jęczmienna śred. gat. grubsza
Groch polny okrągły .
•
•
Ziemniaki .
.
.
•
.
Masło niesolone kuchenne
Mleko niezbierane
Kiełbasa zwyczajna wieprzowa
~i~ kurze
·.
·•
.
yz
•
•
.
•

.

Nazwa artykułu

'

.
..

3

„

3 pary

46,00
46,60
137,50

30,00
44,80
38,90
42,80
8,30
360,50
28,60
195,40
12,80
71,50
175,50
127,60
100,00
32,00
144,00
2000,00

Komisji:

1585,00
1357,00
96,00
85,00
2109,00
454,00

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50

Obaleński
Kier. Oddz. A pro w.

Przew-0dniczący

„
„
„

ff

ff

rocznie

1/30
0,22 egz.
1/30
2/30

p. o. (-) M.

.

.

.

1130

6,15 kg
0,16 ff
0,04 „

0,07 kg
1,5 szt.
0,15 kg
0,10 „
0,25 „
0,11 "'
0,10 tB
0,04 „
0,01 -„

ff

u

-··

I

I

I

I

I

18,08
22,42
. 2,20
5,00
4,17
168,30
9,77
16,73
15,78
4,89
17,33
3,73
68,23
168,30
242,52
479,05

37,68
37,50

36,90
11,20
1,94
2,14
~ 12,45
23,43
21.45
13,68
19,20
10,72
17,55
31,90
11,00
3,20
5,76
20,00
242,52
28,29
7,46
5,50

mies. listopad. 1938 r.
Koszt
Ceny
dzienny
średnio
gr
gr

1130,50 I
. 2 przejazdy I · 37,50

.

.

.

.
.

2,25 mtr.
4,50
60,00 "
"
21,00. "

.
.

.

.

..

'

.

.
.
.
.
.

. I 1,23 kg.
. 0,25 „
0,05 „
. 0,05
. 1,50
"
. 0,065
0,75 litr.

dziennie

Ilość
artykułów

w

I

I

479.05

I

I

I
I

1585,00
1357,00
. 96,00
85,00
2109.00

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
37,50

46,00
46,60
137,50

30,00
44,40
38,90
44,00
8,80
358,50
28,60
200,00
14,50
71,50
180,00
126,15
100,00
32,00
144,00
2000,00

o.74% (zwyzka)

1585,00
1357,00
96)00
85,00
2109.00

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
37,50

46,00
46,60
137,50

30,00
44,40
38,90
44,00
8,80
352,00
28,60
200,00
14,50
71,50
180,00
124,15
100,00
32,00
144,00
2000,00

I

w mies. g r u d n i u 1938 r.
Ceny
Ceny
średnio
w V tyg.
gr
gr

- 3,54 X 100

1585,00
1357;00
96,00
85,00
210Q.OO
4

18,08
22,42
10,00
150,00
62,50

1130,50
. 37,50

46,00
46,60·
137,50

30,00
44,40
38,90
44,00
8,80
365,00
28,60
200.00
14,50
71,50
180,00
127,70
100,00
32,00
144,00
2000,00

Ceny
w IV tyg.
gr

-

I

I

18,08
22,42
2,20
5,00
4,17
168,50
9,77
16,73
15,78
4,89
17,33
3,73
68,23
168,30
246,06
482,59
479,05
3,54

37,68
37,50

36,90
11,10
1,94
2,20
13,20
23,30
21,45
14,0o
21,75
10,72
18,00
31,54
11,00
3,20
5s76
20,00
246,06
28,29
7,46
5,50

Koszt
dzienny
gr

Koszt utrzyinania dziennego rodziny pracowniczej, złożonej z 4-ch osób za mjesiąc grudzień 1938 r.
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OBWIESZCZENIE
MIE.JSKIEGO W ŁODZI

ZARZĄDU

z dnia 16 grudnia 38 r. Nr. dz. III Og. 11/60- 71 1 :.;3
o odebraniu pism.
Na podstawie art. 151 Ordynacji Podatko'"·ej
(Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 14, poz. 134) Zarząd
Miejski wzywa niżej wymienionych do zgło
szenia się w Biurze Wydziału Podatkowego przy
ul. Zawadzkiej Nr. 1 (front, II piętro, pok. 14)
celem odbioru pism, nadesłanych przez Urzędy
Skarbowe:

1

Urząd

Skarbowy w

Łodzi:

nakazy pfatnicze na państwowy podatek prze·
mysłowy od obrotu na 1936 i 1937 rok.
Nr. ks. bier.

2219

2918
600
67
906
825

Giinzel K. W., Wólczańska 97.
Anders Gustaw, Kopernika 50
Kleinplatz Abram Alter, Kamienna 22.
Benke Robert i Syn, Wileńska 11.
Mordkiewicz A, Piotr kawska 109.
Magier Róża, Gdańska 117.

orzeczenia karne:
Nr. rej. karn.

20/38 Kempfi Konstanty, Brzeźna 4.
53/38 Fidelak Józef, żwirki 22.
13138 Goldesheim Dawid, Andrzeja 38.
24/38 Bittman A., Piotrkowska 141.
24/185/37 Włostowski Kazimierz, Sienkiewicza 52.

2

Urząd

Skarbowy w

Łodzi:

na państwowy podate_k przeod obrotu na 1933, 1934; 1935, 1936, 1937
i 1938 rok:
nakazy

płatnicze

mysłowy

Nr. ks. bier.

691 Faktor Jakób, 11 Listopada 6.
2551 Rochwerger J akób, Dr. Sterlinga 14.
691 Faktor Jakób, 11 Listopada 6.
7708 Berger Józef, Cmentarna 9/11.
3462 Wyrobnik Jankiel, 11 Listopada 14.
2988a Szpigielman Bajla, Nowomiejska 15.
2469 Rabicew Chaim, 11 Listopada 40.
2191 Nachtlicht i Kamieński, Ogrodowa 35.
1860 Liberman Józef, 11 Listopada 29.
639 Engelman Karol, Srebrzyńska 6.
78 Andrzejewska Weronika, Kilińskiego 30.
2922/4 Szarf Moszek Jakób, 11 Listopada 113a.
2886 Swatko Antoni, 11 Listopada 106.
2221/15 Sejneński W. i Harkowi H., Nowomiejska 10.
2008/15 Rabinzon Hinda, Zawadzka 14.
3181/15 Praszkier St. i Rakowski E., 11 Listopada 111.
2423 Popowski Berek, Zawadzka 29.
1963/15 Pomeranc H. yv. i S-ka, Zawadzka 5.

Poz. 18
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86/14 Mi.ihle Wilhy i Seidel Kurt, Leszno 3.
4284 Mirabel Stanisław, 11 Listopada 30.
1720/15 Miller Ichil, Piotrkowska 7.
2025 Marciniak Jan, 11 Listopada 79.
1617/15 „Łódzki Przemysł Konf.", Zachodnia 26.
1855 Liberman Józef, Zachodnia 2.
1829 Lewkowicz Izrael, 11 Listopada 18.
1687 Kutner Chil Majer, Nowomiejska 8.
640/2 Kempińska Łaja, Podrzeczna 3.
1l75a Herszkowic,z Rafał H., Piłsudskiego 68..
1138a Hendeles Izrael, Podrzeczna 10.
4185 Goldberg Dawid, Zawadzka 13.
402/15 Czerniejewski Zygmunt, Zdrowie, Suł
kowskiego 46.
303 Bogdanow Wolf, Lipowa 1.
1751/2 Zyskind Icek, Zgierska 8.
3228/15 Zyngier Mosiek Chaim, 11 Listopada 91.
3096/15 Zyngier Moszek Chaim, 11 Listopada 91.
2906/15 Zylberyng Cywia, 11 Listopada 56.
3226/15 Zylberberg Szulim Józef, PL Wolności 3.
2875/15 Zygmunt Abram, 11 Listopada 42.
2819/15 Zajączek Maria, Al. Unii 1.
2814/15 Wrzoncki Józef, 11 Listopada 36.
2802/15 „Elida" Wróblewski Wolf, 11 Listopada 17.
1498/2 Wołkowicz Norna „Moderne", Al. I Maja 20.
3220/15 Wolf Mendel, Zachodnia 33.
3217/15 Winter Dawid, Ogrodowa 28.
1471/2 Winter Estera Małka, Nowomiejska 24.
2741/15 Wiktor Władysława, 11 Listopada 79.
2670/15 Wald Symcha Mendel, Zachodnia 30.
1377/2 Unger Bajla, Drewnowska 4.
3207/15 Tuchmajer Fajga, Nowomiejska 6.
3023/15 Torner Cyrla Rozalia, 11 Listopada 57.
2504/15 Szyndler Władysław, 11 Listopada 86.
·2495/15 Szykny Jan, Gdańska 12.
3014/15 Szwarcberg Eugenia, Pl. Wolności 5. ·
2455/15 Sztoner Marianna, Krakowska 80.
2427 /15 Sztajer Abram-Dawid, Pl. Wolności 6.
3198/15 Schiitz Edmund „Uroda", Gdańska 12.
3127/15 Szczawiński Hersz, Nowomiejska 10.
3076/15 Slapa Michalina, 11 Listopada 32.
167/14 Strzelnicka Anna, 11 Listopada 144.
3012/15 Strobiński Dawid Lajb, Nowomiejska 12
3016/15 Sobolewska Helena, Jęczmienna 27. ·
1203/2 Rybowski Emanuel, Zgierska 6.
1156/2 Rozenblum Symcha, Zgierska 2;
3186/15 Rozęner N aftali, Ogrodowa 20.
3182/15 Rotsztajn Chana, Mielczarskiego lO.
3094/15 Roter Szmul, 11 Listopada 55.
2012/15 Radoszycki Zukin Dawid, PL Wolności 5
3181/15 Praszkier A. i Rakowski E., Piotrkowska 109.
3019/15 Popławski Stanisław, 11 Listopada 84.
1727/2 Płat Fajga, Podrzeczna 3.
3010/15 Piotrowski Juda Lajb, Pl. Wolności 7.
1045/2 Pinczewski Alter Juchel, Nowomiej.
ska 22. ,
3176/15 Pawigon Dawid, Nowomiejska 6.
3020/15 Panas Bolesław, 11 Listopada 80.
1838/15 Nusbaum Frajda, Zachodnia 37.
3074/15 Nowicka Emilia, budka przy parku Ludowym.

10
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3090/15 Najman Szlama, Zachodnia 31.
3071/15 Moszkowicz Helena, róg Gdańskiej i 11
Listopada.
926/2 Milgrom .Bluma, Pl. Wolności 6.
1725/15 Miller Sala, Nowomiejska 12.
3070/15 Mamelak Mojżesz Chaim, Gdańska 22.
1690/2 Lipszyc Sara Rywka, Piotrkowska 64.
818/2 Liberman Cypra, Zachodnia 21.
1754/15 Libman Jankiel, Drewnowska 16.
. 809/2 Lewkowicz Dawid, Ogrodowa 3b. 24.
3153/15 Lewkowicz Abram Wolf, Zawadzka 29.
1481/15 Lewi Chaim, śródmiejska 52.
1455/15 Lejman Ryfka, 11 Listopada 2.
3150/15 Laufer Samuel, Zawadzka 21.
735/2 Krymałowska Gitla, 11 Listopada 5.
1640/2 Kruszewska Wład., Ogrodowa 29/31.
3069/15 Kraciński Wincenty, róg Srebrzyńskiej
i Jarzynowej.
1742/2 Kożuchowicz Chaja, Nowomiejska 30.
687/2 Konopczyńska Amalia, Drewnowska 54.
685/2 Kohn Mariem, Nowomiejska 20.
1741/2 Kohn !ta Mariem, Nowomiejska 34.
678/2 Kolska Bima, Piotrkowska 59.
3141/15 Klajner Józef, Nowomiejska 6.
657 /2 Kiszka Dawid-J osek, Podrzeczna 27.
64 7/2 Kersz Jankiel, Podrzeczna 12.
1249/15 Kahane Małka Brucha, Al. I Maja 35.
1109/15 Kacengold Chaja, Kilińskiego 153.
1098/15 Kac Gitla, Gdańska 15.
1085/15 J oskowicz Herszek, Al. I Maj a 35.
592/2 Jachimowicz Dawid, śródmiejska 3.
3134/15 Jastrzębski Szymon, Gdańska 18.
582/2 Janowski Gedalie, Nowomiejska 32.
57/14 Hudzicki Jakób, 11 Listopada 148.
1013/15 Chrzanowicz i Waks, PL Wolności 2.
3003/15 Chojnowicz Alter Pinkus, Zawadzka 9.
545/2 Chimowicz Szoel, 11 Listopada 18.
523/2 Hende1es Izrael, Podrzeczna 10.
723/2 Chałamski Fajwel, Nowomiejska 12.
3006/15 Guterman Izrael Chaim, Nowomiejska 8
3067/15 Gruszka Wolf, Zawadzka 3.
. 804/15 Gross Emma, 11 Listopada 69.
802/15 Grojs Chaim Icek, 11 Listopada 57.
853/15 Grilnszpan Rucllla, Zawadzka 13.
3085/15 Gołąbek Gustaw, Zawadzka 13.
429/2 Goldstein Cypra, Ogrodowa 3.
426/2 Goldner Eliasz, Ogrodowa 3.
421/2 Goldman J akób, Północna 13.
715/15 Goldberg Dawid, Lipowa 5.
709/15 Gold Pinkus, 11 Listopada 56.
386/2 Glas Dawid, Ogrodowa 1.
1608/2 Galant Sabina, Drewnowska 52.
610/15 Frenke1 Ruchla, Zachodnia 40.
3083/15 Francuz Judyta, 11 Listopada 58.
565/15 Fiszman Mordka Lajb, Zawadzka 11.
3065/15 Filipczak Stanisława, Leszno, r-Og 11-go
Listopada.
508/15 Erlichman Bencjon, Nowomiejska 12.
3064/15 Epsztajn Fajga Ryfka, Żeromskiego 4.
3181/15 Elbaum Icek, Al. I Maja 45.
227/2 Diment Jefin, Piłsudskiego 36.
3080/15 Cweibaum Beniamin, Zachodnia 31.
3117/15 Ciolak Erika, Gdańska 12.
3115/15 Bromberg Noech, 11 Listopada 17.
233/15 Boczko Chaim i Estera, Ogrodowa 10.

Nr. t

116/2 Bogdanow Wolf, śródmiejska 39.
164/2 Bialer Perec, Piotrkowska 14.

100/2 Birencwajg Małka, Podrzeczna 6.
3079/15 Biderman Dawid, Gdańska 21.
3112/15 Berman Rachmil, Kilińskiego 48.
1668/2 Baumzecer Liba, Gdańska 5.
80/15 Banach Bolesław, 11 Listopada 26.
65/15 Aszkenajze Abram, Gdańska 7.
15/53 Amszczonowska Mindla, Gdańska 16.
10/15 Abramson Gerszon „Gabra" Zawadzka 5.
8/2 Adler Lajb, Zgierska 8.
3204/15 Szwarc Izrael, Nawrot 40.
Postanowienia o wysokości kwartalnych zaliczek
na podatek przemysłowy od obrotu dla nowopowstałego przedsiębiorstwa:

Nr. koL kontr.
zaliczek.

133
353
56
105
88
183
21
70

172
160
162
419
413
252

124
113
98

Wajcman Szmul Chask. Pl. Wolności 3
Szwarcman Estera, Nowomiejska 12.
Szejnfeld Elka, 11 Listopada 46.
B-cia Szapszewicz, Zawadzka 1.
Peterman Izrael E„ Gdańska 8.
Orensztajn Mordka, Ogrodowa 5.
Moszkowicz Abram, Piotrkowska 21.
Kryjan Bronisława, 11 Listopada 47.
Halpern Daniel L., Zawadzka 11.
Halpern Juda, Ogrodowa 9.
Gelbart Moszek, Ogrodowa 3.
Gelberd Izaak D., Pl. WolnoŚCi 7.
Federman Nusen, Ogrodowa 3.
Dudkiewicz Łaja, 11 Listopada 24.
Bresler Tobiasz, Ogrodowa 3.
Bielawska Walentyna, 11 Listopada 146.
Bibel Janina, 11 Listopada 59.

Zawiadomienia:
Nr. 171/36 Wróblewski Kalman, 11 Listopada 26.
„ 97/36 Miller Ichil, Piotrkowska 7.
„ 34/36 Fuks Mojżesz, 11 Listopada 38.
„ 152/36 Goiner Abram, 11 Listopada 72.
108/36 Kutner Chaja, Zawadzka 7.
"
78/34 F-ma Wald Józef i Aszer Moszek,
"
Podrzeczna 11.

U za:sadnienie wymiaru:
Nr. II/2/1227 Birnbaum Lejzer, Nowomiejska 16.
wezwanie:
Nr. II/1/13 (ks. b.) 37 Bornsztajn Mojżesz Aron,
Nowomiejska 6.
orzeczenie karne:
poz. rej. kar. 70/33 Adamiak St., 11 Listopada 25.
9 Urząd Skarbowy w Łodzi:
wezwanie: Nr. rej. karn. II 2/34 Blumenfeld Ruchla, Piotrkowska 20.
nakazy płatnicze na państwowy podatek przemysłowy od obrotu za l.934 i 1935 rok:
Nr. ks: bier.

525 Fiszer Mojsze, Przejazd 30.
1187 Kaufman Majer Ajzyk, Zamenhoffa 13.
2452 Tenenbaum Lipa, Anstadta 5.

tódzki Dziennik Wojewódzki. Poz. f8

.Nr. 1
3202
482
1495
1382
4398

Malinowski Wolf, Piłsudskiego 56.
Fajgenbaum Chaja, Piramowicza 8.
Litwak Józef, Cegielniana 8.
Leslau Berek „Leon", Traugutta 4.
Leslau Berek, Dr. Sterlinga 5.
10

Urząd

Skarbowy w

Łodzi:

nakazy płatnicze na państwowy podatek przemysłowy od obrotu za 1933, 1934, 1935, 1936 i 1937 r.:
Nr. ks. bier.

2317
2221
2137
2596
2067
2558
2614
2500
1995
1927
1831
1829
2501
1703
2449
2608
1510
1285
2550
1201
1125
1045
1025
650
553
507
2535

Zbar Maks „Łącznik", Sienkiewicza 13.
Winkler Paweł Kilińskiego 33.
W einberg Berek, Piotrkowska 58.
Torenberg Icek, Narutowicza 29.
Tetzlaff Kurt, Przejazd 86.
Tebus Marta, Narutowicza 27.
Szydłowski Szmul, Piotrkowska 56.
Szwarcberg Frajda Blima, Piotrkowska 56.
Sztajer Juda Lajb, Kilińskiego 77.
Szczawińska Julia, Piotrkowska 62.
Sieradzki Lucjan, Limanowskiego 135.
Sieradzki Artur Wincenty, Limanowskiego 135.
Rozenbaum Chaim Szmella·, Składowa 17.
Ring Jonas vel N onas, Piotrkowska 66.
Puzyna Halina, Moniuszki 10.
Ofnaiem Perla, Składowa 25.
Ociepko Ludwik, Składowa 32.
Lindner Eleonora, Sienkiewicza 10.
Lichtman Elka Jen tka, Kilińskiego 41.
Lasman Abram, Składowa 18.
Krotszitajn Abram, Piotrkowska 62.
Kluska Wacław, Krańcowa 77.
Klajn J akób, Kilińskiego 55.
Gondawska Helena, Przejazd 66.
Gąsiorowska Władysława, Pomorska 11.
Frenkiel Sura Ruda, Piotrkowska 64.
Freundlich Wilhelm i Reżnik Leib, Zgier-

ska 4.
498
2569
· 2534
183
2572
144
2795
2566
1707
2608
2577
724
2605
106
106
2043

Frankenberg J akób, Moniuszki 5.
Frajman Mozes „Freisped", Piramowicza 9
Fajgenbaum Hersz Lajb, Narutowicza 23.
Blaunsztajn Cyryla Bina, Piotrkowska 60.
Berkowicz Chaja Rywka, Sienkiewicza 23.
Berman Estera „Edwarda", Legionów 12.
Zylberger Chaim Chaskiel, Sienkie.wicza 9.
Zawadzka Halina, Narutowicza 75.
Szlodyński Teodor, Sienkiewicza 27.
Ofnaiem Perla, Składowa 25.
Kwejtman Chaim, Przejazd 14.
Guterbaum Nusem Majer, Południowa 40.
Gotlieb Josek Ber, Narutowicza 23.
„Barwa" sp. z o. o. Kilińskiego 75.
„Barwa" sp. z o. o. Kilińskiego 75.
Zjedn. Ekspedytorzy S. J. Willinger, Spad.
Kilińskiego 61.
1853 „Tęcza" Ungier Jakób, Narutowicza 27.
1246 A. Szmiet, Małka, Szmaet, Przejazd 2.
1707 Szlodyński Teodor, Sienkiewicza 27.
1470 „Regon" Sp. z o. o., Sienkiewicza 25.
1233 Miiller Sp. z o. o., Przejazd 90.
251 Menase Cukier, Żeromskiego 9.
1208a „Maison Mazo" P. Mazp i E. Święcka,
Traugutta 5.

ti

2577 Kwejtman Chaim, .Przejazd 14.
876 „Louvre" Jan Klein, Piotrkowska 86.
1190 Herszfinkiel Mojsze, Piotrkowska 88.
2391 „Hel" przemysł rybny, Kilińskiego 60.
613 Grzyb Bernard, Piotrkowska 64.
2511 Berger Ojzer, :_riotrkowska 64.
106 „Barwa'' sp. z o. o., Kilińskiego 75.
80 Bar Automat „Louvre" sp. z o. o., Piotrkowska 86.
1510 Ociepko Ludwik, Składowa 32.
1233 P. G. Miiller Sp. z o. o., Przejazd' 90.
305 „Dobrodrzew" sp. z o. o., Węglowa 8.
2140 Wajnberg Machla f. „Satkold", Sienkiewicza 9.
2620 Moszkowicz Rajzla, Piramowicza 2.
2621 Miernik Wolf, Sienkiewicza 3/5.
2512 Kon J akób, Traugutta 2.
2618 Karmazyn Leon, Piotrkowska 64.
2619 Bogen Binem, Piotrkowska 64.
nakaz płatniczy na zryczałtowany podatek pne·
mysłowy od obrotu na rok 1938:
Nr. ks. b. 1578 Piekielnik Fuks, Sucha 3.
nakaz płatniczy na uzupełniający wymiar podatku przem. otl obrotu na rok 1934 i 1935:
Nr. ks. bier.

507 Głowiński Abram Icek, św. Anny 8.
251 Cukier Menasze, Pomorska 41a.
orzeczenia karne:
Nr. II 254/38 Tytuniewicz Nachm,, Cmentarna :3.
„
273/37 Strykowski Cudek, Piotrkowska 58.
„
255/37 Buszejkin Abram, Piotrkowska 68.
Nr. II 59/38 Grzyb B. i Dobersztein A., Główna 59.
Nr. rej. karn.

II/2-65/38 Lewi Jakób Soewie, Piotrkowska 60.
II/2-24/38 Mintz Aleksander, Piotrkowska 64.
269/37 Opatowski Szlama Majlech vel Salo,
Traugutta 6.
303/36 Opatowski Szlama Majlech vel Sabo,
Traugutta 6.
II- 103/36 Urbański Roman, Piotrkowska 28.
II- 103/36 Nawrocki Miecz., Mielczarskiego 7.
II/2-38/38 Szwarcband Abram, Piotrkowska ti8.
zawiadomienia:
Nr. Rej. Odw.

Emil Zapp, Leszno 41.
Zylberberg Chaim, J., Sienkiewicza 22.
Urbach Nusen Ber, Piotrkowska 58.
Strykowski Cudek, Piotrkowska 58.
Minc Chaja Sura, Piotrkowska 58.
Chumiec Lajzer i Najman Gecel, Tramwajowa 11.
299/33 Upfan Lajzer, Piotrkowska 60.
291/34 Szatan Józef, Sienkiewicza 9.
67 /34
44/36
89/36
54/36
36/36
29/36

12 Urząd Skarbowy w Łodzi:
orzeczenia karne:
Nr. rej. karn.
~6/38 Chudziński Jan, Rzgowska 118.
33/38 Peryga Bolesław, Grabowa 10.

Łódzki
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Urząd

Skarbowy w

Łodzi:

nakazy płatnicze na. państwowy podatek. dochodowy za 1937 i 1938 rok:
Nr. ks. bier.
żona

4408 Rozenblat Bajla,
żydowska

Nr. 1

Dziennik WojewbdzkL Poz. 18. 19

Lubochińskiego,

13.

Rok Abram, Brzezińska 5
Berkan Josek, Północna 16.
2227 Lubochiński Uszer, żydowska 13.
2631 · Podjazd Beniamin, Nowomiejska 15.
288
193

nakaz płatniczy na uzupełniający wymiar podatku: dochodow. za 1937:
Nr. ks. bier.

Gerszonowicz Ruchla Łaja, Północna 24.
Po upływie czterech tygodni od daty ukaza
nia się niniejszego obwieszczenia w Łódzkim
Dzienniku Wojewódzkim doręczenia uważa się
za uskutecznione.

4037

§ 2.
Za zbędne części mieszkalne, podlegające op<ldatkowaniu, uważa się we wszystkich mieszkaniach pokoje, których liczba przekracza więcej
niż o jeden liczbę osób, zajmujących mieszkanie.
Do liczby osób, zajmujących mieszkanie, nie
zalicza się służby domowej i jej rodziny; do
liczby pokojów nie zalicza się t. zw. pokojów
służbowych, zajmowanych faktycznie przez służ
bę domową i jej rodzinę, oraz kuchni, śpiżarki,
przedpokoju, pokoju kąpielowego, alkowy i werandy.
§ 3.
Podatek opłacają osoby fizyczne, uważane z
jakiegokolwiek tytułu za głównego lokatora
mieszkania, którego zbędne części podlegają podatkowi.
Za całkowite uiszczenie podatku są odpowiedzialni solidarnie z głównym lokatorem jego
małżonek, wstępni, zstępni, przysposobieni i rodzeństwo, zamieszkali z nim stale razem w opodatkowanym mieszkaniu.

Tymczasowy Prezydent Miasta:
(-)Mikołaj

§ 4.

Godlewski.
Od podatku wolne

19.
OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU MIEJSKIEGO W

z dnia 13/1/39
b

Nr~

ŁODZI

I-0116/6-39

podatku od zbytku mieszkaniowego.

w Łodzi podaje do publicznej
o podatku od zbytku mieszka„
niowego na rzecz Gminy Miejskiej Łódź, zatwierdzony reskryptem Urzędu Wojewódzkiego Łódz
kiego Nr. SF. I. 4/10/38 z dnia 5 styeznia 1939 r .,
wprowadzony postanowieniem Tymczasowego
Prezydenta Miasta Łodzi Nr. 699/R z dnia 3 listopada 1938 roku.
Zarząd Miejski
wiadornośei Statut

STATUT
o podatku od zbytku mieszkaniowego na rzecz
Gminy Miejskiej Łódź.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia
1923 roku o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych w brzmieniu obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca
Nr-. 62, poz. 454) wprowa1936 roku (Dz. U. R.
dz-a się na rzecz Gminy Miejskiej Łódź podatek
od zbytku mieszkaniowego.

:e.

§ 1.
Opodatkowaniu podlegają części .mieszkalne,
które ze względu na swe przeznaczeme lub w stosunku do liczby osób, zamieszkujących mieszkanie, uważa' się za zbędne.
Opodatkowaniu temu podlegają także zbędne
części mieszkalne, zajęte przez posiadacza lub
właściciela nieruchomości w domu własnym.

są;

a) miezkania, znajdujące się w budynkach
nowowzniesionych, w częściach nadbudowanych i przybudowanych, czasowo zwolnionych od podatków od nieruchomości
lub budynkowych na podstawie ustawy
z dnia 22 września 1922 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 88, poz. 786), rozporządzenia Prezydenta Reczypospolitej z dnia 12 września
1930 roku (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 508),
ustawy z dnia 24 marca 1933 roku (Dz. U.
R. P. Nr. 22, poz. 173) oraz ustawy z dnia
9 kwietnia 1938 roku (Dz. U. R. P. Nr. 26,
poz. 224);
służbowe lub reprezentacyjne
urzędników państwowych, urzędników samorządu terytorialnego oraz duchowień
stwa wyznań prawnie uznanych, o ile
mieszkania takie są przywiązane do zaj-

b) mieszkania

mowanych stanowisk,
c) mieszkania szefów
przedstawicielstw
obcych, będących
wysyłającego pod

oraz funkcjonariuszów
konsularnych państw

obywat~lami p~ństwa

warunkiem wzaJemno-

ści;

d) części mieszkalne, przeznaczone wyłącznie

do wykonywania zawodu, o ile zawód ten
wykonywa się w domu,
e) jeden pokój zajmowany przez właściciela
nieruchomości dla celów administracji,
o ile:
1) właściciel zamieszkuje w administrowanej nieruchomości;
2) nie korzysta już ze zwolnienia na podstawie p. „d" niniejszego paragrafu;

Nr. 1

Łódzki Dziennik Wojewódzki.

zajmuje się administracją (inkaso komornego, prowadzenie meldunków itp.) bez pomocy innych osób i
4) jeśli admin.istrowaną nieruchomość zamieszkuje ponad 10 lokatorów, nie wliczając właścicieli i .dozorców.
,

3)

osobiście

N adto w wypadkach wyjątkowych, zasługu
na specjalne uwzględnienie, mogą być
zwolnione przez Zarząd Miejski całkowicie lub
częściowo od podatku mieszkania lub zbędne
części mieszkalne, podlegające zasadniczo opodatkowaniu w myśl niniejszego statutu.

jących

§ 5.
Podstawę opodatkowani a stanowi komorne
albo wartość czynszowa całego mieszkania, ustalona na dany rok podatkowy dla podatku od
lokali.
W wypadku nieustalenia wartości czynszowej mieszkania dla wymiaru podatku od lokali,
podstawę opodatkowani a ustala Wydział Podatkowy Zarządu Miejskiego według zasad, ustalonych dla wymiaru podatku od lokali.
Podatek wynosi w stosunku rocznym za
każdy zbędny pokój 100/o .podstawy opodatkowania.
N aj wyższy wymiar ·podatku nie może prze.kroczyć 500/o podsitawy opodatkowani a. ·

§ 6.
Właściciele - posiadacze nieruchomości, ich
zastępcy oraz lokatorzy winni na żądanie skła
dać Zarządowi Miejskiemu w oznacz:onym czasie
zeznania, udzielać wyjaśnień i przedstawiać upoważnionym urzędnikom wszelkie dokumenty,
niezbędne dla ustalenia obowiązku podatkowego.
§ 7.
Rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Wymiar i pobór podatku uskutecznia Zarząd
Miejski.
Podatek jest wymierzany jednorazowo za
cały rok podatkowy i jest płatny w dwóch ratach półrocznych w ciągu miesiący: kwietnia i listopada.
O wymierzeniu podatku płatnicy są powiadamiani przez doręczenie nakazu płatniczego.
W wypadku doręczenia nakazu płatniczego
po dniu 1 kwietnia a przed dniem 1 listopada
roku podatkowego - pierwsza rata płatna jest
w ciągu 30 dni, licząc .od dnia następnego po dniu
doręczenia nakazu. Gdy doręczenie nakazu płat
niczego nastąpi po dniu 1 listopada roku podatkowego - całkowita należność podatkowa płatna
jest w ciągu dni 30, licząc od dnia następnego po
dniu doręczenia nakazu.
§ 8.
W wypadku stwierdzenia, że pierwotny wymiar podatku uskuteczniono nie we właściwej
wysokości, lub zajścia zmian w okresie wymiarowym, uzasadniających podwyższenie wymiaru
- Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo
uskuteczniani a dodatkowego wymiaru. Zmiany,
zachodzące w pierwszej połowie kwartału, skut-
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wymiaru już za ten kwartał,
w którym nastąpiły.
Zawiadomieni a o zmianach, uzasadniających
zniżkę wymiaru, powodują odpowiednie sprostowanie wymiaru za okres od najbliższego ·kwartału po otrzymaniu zawiadomieni a przez Zarząd
Miejski.
§ 9.
Odwołania w prawach wymiaru podatku podlegają przepisom art. 48 powołanej wyżej ustawy
o tymczasowym uregulowaniu finansów komu·
nalnych.
§ 10.
Nieuiszczony w terminie podatek uważa się
za zaległość.
Od zaległości w podatku pobiera się odsetki
na podstawie ustawy, z dnia 18 marca 1935 roku
o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach
państwowych i innych daninach publicznych
w brzmieniu obwieszczenia Ministra Skarbu
z dnia 10 stycznia 1936 roku (Dz. U. R. P. N.r. $,
·
poz. 88).
ściągnięty
podatek
term1nie
w
Nieuiszczony
będzie w drodze przymusowej z doliczeniem
kosztów egezkucyjnyc h według postanowień
ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 73, poz. 721), zmienionej częściowo rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospoli tej z dnia
17 maja 1927 roku (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 401).
W czasie obowiązywania rozporz~dzenia Rady
Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 roku o postę
powaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz.
U. R. P. Nr. 62, poz. 580), zmienionego ćzęściowo
rozporządzeniami Rady Mnistrów z dnia 2-go
stycznia 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 24),
z dnia 28 stycznia 1934 roku (Dz. U. R. P. Nr. 10,
poz. 78) i z dnia 15 maja 1937 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 43, poz. 340) - koszty egzekucyjne pobierane
będą według przepisów tego rozporządzenia.
Każda kwota wpłacona po terminie płatności
dobrowolnie bądź w drodze przymusowej, zarachowana zostanie w. części· na podatek i w części
na odsetki, przypadające od kwoty zarachowanej
na podatek.
§ 11.
Wykroczenia przeciwko przepisom statutu
niniejszego podlegają karze porządkowej do wysokości zł. 345.90, o ile nie będą mieć zastosowania przepisy art. art. 62-66 ustawy z dnia 11-go
sierpnia 1923 roku o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
§ 12.
od dnia. 1 styczobowiązuje
Statut niniejszy
nia 1939 roku po zatwierdzeniu go przez władzę
nadzorczą i ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku
Wojewódzkim oraz w Dzienniku Zarządu Miejskiego w Łodzi.
Od dnia 1 stycznia 1939 roku traci moc obowiązującą statut o miejskim podatku od zbytku
mieszkaniowe go na rzecz m. Łodzi, uchwalony
przez Radę Miejską w dniu 14 maja 1929 roku.
Tymczasowy Prezydent Miasta:
(-) Mikołaj Godlewski .

kują podwyższenie

Łódzki
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20.

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEGO W

ZARZĄDU

ŁODZI

z dnia 30 grudnia 1938 roku
w sprawie podatku od

nieruchomości.

. Zarzą~ ~i~jski w ł... odzi podaje do publicznej
w1adomosc1, ze w związku z postanowieniem
Tymczasowego Prezydenta m. Łodzi Nr. 688/R
z dnia 3 listopada 1938 roku, powziętym w zastępstwie Rady Miejskiej i opartym na ust. 5 art.
4 i art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku
o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 62, z 1936 r„ poz. 454)
oraz art. 9 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 14) Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu reskryptem Nr. S. F. 49/33/4
z dnia 2 grudnia 1938 roku wyraziło zgodę na pobór w roku 1939 na rzecz m. Łodzi dodatku komunalnego do państwowego podatku od nieruchomości, położonych na terenie m. Łodzi,
według niżej podanych stawek różniczkowych:
A. od nieruchomości budynkowych kategorii I,
t. j. tych, w których co najmniej 500/o ogólnej
sumy czynszów komornianych przypada na
mieszkania jedno- i dwuizbowe:
a) przy ogólnej sumie komornego, nie przekraczającej zł.

2.000 - 3()<>/o,
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nych, które państwowym podatkiem opodatkowane zostaną oddzielnie, bez łączenia z wymiarem od budynków; natomiast od placów, które
zostaną opodatkowane państwowym podatkiem
łącznie z budynkami dodatek pobrany będzie
według stawek właściwych dla danej nieruchomości w myśl pkt. 3 A lub B.
Dodatek wymierzony i pobrany zostanie łącz
nie z państwowym podatkiem od nieruchomości
na rok 1939.
Od dodatku wolne są nieruchomości, podlegające podatkowi państwowemu, a stanowiące
własność Gminy Miejskiej Łódź lub przez Zarząd Miejski w Łodzi .dzierżawionę.
Tymczasowy Prezydent Miasta:
w/z.(-) K. Kozłowski
Tymczasowy Wiceprezydent Mią.sta.

21.
OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEGO W ŁODZI
z dnia 16 'grudnia 1938 roku.
w sprawie podatku od publicznych zabaw,
rozrywek i widowisk.
ZARZĄDU

Zarząd Miejski w Łodzi podaje do publicznej
wiadomości, że Urząd Wojewódzki Łódzki -

Wydział Samorządowy reskryptem L. SF.
I/4/16/38 z dnia 9 grudnia 1938 roku zatwierdził
Postanowienie nr 701/R z dnia 3 listopada 1938 r.
Tymczasowego Prezydenta miasta Łodzi, dzialającego na podstawie art. art. 72, 73, 43 i 44 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie
ustroju samorządu t·erytorialnego (Dz. U. R. P.
nr 35, poz. 294) w zastępstwie Rady Miejskiej w sprawie uzupełnienia przepisów statutu o poIl. od nieruchomości budynkowych kategorii II, borze na rzecz Gminy m. Łodzi podatku od putj. tych, w których co najmniej 500/0 ogólnej blicznych zabaw, rozrywek i widowisk.
sumy czynszów komornianych, względnie
Zgodnie z wspomnianym Postanowieniem
wartości czynszowej przypada na mieszkania
§ 12 Statutu o poborze na rzecz Gminy m. Łodzi
trzy- i więcej izbowe oraz na lokale handlowe podatku od publicznych zabaw, rozrywek i wii przemysłowe:
dowisk (Łódzki Dziennik Wojewódzki nr 27
a) ód nieruchomości mieszkalnych - lOO'o/o, z dnia 15 grudnia 1936 r. -- Dziennik Zarządu
b) od nieruchomości, użytkowanych na cele Miejskiego w Łodzi nr 1~ z dnia 15 grudnia 1936
handlowe i przemysłowe - 75P/o państwo roku) został uzupełniony przez:
a) dodanie po ustępie (1) nowego ustępu (2)
wego podatku od nieruchomości, obliczo- treści następującej: „Dla programów,
nego w stosunku 7?/o podstawy wymiaru
w skład których wchodzą wyłącznie filmy
podatku państwowego;
krótkometrażowe, stawka podatku wynos'i
C. od placów budowlanych oraz. gruntów, które
150/o ceny biletu wstępu";
uzyskały charakter placów budowlanych b) oznaczenie dotychczasowego ustępu (2) ja1000/o państwowego podatku od nieruchomoko (3);
ści, obliczonego w stosunku 7:1/o podstawy wyc) dodanie po ustępie (3) nowego ustępu (4)
miaru podatku państwowego.
- treści następującej: „Do podatku, wyNieruchomości budynkowe, w których 50-0/o
mierzonego zgodnie z ust. (2) paragrafu
ogólnej sumy czynszów komornianych przypada
niniejszego, nie mają zastosowania z~iżki,
na mieszkania jedno- i dwuizbowe, a drugie 50~/o
wymienione w §§ 13, 14 i 16 statutu mniejna mieszkania większe, zalicza się do kategorii I.
szego".
Dodatek w wysokości, przewidzianej w pkt. C
Przytoczone wyżej uzupełnienie wchodzi w
pobrany będzie tylko od tych placów budowla-.
nych i gruntów o charakterze placów budowla- życie po ogłoszeniu w Łódzkim. Dzienniku Woje-

b) przy ogólnej

sumie komornego ponad
zł. 2.000 do 4.000 - 50No,
c) przy ogólnej sumie komornego ponad
zł. 4.000 - 75,o/o państwowego podatku od
nieruchomości, obliczonego w stosunku
~/o podstawy wymiaru podatku państwo
wego;

Nr.

Łódzki Dziennik Wo;ewódzkL
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wódzkim oraz Dzienniku Zarządu Miejskiego
w Łodzi z mocą obowiązującą od dnia 29 lipca
1938 roku.

POSTANOWIENIE Nr. 413/R

Tymczasowy Prezydent Miasta:

!ymcza.sowego Prezydenta miasta Łodzi; działa
Jącego na podstawie art. art. 72, 73, 43 i 44 ustawy
z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie
ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. R. P.
Nr. ~5, poz. 294) oraz art. 174 ust. (2) rozporz~
dzema Prezydenta Rzecżypospolitej z dnia 16-go
lutego 1928 roku o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23,,poz. 202)
w brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405) w zastępstwie Rady
Miejskiej w sprawie przekładania kosztów
pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych na właścicieli działek, przyległych do
tych ulic i placów, zmienione postanowieniem
Nr. 550/R z dnia 23 marca 1938 roku, zatwierdzone reskryptem Wojewody Łódzkiego Nr. KB.
IV-4/4-3 z dnia 23 grudnia 1938 roku.

(--) M. G o d 1 e w s k i.
22.

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEGO W ŁODZI.
z dnia 13 grudnia 1938 roku
o wprowadzeniu zmiany do par. 2 szczegółowych
przepisów sanitarno-porządkowych obowiązują
cych na terenie m. Łodzi.
Zarząd Miejski w Łodzi podaje do publicznej
wiadomości, że postanowieniem Tymczasowego
Prezydenta m. Łodzi, działającego w zastępstwie
Rady Miejskiej m. Łodzi, Nr. 615/R z dnia 30
czerwca 1938 roku w par. 2 .ust. 3 szczegółowych
przepisów sanitarno-porządkowych obowiązują
cych na terenie m. Łodzi (Łódzki Dziennik W ojewódzki Nr. 28, poz. 488) skreślono zdanie: „Dno
ścieków należy w porze letniej polewać świeżo
przygotowanym mlekiem wapiennym przynajmniej raz na tydzień".
N a wprowadzenie powyższej zmiany U rząd
Wojewódzki Łódzki wyraził swą zgodę reskryptem Nr. ZA VII-0/6/38 z dnia 31 października
1938 roku.
ZARZĄDU

Tymczasowy Wiceprezydent Miasta:
(-)Antoni

Pączek.

23.

OBWIESZCZENIE
1:\fIEJSKIEGO w . ŁODZI

ZARZĄDU

z dnia 10 stycznia 1939 roku.
o przekładaniu kosztów pierwszego urządzenia
ulic i placów komunikacyjnych na właścicieli
przyległych do tych ulic i placów.
Zarząd Miejski w Łodzi podaje ninejszym do
publicznej. wiadomości postanowienie Nr. 413/R
z dnia .9 lipca 1937 roku Tymczasowego Prezydenta miasta Łodzi, działającego na podstawie
art. art. 72, 73, 43 i 44 ustawy z dnia 23 marca
1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U st. R. P. Nr. 35,
poz. 294) oraz art. 174 ust. (2) rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego
1928 roku o prawie budowlanym i zabudowaniu
osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu ustawy z dnia 14. lipca 1936 roku (Dz. U.
R. P. Nr. 56, poz. 405) w zastępstwie Rady Miejskiej w sprawie przekładania kosztów pierw;szego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych
na właścicieli działek, przyległych do tych ulic
i placów, zmienione postanowieniem Nr. 550/R
z dnia 23 marca 1938 roku, zatwierdzone r.eskryptem Wojewody Łódzkiego Nr. KB. IV-4/4-3
dnia 23 grudnia 1938 roku.

z

z dnia 9 lipca 1937 ro.ku.

A.

Urządzenia,

których koszty

mogą być

przekładane.

1. (1) Koszty pierwszego urządzenia ulic
i placów komunikacyjnych w rozumieniu art. 174,
ust. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli.:.
tej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 roku o prawie
budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
Nr. 23, poz. 202), w brzmieniu ustawy z dnia 14
lipca 1936 roku (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405)
przekładać będzie z mocy niniejszego postanowienia Zarząd Miejski na właścicieli działek,
przylegających do tych ulic i placów, gdy te
ulice i place nie posiadają: a) nawierzchni, odpowiadającej wymaganiom art. 172 tegoż rozporządzenia i chodników; b) ulicznego przewodu
wodociągowego; c) kanału ulicznego; d) oświe
tlenia gazowego.

(2) Gdy ulica, lub plac komunikacyjny po„
siada jedno albo kilka z tych urządzeń, przekła
dane .będą koszty budowy lub założenia brakujących urządzeń.

(3) W razie, gdy ulica lub plac będą zaopatrywane stopiowo w wyżej wymienione urzą
dzenia, koszty tych urządzeń będą przekładane
w miarę zaopatrzenia ulicy lub placu w poszczególne urządzenia. W przypadku, gdy przy
zaopatrzeniu ulicy w brakujące urządzenia zachodz.i potrzeba naruszenia już istniejących urzą
dzeń nie mogą być przełożone koszty naprawy
istniejących urządzeń, albo koszty ponownego
zaopatrzenia ulicy w urządzenia, które na niej
już istniały.

(4) Właściciele działek, nie przylegających
urządzanych ulic lub placów, oraz: właściciele
przedsiębiorstw lub urządzeń, znajdujących się
na tych działkach, otrzymujący wskutek urzą
do

dzenia wspomnianych. ulic i placów szczególne
korzyści, będą pociągani do pokrycia w całości
lub części kosztów urządzenia omawianych ulic
lub placów na mocy specjalnych uchwał Rady

Miejskiej.
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Obliczenie kosztów pier~szego urządzenia
ulic i placów. komunikacyjnych.

2. (1) Do kosztów pierwszego urządzenia
ulic i placów komunikacyjnych, podlegających
przełożeniu, zalicza się:
a) koszty nabycia bądź wartość gruntu, potrzebnego dla urządzenia ulicy lub placu;
b) koszty budowy jezdni i chodników razem
z lwsztami robót ziemnych i podłoża w wysokości, odpowiadaj ąoej rzeczywistym kosztom, nie
przekraczającej jednak norm, obliczonych na zasadach art. 174, ust. 3, pkt. a) rozporządz. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928
roku (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu
ustawy z dnia 14 lipca 1936 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 56, poz. 405);
c) koszty ułożenia przewodu wodociągowego
o najmniejszym przekroju, stosowanym w m. Ło
dzi, a mianowicie: koszty ułożenia przewodu
o średnicy 10 cm. na głębokości 1,8 m. w gruncie
nie pokrytym trwałą nawierzchnią ulicy;
d) koszty ułożenia przewodu kanalizacyjnego
o najmniejszym przekroju, stosowanym w m.
Łodzi, a mianowicie: koszty ułożenia przewodu
kamionkowego o średnicy 25 cm., na głębokości
3,5 m., w gruncie, nie pokrytym trwałą nawierzchnią ulicy;
e) koszty urządzenia oświetlenia gazowego,
obejmujące koszty robót podziemnych i nadziemnych oraz słupów i latarń w wysokości, nie przekraczającej kosztów ułożenia przewodu z rur że
liwnych lub ciągnionych, izolowanych, o średni
cy 80 mm. wraz z całkowitym kosztem uzbrojenia w gruncie suchym i zwięzłym, w terenie niezabrukowanym, na głębokości 1,2 m. oraz ustawienia latarń ulicznych wraz, z dopływami do
nich, przyjmując na 1 klm. długości ulicy, mierzonej wzdłuż osi, 40 latarń z lampami 4-pło
miennymi, o sile 200 świec, na słupach żeliwnych
o wysokości zawieszenia światła 3,8 m.

(2) w razie, gdy ulica lub plac zostaną zaopatrzone narazie w nawierzchnię prowizoryczną,
nie mającą char.akteru podłoża nawierzchni stałej a dopiero po tym w nawierzchnię stałą, mog~
być przełożone albo koszty tej prowizoryczneJ
nawierzchni, albo koszty nawierzchni urządzonej
następnie jako stałej.

(3) O ile

nawierzchnią prowizoryczną

jest

podłoże przyszłej nawierzchni stałej, mogą b?7ć
przełożone

koszty budowy zarówno wspommanego podłoża, jak i nawierzchni stałej, z zachowaniem warunku, że ogólne kos?ty budowy podłoża i nawierzchni nie mogą przekraczać norm,
obliczonych na zasadach art. 174, ust. (3), pkt. a)
prawa budowlanego.
3. (1) Za podstawę do obliczenia przekłada
nych kosztów przyjmuje się:
a) koszty nabycia gruntu, rzeczywiście poniesione przez gminę, gdy grunt został n.abyty
przez nią w okresie trzyletnim, poprzedzaJącym
rok, w którym koszty urządzenia ~licy są prze~
kładane, a gdy nie zachodzą powyzsze warunki
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gruntu, określoną przez komisję po„
przez Zarząd Miejski w składzie trzech
niezainteresowanych rzeczoznawców,' członka
zarządu gminy i jednej osoby, wybranej przez
Zarząd Miejski spośród właścicieli nieruchomości, a gdy istnieją stowarzyszenia tych właści
cieli, - delegowanej przez jedno z tych stowarzyszeń, określone przez Zarząd Miejski;
b) koszty budowy jezdni i chodników, zało
żenia przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego oraz oświetlenia· gazowego, ustalone przez
Radę Miejską dla poszczególnych ulic i placów
komunikacyjnych przy uchwaleniu budżetu,
względnie dodatkowego i ustaleniu, jakie urce

-

wartość

wołaną

mają być urządzone.

(2) W razie, gdyby faktyczne koszty

urzą

dzeń., określonych wyżej

w pkt. b) były mniejsze
od kosztów, ustalonych w uchwale Rady Miejskiej, podlegają przełożeniu koszty rzeczywiście
poniesione przez gminę.
(3) Przy wykonywaniu robót sposobem go . .
spodaczym do rzeczywistych kosztów, o których
wyżej mowa, dolicza się, oprócz kosztów mate„
riałów i robocizny, 150/o tych kosztów na wy„
datki administracyjne i zużycie narzędzi.
C. Zasady przekładania kosztów urządzenia ulic
i placów w zależności od ich charakteru.
4. (1) Koszty pierwszego urządzenia ulic
i placów komunikacyjnych przekłada się na wła
ścicieli działek, przyległych do tych ulic lub placów, w całości lub w części w zależności od charakteru urządzanych ulic i placów i intensywności dopuszczalnego zabudowania działek.
(2) Intensywność zabudowania określa się
oznaczającej w m 2 powierzchnię, którą m0żna zabudować w myśl prawomocnego, szczegółowego planu zabudowania, i liczby
kontygnacyj, podzielonym przez liczbę, oznacza-

iloczynem liczby,

jącą w m2 całą powierzchnię działek
kości 70 m od linii regulacyjnej, albo

do głębo
linii ulicy
lub placu. Intensywność zabudowania oblicza się
przeciętnie dla wszystkich działek po obu stronach danej ulicy lub placu, albo ich odcinka.
Kondygnacje suterenową i poddaszną przy obliczaniu intensywności zabudowania traktuje się
jako pół kondygnacji.
(3) W razie, gdyby dzielnica prawomocnego
szczegółowego planu zabudowania nie posiada,
za intensywność zabudowania przy danej µlicy

lub placu albo przy danym odcinku ulicy lub
placu uważa się intensywność zabudowania, dopuszczalną w myśl prawomocnego ogólnego planu zabudowania, gdy zaś dana dzielnica wyłą
czona jest decyzją Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 28 marca 1935 roku Nr. B. 0.-34-1-~1
z zatwierdzenia ogólnego planu zabudowania
m. Łodzi - p]:'zeciętną intensywność zabudowania dzi,elnic przyległych.
(4)

-o

ile dla danego terenu istnieje szczegó:.

łowy plan zabudowania, uchwalony przez organ
stanowiący gminy, lecz jeszcze nieprawomocny,
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wtedy intensywność zabudowania oblicza
podstawie tego planu.
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ich liczy się według łącznej szerokości
nej nawierzchni jezdni i chodników.

urządzo

(5) W razie, gdy po przełożeniu kosztów urzą
dzenia ulicy lub placu komunikacyjnego - został sporządzony i zatwierdzony lub uprawomocnił się w okresie 3 lat od uiszczenia przeło
zonych kos:z1tów plan zabudowania, przewidujący
intensywność zabudowania mniejsz.ą od intensywności, którą przyjęto za podstawę przy przekładaniu omawianych kosztów, wówczas Zarząd
Miejski powinien zwrócić właścicielom działek
nadwyżkę uiszczonych kosztów w stosunku do
kosztów, jakie mogły.by być przełożone po· zatwierdzeniu albo uprawomocnieniu się wspom-5.:ianego planu zabudowania, jednak bez
uwzględnienia oprocentowania tej nadwyżki.

(7) ·W razie, gdy po jednej stronie ulicy lub
placu komunikacyjnego znajdują się grunty,
któr,e w myśl prawomocnego planu zabudowania
nie mogą być zabudowane, albo których intensywność zabudowania wyraża się liczbą mniejszą niż 0;10, wówczas podlegającego przełożeniu
kosz.ty urządzenia ulicy lub placu komunikacyjnego oblicza się tylko dla drugiej strony ulicy
lub placu, przyjmując za sumę przek'ładaną koszt urządzenia połowy szerokości jezdni oraz.
połowy łącznej szerokości chodników.

(5) 1) Koszty pierwszego urządzenia nawierzchni ulic i placów razem z. wartością gruntu
przekłada się w wysokości, ustalonej w myśl zasad, podanych wyżej w punktach 2 i 3, z następu
cymi ograniczeniami:

7. ( 1) Przy przekładaniu kosztów urządze
nia ulic i placów komunikacyjnych, osobno prze~
kłada się na właścicieli przyległy eh działek
koszty urządzenia każdej ulicy, jako też dwu
pl"zeciwległych stron każdego placu o kształcie
czworoboku.

(2) W razie, gdy łączna szerokość jezdni
i chodników jest większa od 20 m., przekłada się
koszty urządząnia jezdni o s~erokości 10 m. i chodników o łącznej szerokości 10 m.
Wysokość opłat, przypadających do uiszwłaścicieli działek lub nieruchomości, przyległych do tych ulic i placów komunikacyjnych, z tytułu urządzenia nawierzchni tych
ulic i p1aców, łącznie z wartością gruntów nie
może przekroczyć w stosunku· do kosztów urzą
dzenia ulicy o szerokości 20 m., licząc 10 m. na

(3)

czenia przez

i 10 m. na oba chodniki, części kosztów
takiego urządzenia, wyrażonej procentowo liczbą, określającą przeciętną intensywność zabudowania, pomnożoną przez 2.
jezdnię

( 4) Koszty pierwszego urządzenia nawierzchni ulic i placów przekłada się w całości niezależnie od intensywności zabudowania:
a) gdy według prawomocnego planu zabudowania działki, przyległe do ulicy lub placu,
przeznaczone są wyłączńie na cele przemysłowe;

b) gdy dzfałki, przyległe do ulicy lub placu

zabudowane są budynkami o charakterze
willowym, zawierającymi chociażby po
jednym mieszkaniu o 5 izbach lub więk
szym, względnie gdy zostaną uzi:ia:r:e za
przeznaczone do zabudowania tak1m1 budynkami umotywowaną uchwałą Rady
Miejskiej, powziętą łącznie z uchwałą,
o której mowa w pkt. 13 niniejszego postanowienia.

(5) Koszty ułożenia przewodów wodociągo
wych i kanalizacyjnych oraz urządzenia oświetlenia gazowego, oblicz.one w myśl zasad,
podanych wyżej w punktach 2 i 3, przekłada się
·w całej dopuszczalnej wysokości, niezależnie od
charakteru ulicy i intensywności zabudowania.
(6) W razie, gdy ulica lub plac nie posiada.
p_rawomocnego planu zabudowania, szerokość

D.

Przekładanie kosztów
ców na poszczególnych

urządzenia ulic i plawłaścicieli działek.

(2) W razie, gdy ulica lub plac o szerokości
jezdni nie większej niż 10 m. i łącznej szerokości
chodników nie większej niż 10 m. nie posiadają
na całej swej długości jednolitego profilu poprzecznego, wówczas przy przekładaniu kosztów urządzenia zostaną podzielone na odcinki,
z których każdy powinien posiadać jednolity profil poprzeczny i być urządzony w sposób jednoHty.
będą traktowane przy
kosztów ur~ądzenia uli~y lub p~ac~
te ich odcinki,. przy ktorych połozone działki
przeznaczone są:
a) na cele wyłącznie przemysłowe;
b) do zabudowania o charakterze willowym,
o którym mowa w punkcie 5 ustęp (4)~
lit. b).

(3) Poza tym osobno

przekładaniu

( 4) W razie, gdy prawomocny plan zabudowania prz.ewiduje przeznaczenie działek na cele
wyłącznie przemysłowe lub zabudowanie ich
budynkami o charakterze willowym tylko po
jednej stronie ulicy lub placu, koszty ich urzą
dzenia będą prZJekładane dla każdej strony osobno, zaliczając do każdej połowy ulicy lub placu
połowę jezdni i połowę chodników.
(5) Gdy plac kamunikacyjny ma kształt
odmienny od czworoboku, osobno przekłada się
koszty ur,ządzenia każdego jego odcinka, znajdującego się pomiędzy najbliższymi ulicami.
(6) Koszty urządzenia ulic i placów komunikacyjnych przy ich zbiegu dolicza sfę. do kosz:
tów urządzenia ulicy tylko w częsc1, będące]
w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do iloś
ci zbiegających się ulic.
(7) W razie, gdy urządza się tylko część
ulicy lub placu bądź cz,ęść ich .odcinka, okr,e~
lonego wyżej, mogą byc przełozone na ~łasc1cieli przyległych działek koszty urządzenia ta'."
ki~j części.
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(8) Przy podziale ulic i placów na odcinki,
w myśl zasad wyżej podanych, granice tych odcinków, o ile nie przechodzą na skrzyżowaniach
ulic, stanowią linie, prowadzon e prostopadle do
osi ulicy od miejsca, w którym stykają się z ulicą granice sąsiednich nieruchomości, a gdy linie
te, prowadzon e od granic nieruchomości po obu
stronach ulicy lub placu, nie stanowią jednej
linii prostej, - również i linie osi ulicy.
8. (1) Podział przekładanych na właścicieli
przyległych działek kosztów urządzenia ulicy

albo placu komunikac yjnego lub ich odcinka,
w razie gdy tereny, przyległe do ulicy lub placu
objęte są prawomocn ym szczegółowym planem
zabudowan ia, względnie projektem takiego planu, uchwalony m przez organ stanowiący gminy,
będzie uskutecznia ny w sposób następujący:
a) jedna trzecia kosztów - w stosunku do.
długości frontów poszczególn ych działek;
b) jedna trzecia kosztów - w stosunku do
powierzchn i poszczególn ych działek;
c) jedna trzecia kosztów - w stosunku do
iloczynów liczb, oznaczających w m 2 powierzchnię na poszczególn ych działkach,
którą można zabudować, i liczb, oznaczających· dopuszczalną ilość kondygnac yj:
tj. wg wzoru:
k ..__:_ K (1

-

-

s -

p

M)

Objaśnienie

symboli:

3L

k
K
1
p
s
n

+· p '+

n)

kwota, przypadająca na daną dz.iał~ę,

ogólny koszt, podlegający przełozemu,
frontu działki,
·
powierzchn ia działki,
.
. .
powierzchn ia zabudowam a działki,
ilość kondygnacy j, przewidzia nych planem zabudowan ia,
.
L - suma długości frontów wszystkich
długość

działek,

suma powierzchn i wszystkich działek,
suma iloczynów s. n.
(2) .W ra.zie, gdy dzielnica p~awomocne~o
szczegółowego planu zabudowam a,. względ?ie
uchwaloneg o przez organ stanowiąc)'.' gmmy
projektu takiego planu pie posiada, _Podział omawianych kosztów będzie uskuteczmo ny:
a) w połowie - w stosunku do długości
frontów poszczególn ych .qziałek;
b) w połowie - w stosunku -do powierzchn i
poszczególn ych działek,
tj. wg wzoru:
p -

M -

k -

K (1

2 L

'+-

p)

P)

(3) · Przy obliczaniu powierzchn i działek nie
bierze się pod uwagę części działek, znajdują
cych się w odległości większej niż 70 m od linii
regulacyjne j, albo linii ulicy.

Nr. t

(4) Dla działek, bezpośrednio przylegających
do dwu lub kilku ulic, przy podziale kosztów
ur~ądzenia ulicy lub placu w sposób wyżej podany dzieli się powierzchnię, a gdy istnieje plan
zabudowan ia, również i intensywność zabudowania przez liczbę, określaj,ącą ilość ulic, przy
których znajduje się działka.
(5) W razie, gdy przez

został

właściciela

działki

przekazany bezpłatnie gminie na własność
grunt pod ulicę lub plac komunikac yjny, kwota
przypadająca na niego do uiszczenia z tytułu
pokrycia kosztów urządzenia tej ulicy lub placu,
zmniejsza się o wartość odstąpionego gruntu.
Zwolnienie od udziału w pokryciu kosztów
ulic i placów komunikac yjnych
odroczenie uiszczenia należności z tytułu
takiego udziału.

E.

urządzenia

9. (1) Czę$ci koszt6w urządzenia ulic i placów komunikac yjnych, przypadającej na odnoś
ne działki, nie ponoszą:
a) wlaściciele działek lub nieruchomości, na
których w myśl prawomocn ego planu zabudowania albo na podstawie ustawy
z dnia 28 stycznia 1932 roku o stosunkach
prawnych w obszarach warownych i rejonach umacniany ch (Dz. U. R. P. nr 19,
poz. 124) lub na podstawie rozporządzenia
Prezydenta Rzeczyposp olitej z dnia 14-go
marca 1928 roku o prawie lotniczym (Dz.
U. R. P. nr 69 z roku 1935, poz. 437),
wznoszenie budynków jest zabronione
lub ograniczon e w ten sposób, że intensywność ich zabudowan ia jest mniejsza
od 0,10;
b) właściciele działek niezabudow anych,
przeznaczo nych w myśl prawomocn ego
planu zabudowan ia pod budynki i urzą
dzenia użyteczności publicznej, gdy użyt
kowanie tych budynków lub urządzeń nie
jest obliczone na zysk jak:
świątynie,
szkoły, szpitale, budynki urzędów, koszary
lotniska, boiska itp., a nie zachodzą warunki niżej określone w ust. (2) ;
c) właściciele działek, zabudowan ych budynkami lub urządzeniami określonymi wyżej w punkcie b), gdy prawomocn y pl3:n
zabudowan ia nie zmienia przeznacze ma
tych działek n~ miesz~.al~e, a nie zachodzą
warunki, okreslone mzeJ w ust. (2) ;
d) instytucje o ?harakterze społecznym, b.udujące nieobliczon e na zysk domy dla mezamożnych warstw ludności;
e) właściciele działek i nieruchomości, nienadających się do zabudowan ia z powodów, okr·eślonych w art. 175 prawa budowlanego.
(2) W razie, gdy część działki, określo.nej
wyżej w punkcie b) lub c), przeznaczo na Je~t
na ulicę lub plac, których koszt~, ur~ąd~~mia
przekłada się, i gdy pozostała częsc działki n~
daje się do racjonalneg o i celowego zabudowan ia
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zgodnie z przeznaczeniem, właściciel działki ponosi koszty nabycia gruntu pod ulicę lub plac
w wysokości, nieprzekraczającej wartości tej
części działki, która przeznaczona jest pod ulicę.
(3) Przedstawicielstwa dyplomatyczne ikonsularne, państw obcych nie ponoszą kosztów
urządzenia ulic i. placów komunikacyjnych, gdy
w państwach, które reprezentują, przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne polskie są
zwolnione od ponoszenia takich kosztów ..
10. (1) W razie, gdy na działkach znajdują
budynki, podlegające przepisom ustawy
z dnia 11 kwietnia 1924 roku o ochronie lokatorów w brmnieniu obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1936 roku (Dz. U. R.
P. nr 39, poz. 297) uiszczenie opłat z tytułu
urządzenia ulicy lub placu komunikacyjnego,
przypadających od właścicieli działek, odracza
się na ich prośbę w całości lub części, bez doliczenia procentów zwłoki, na zasadach niżej wysię

łuszczonych.

(2) Uiszczenie opłat, wspomnianych w ustę
pie (1) odracza się w całości, gdy:
a) budynki, podlegające przepisom ustawy
o ochronie lokatorów zajmują więcej niż
połowę powierzchni, przeznaczonej do zabudowania w zatwierdzonym lub prawomocnym planie zabudowania,· a w braku
planu zabudowania - więcej niż 1/4 powierzchni działki przy zabudowaniu zwartym i 1/6 tejże powierzchni przy zabudowaniu luźnym i gdy ponadto
b) więcej niż połowa, licz:ąc wg kubatury,
pomieszczeń w budynkach podlega przepisom ustawy o ochronie lokatorów.
(3) Odroczenie powyższe jest ważne do czasu
zwolnienia z pod działania przepisów ustawy
o ochronie lokatorów co najmniej połowy pomieszczeń, licząc wg kubatury; w razie, gdy to
nastąpi, właściciele odnośnych działek obowią
zani są uiścić połowę przypadających na nich
kosztów urządzenia ulicy lub placu komunikacyjnego. Drugą po~owę tych kosztów wspomniani właściciele obowiązani są uiścić. po całko
witym zwolnieniu wszystkich pomiesz.czeń
w budynkach z pod działania ustawy o ochronie

lokatorów.
(4) Właściciele działek, na których znajdują
się budynki w całości lub w części, podlegające
przepisom cytowanej ustawy o ochronie lokatorów, gdy nie zachodz,ą warunki, określone w poprzednim ustępie, obowiązani są uiścić połowę
kosztów urządzenia ulicy lub placu komunikacyjnego. Uiszczenie zaś drugiej połowy tej kwoty odracza się na ich prośbę na warunkach, podanych w ustępie poprzedzającym, do czasu
zwolnienia z pod działania cytowanej ustawy
wszystkich pomieszczeń w budynkach.
(5) W razie sprzedaży działek, określonych
wyżej w ustępach (1) i. (2), przełożone koszty
urządzenia ulicy lub placu komunikacyjnego,
których wpłata została odroczo~a, powinny być
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uiszczone przed przeniesieniem,prawa własnóści
na nowonabywców.
11. (1) W razie zawieszenia rozpatrzenia
o pozwolenie na budowę. na podstawie
art. 39 lub rozpatrzenia planu parcelacji na.pod~
stawie art. 58 prawa budowlanego, odracza się
na żądanie interesowanych bez ppbiera11ia prę~
centów zwłoki uiszczenie gl!iinie p'r.Z~ożónych
kosztów urządzenia ulic i placów komunikacyjnych na okres o 1 rok dłuższy od, okre$U, na.który zostało zawieszone rozpatrzenie prośby o pozwolenie na budowę lub planu .parcelacji.
prośby

(2) W wypadkach, zasługujących na uw.zglę:..
dnienie, a w szczególności, gdy działka jest nie;..
zabudowana lub zabudowana wylącznie ·budynkiem mieszkalnym, przeznaczonym. do własnego
użytku właściciela, o powierzch!fi zabudowanej 1
pomnożonej przez liczbę kondygna~yj, nie pr:z.ę
kraczającej 60 m 2 , Zarząd Miejski może odroczyć lub. rozłożyć na raty uis~zenie przeło~o;
nych kosztów urządzenią .ulicy lub placu. Ilf!
czas określony .albo do czasµ sp~zedaży lub. ~a„
budowania działki budynkami lub b\ldyrikiem
większym, przy czym odroczenie. na o:\tres
dłuższy od 6 lat wymaga uchwały Rady fy.Iiej-

iliaj.

.

F .. U dział gminy w kosztach. urządzenia . ulic
i placów komtmikacyjnych.
12. (1) W razie, gdy koszty ·urządzenia t.lii.c
lub placów komunikacyjnych będą .wyższę'·og
kwot, które, w myśl zasad wyżej przytoczonyęh;
podlegają przełożeniu na właścicieli działęk,
przyległych .do nowourządzony.ch ajic ··i, placów
komunikacyjnych, nadwyżkę pokryje gmina,
o ile część jej nie zostanie przełożona specjalną
uchwałą na właścicieli działek, nie przylegają
cych do urządzonych ulic i placów albo„ha wfaś
cicieli przedsiębiorstw lub urządzeń, . znaj-dujących się na takich działkach:· ·
·
· ·;

(2) Przez gminę również zostaną pokryte.;te
kosztów urządzenia ulic, i placów. komunikacyjnych, które według rozkładu przypadną na
działki, będące własnością gminy, lub .na właś
cicieli działek, zwolnionych w całości, lub
w części od udziału w pokryciu tych kosztów.
części

G. Stosowanie postanowienia do poszczególnych
ulic, pfaców komunikacyjnych, i .rch. ~dcinkqw.
13. Postanowienie niniejsze· o przekładaniu
kosztów urządzenia ulic i placów komunikacyj~
nych Zarząd Miejski będzie wykonywał tylko
w odniesieniu do właścicieli działek, położonych
przy ulicach i placach komunikacyjnych, bądź
ich odcinkach, które zostaną. wymiell;iOne w· budżecie, względnie dodatkowym budżecie, .uchwa·
Ionym przez Radę Miejską, i .gdy :r.ównocześn.ię
w załączniku do budżetu zostaną, ustaloµe. dl9.
poszczególnych ulic i placów komunikacyjnych
koszty budowy jezdni i chodriikó\v~ założenia
przewodów wodociągowego i kanalizacyjnego
oraz oświetlenia ulicznego. Równocześtlie ·w ża-
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łączniku

do budżetu zostaną ustalone na pod~
stawie cen miejscowych kwoty, obliczone na zasadzie ~rt. 174, ust. (3) prawa budowlanego,
określające granioe, których nie można przekroczyć przy przekładaniu kosztów na właścicieli

działek.

H.

Zaliczki na pokrycie kosztów urządzenia
ulic i placów komunikacyjnych.

Zarząd Miejski prz€d przystąpieniem
do urządzenia ulicy lub placu może żądać od
właścicieli działek, na których koszty te mają
być przełożone, wniesienia do Kasy Miejskiej

14. (1)

zaliczek.

J.

(2) W razie odroczenia uiszczenia należności
przez poszczególnych właścicieli działek, nie
wyłączając pr21ypadków, w których w myśl postanowienia Zarząd·· Miejski obowiązany jest
odroczyć uiszczenie należności, - należności te
zostaną zabezpieczone przez wniesienie odpowiednich wpisów do ksiąg wieczystych (hipotecznych).
17. ( 1) Właściciele działek, pociągnięci do
udziału

w pokryciu kosz1tów urządzenia ulic
i placów komunikacyjnych, obowiązani są uiś
cić przypadające od nich kwoty w ciągu 3 miesięcy od daty doręczenia nakazów płatniczych.
(2) Należna kwota może być przez Zarząd

kwoty, która może być żądana
w formie zaliczek od ogółu właścicieli działek,
nie może przekraczać wartości gruntu, potrzebnego do urządzenia ulicy lub placu albo tej jego
części, której koszty mogą być przełożone na
właścicieli działek. Wartość tego gruntu określa
komisja, wspomniana w punkcie 3. Powyższa
kwota dzieli się pomiędzy właścicieli działek
w ten sposób,w jaki mają być przekładane koszty urządzenia ulicy lub placu.
(3) Odstąpienie na rzecz gminy przez poszczególnych właścicieli w stanie wolnym od
obciążen hipotecznych i długów, gruntów o obszarze, znajdującym się w takim stosunku do
całego obszaru gruntu, potrzebnego dla urządze
nia ulicy, placu lub ich odcinka, w jakim znajduje się wysokość kwoty, przypadającej przy
przełożeniu kosztów urządzenia ulicy, placu lub
ich odcinka na danego właściciela, do całej
kwoty, która przypadałaby do przełożenia na
właścicieli wszystkich działek, zwalnia odnoś
nych właścicieli od obowiązku wpłacenia zaliczki.
.( 4) W razie nieprzy~ąpienia przez gminę do
urządzenia ulicy lub placu w ciągu roku, albo
nieukończenia uriządzenia ich w ciągu trzech
lat od pobrania zaliczki, - na żądanie interesowanych pobrane przez gminę zaliczki będą im
zwrócone bez doliczenia odsetek.
(2)

Nr. 1

Wysokość

$ciąganie należności z tytułu udziału

w kosztach urządzenia ulic i placów

komunikacyjnych.
15. (1) Przypadające gminie od poszczegól-

nych właścicieli działek koszty pierwszego urzą
dzenia ulic i placów komunikacyjnych, o ile ich
uiszczenie nie j.est odroczone, będą ściągane po
zaopatrzeniu ulicy w poszczególne urządzenia,
przy czym koszt! .nabycia g;runtu, albo je~o
wartość będą sc1ągane dopiero po urządzeniu
nawierzchni jezdni i chodników.
(2) Kwoty, pobrane przez. Za~ząd Gminy
w formie zaliczki na urządzenie ulICy, potrąca
się_ z najbliższych należn~ści, prz~padających
gminie od właścicieli odnosnych działek.
16. (1) Należności gminy z tytuł~ pier~sze
go urządzenia ulic i placów komumkacyJnych
obciążają odnośne nieruchomości.

rozłożona na raty, przy czym takie rozłożenie może być uzależnione od przedstawienia
należytego
zabe~pieczenia
spłaty
należności.
Rozłożenie na raty na okres dłuższy od 6 lat
wymaga uchwały Rady Miejskiej.

Miejski

(3) Od nakazów płatniczych interesowanym
prawo odwołania na ogólnych za-

pr·zysługuje

sadach, stosowanych przy wymiarze danin kc•munalnych.
18. (1) Nieuiszczone w terminie kwoty ścią
gnięte zostaną w drodze przymusowej, z doliczeniem odsetek, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca
1935 roku (Dz. U. R. P. z 1936 roku nr. 8, poz. 88)
oraz kosztów egzekucyjnych według postanowień ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku (Dz. U.
R. P. nr 73, poz; 721), zmienionej częściowo rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1927 roku (Dz. U. R. P.
nr 46, poz. 401).
(2) W czasie obowiązywania rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 roku
o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. nr 62, poz. 580), zmienionego
częśdowo rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 2 stycznia 1933 roku (Dz. U. R. P. nr 4,
poz. 24) oraz z dnia 28 stycznia 1934 roku (Dz.
U. R. P. nr 10, poz. 78) koszty egzekucyjne pobierane będą według przepisów tego rozporzą:
dzenia.
(3) Każda kwota, wpłacona po terminie płat
ności bądź dobrowolnie, bądź w drodze przymusowej, zarachowana zostanie w części na. koszty
należne, w części na odsetki, p~zypadaJące od
kwoty, zarachowanej na wspomniane koszty.
K.

Przekładanie kosztów
pod istniejącymi

nabycia gruntów
ulicami.

19. Na zasadach, przyjętych w niniejszym
postanowieniu, będą przekładane na właścicieli
działek, przyległych do ulic lub placów komunikacyjnych, urządzonych przed wejściem w ży
cie niniejszego postanowienia, koszty naby~ia
przez gminę po 1 sierpnia 1936 roku gruntow
pod tymi ulicami i placami.

w życie postanowienia.
20. Postanowienie niniejsze wchodzi w życie
po zatwierdzeniu go przez państwową władzę
L.

Wejście
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§ 3.
nadzorczą w myśl art. 174, ust. (2) rozporządzenia P~ezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego
:Od)1?odatku drogowego wolne są:
1928 roku o prawie budowlanym i zabudowaniu
·ay·przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe,
osiedli (Dz. U. R. P. nr 23, poz. 202) w brzmienil:L,
ustawy z dnia 14 lipca 1936 roku (Dz. U. R. P. '"- - wymienione w art. 3 ustawy z dnia 15-go
nr 56, poz. 405) z dniem ogłoszenia w „Łódzkim
lipca 1925 roku o państwowym podatku
Dzienniku W oj ewódzkim".
przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1936 roku
Nr. 46, poz. 339);
Tymczasowy Prezydent Miasta:
b) nieruchomości, wymienione w art. 2 dew/z(-) K. Kozłowski
kretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
·Tymczasowy W1ceprezydent
14 stycznia 1936 roku o podatku 'od nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 14) i wymienione w § 7 rozporządz,enia Ministra
24.
Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 roku o wyOBWIESZCZENIE.
konaniu dekretu Prezydenta RzeczypospoZARZĄDU MIEJSKIE~O W ŁODZI
litej o podatku od nieruchomości (Dz. U.
z dnia 10 stycznia 1939 roku.
R. P. Nr. 33, poz. 259);
o poborze na ~zecz Gminy Miejskiej Łódź
c) nieruchomości, obciążone kosztami pierwpodatku drogowego.
szego urządzenia ulic i placów na podsta~
Zarząd Miejski w Łodzi podaje do publicznej
wie przepisów ustępu (4) art. 174 prawa
wiadomości Statut o poborze na rzecz Gminy
budowlanego - na okres lat 6-ciu.
Miejskiej Łódź podatku drogowego, zatwierdzoZ przewidzianego w punkcie poprzedzają
ny reskryptem Wojewody Łódzkiego Nr. S. F. cym sz.eścioletniego zwolnienia nie korzystają
4/15/38 z dnia 5 stycznia 1939 roku, wprowadzony nieruchomości, obciążone kosztami zamiany napostanowieniem Tymczasowego Prezydenta Mia- wierzchni na mocy przepisów ust. (5) art. 174
sta Łodzi Nr. 700/R z dnia 3 listopada 1938 roku prawa budowlanego.
z uwzględnieniem zaleconych przez Wojewodę
Odnośnie nieruchomości, stanowiących wła
Łódzkiego poprawek, przyjętych postanowieniem
sność Gminy Miejskiej Łódź, zastrzeżenie, zaNr. 738 z dnia 7 stycznia 1939 roku.
warte w ust. (2) art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od nieruchomości, nie
STATUT
ma zastosowania.
o poborze na rzecz Gminy Miejskiej Łódź
Nadto poszczególne przedmioty, wymienione
podatku drogowego.
w§
2, mogą być przez Zarząd Miejski zwolnione
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 sierpnia:
całkowicie
lub częściowo od opodatkowania w
1923 roku o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych w brzmieniu, nadanym art. 5 wypadkach wyjątkowych, zasługujących na spep. (3) ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 roku (Dz. cjalne uwzględnienie.
U. R. P. Nr. 59, poz. 455), pobrany będzie w dru2,95-}}.
§ 4.
gim półroczu roku budżetowego 1938/39 na obszarze m. Łodzi podatek drogowy.
Podatek drogowy pobrany będzie w wyso§ 1.
Na częściowe pokrycie wydatków, związanych
z utrzymaniem i budową dróg w obrębie granic ·
administracyjnych m. Łodzi (ulic i placów miejskich), pobrany będzie w drugim półroczu roku
budżetowego 1938/39 podatek drogowy w kwocie około zł. 350~000.-.

§ 2.
Podatkowi drogowemu podlegają:
a) grunty, podlegające państwowemu podatkowi gruntowemu;
b) przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe,
istniejące po dniu 1 października 1938 r.;
c) budowle nowowzniesione oraz części nadbudowane i przybudowane, czasowo zwolnione od podatku od nieruchomości na
· podstawie ustawy z dnia 22 września 1922
roku (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 786), rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 12 września 1930 roku (Dz. U. R., P:
Nr. 64, poz. 508), ustawy z dnia 24 marca
· 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 173)
oraz ustawy z dnia 19 kwietnia 1938 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 224).

kości:

1) 300/0 wymiaru państwowego podatku grun-

towego, obliczonego bez oddzielnego dodatku i ulg, przewidzianych w art. art. 7
i 8 dekretu Prezydenta Rzeczypbspolitej
z dnia 4 listopada 1936 roku o zmianie
przepisów o państwowym podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 593);
2) &>/o całorocznej ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych, przewidzianych w ustawie z dnia 15 lipca 1925
roku o państwowym podatku przemysło
wym, w brzmieniu obwieszczenia Ministra
Skarbu z dnia 30 maja 1936 roku (Dz. U.
R. P. Nr. 46, poz. 339), bez dodatków, określonych w ust. 2 art. 42 i art. 43 tej ustawy;
3) 1,40/o podstawy idealnego wymiaru podatku od nieruchomości, czasowo zwolnionych od podatku od nieruchomości.
§ 5.
Podstawę idealnego wymiaru państwowego
podatku od nieruchomości stanowi:

Łódzki
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a) dla nieruchomości; których użytkowanie
rozpoczęło się w ciągu roku budżetowego
1937/38 - czynsz· roczny, obliczony w sto~y.nku .. do . Gzynszu, należnego za o:Kres
,4ż_Y'.tkowąąia;

·b) · dla: :nieruchomości, których użytkowanie
foźpocżęło; się

w ciągu roku budżetowego
czynsz, należny ża okres użytko
wania, obliczony od chwili rozpoczęcia
użytkowania do dnia 31 marca 1939 roku
w stosunku do czynszu, należnego za 1
miesiąc najmu lub dzierżawy.
1938/39 -

§ 8.
nia

Wymiar i pobór podatku drogowego uskuteczZarząd Miejski:
a) od gruntów oraz od przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych na podstawie
danych, uzyskanych od władz skarbowych;
b) od nieruchomości na podstawie danych,
dostarczonych na żądanie Zarządu Miejskiego przez właścicieli nieruchomości lub
ich zastępców, oraz danych, ustolonych
w drodze urzędowej.

§ 6.

§ 9.

I:;>od'stawa idealnego wymiaru podatku od nie-

O wymierzonym podatku drogowym zostanie
powiadomiony nakazem płatniczym.
Podatek płatny jest w ciągu dni 30, poczynając od dnia następnego po doręczeniu nakazu

ruchomości ustalona zostanie w takiej wysokości,
jaką należał.oby przyjąć według przepisów art. 6

płatnik

-~~y_cznia 1936

płatniczego.

dęki'etu Prezydenfa Rzeczypospolitej z dnia 14

roku o podatku od nieruchomości

'(Dz. U. It I?. 1\fr. $, poz.14), gdyby te nieruchomości. nie korzystały ze zwolnienia
ód ~nieruchomo'ści, przy czym:

od podatku
·

',•

a)· dla nieruchomości lub ich części, nie od-

. b)

c)

d)

e)

Nr. 1

Poz. 24

danych' w najem albo dzierżawę, przyjmuje się wartość czynszową w wysokości
czynszu, jakiby został uzyskany w razie
wynajęcią; .
dla nieruchomości niewynajmowanych lub
-niewydzierżawianych, dla których nie
można ustalić podst a wy według zasady w
P: „a", za podstawę wymiaru przyjmuje
się- 50;o wartości · obiegowej budynków
wra~ z należącymi do nich budowlami
ubocznymi, podwórzami i placami;
przy ustalaniu wartości obiegowej budynków fabrycznych nie dolicza się wartości
maszyn i urządzeń technicznych, stanowią
cych przynależność tych budynków;
wartość obiegową ustala się na podstawie
c~n, płaconych w roku 1937 za takie same
lfi.b podobne nieruchomości, znajdujące
się w· analogicznych warunkach;
vv przedsiębiorstwach, prowadzących prawidłowe księgi handlowe, jako wartość
obiegową można przyjąć, za zgodą płatni
ka, wartość, ujawnioną w bilansie za 1937
rok_ operacyjny.

Przepisy art. art. 130, 131, 133, 134 i 135 Ordynacji Podatkowej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 14,
poz. 134) odnośnie odpowiedzialności za podatek
stosuje się odpowiednio do należności z tytułu
podatku drogowego.
Na spadkobierców płatników· obowiązek zapłaty podatku przechodzi do wysokości ich czę-·
ści spadkowej .
§ 10.
Dla celów ustalenia wysokości podstawy wymiaru właściciele nieruchomości lub ich zastępcy
winni:
a) wypełnić i złożyć Zarządowi Miejskiemu
w wyznaczonym terminie deklaracje na
dostarczonych im drukach;
b) zawiadamiać Zarząd Miejski o każdej
zmianie danych, zawartych w deklaracji,
mogących mieć wpływ na ustalenie wysokości podstawy wymiaru, a w szczególności o zmianie w wysokości czynszu najmu
lub dzierżawy - w ciągu dni 30 od daty
zajścia zmiany.
Zarządowi Miejskiemu przysługuje prawo
przeprowadzania kontroli na miejscu, jak również prawo żądania przedłożenia do wglądu
ksiąg, zapisków i dokumentów.

§ 11.
Dla. części na:dbudowanych i przybudowanych
brany ·będzie pod. uwagę czynsz względnie war- .
Odwołania przeciwko wymiarowi podatku
toSć czynszowa; przypadająca tylko od tych czę
podlegają przepisom art. 48 ustawy z dnia 11-go
ści, które podlegają .podatkowi drogowemu.
sierpnia 1923 roku w brzmieniu obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 26 czerwca
§ 7.
1936 roku (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 454).
Obowiązek podatkowy w odniesieniu do no§ 12.
wowznięsionych . budowli rozpoczyna się z poc~ąctkiem ~astępnego miesiąca po dniu, od któNieuiszczony w terminie podatek uważa się
rego rozpo,czy;na. się bieg terminu zwolnienia od
podatku od nieruchomości na zasadzie przepisów za zaległość.
o ulgach dla nowowznoszonych budowli. Obo- · Od zaległości w podatku pobiera się odsetki
na podstawie ustawy z dnia l8 marca 1935 roku
wiązek ten gaśnie z końcem tego miesiąca, w
którym wygasa zwolnienie od państwowego po- o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach
państwowych i innych daninach publicznych w
datku od nieruchomości.
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brzmieniu obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia
10 stycznia 1936 roku (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 88).
N.ieuiszczony w terminie podatek ściągnięty
będzie w drodze przymusowej z doliczeniem
kosztów egzekucyjnych według postanowień
ustawy z dnia 31 lipca 1924 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 73, poz. 721), zmienionej częściowo rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
17maja1927 roku (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 401).
W czasie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 roku o postępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych
(Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580), zmienionego czę
ściowo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 stycznia ~933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 24),
z dnia 28 stycznia 1934 roku (Dz. U. R. P. Nr. 10,
poz. 78) i z dnia 15 maja 1937 roku (Dz. U. R. P.
Nr. ~3, poz. 340) - koszty egzekucyjne_ pobierane będą według przepisów tego rozporządzenia.
Każda kwota, wpłacona po terminie płatności
dobrowolnie bądź w drodze przymusowej, zarachowana zostanie w części na podatek i w części
na odsetki, przypadające od kwoty, zarachowanej na podatek.
§ 13.
Wykroczenia przeciwko przepisom statutu niniejszego podlegają karze porządkowej do wysokości zł. 345.90, o ile nie będą mieć zastosowania przepisy art. art. 62-66 ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.

wsi Komorniki i Stare-Chojny, gminy Chojny,
pow. łódzkiego, obejmujący obszar 39 ha 66 ar.,
ograniczony ulicami: Rzgowską, Grundwaldzką
częścią wschodniej granicy istniejącego cmenta~
rza rzymsko-kat. (przedłużenie ulicy Dworcowej) ul. Rolniczą, Heymonta, Jagiellońską, czę
ścią wschodniej granicy istniejącego cmentarza
rzymsko-katolickiego, linią równoległą do istniejącej północnej granicy cmentarza, znajdującą
się w odległości 30 m. od tej granicy na południe
od przecięcia z ulicą, ul. Gen. Żeligowskiego, ul.
Jagiellońską do Rzgowskiej został w dniu
23/XII-1938 r. uchwalony przez Wydział Powiatowy i będzie wyłożony do publicznego przeglą
du na okres 3-ch tygodni w Wydziale Powiatowym w Łodzi, ul. Piotrkowska 91 (Oddział Budowlano-Regulacyjny) od dnia 16 stycznia 1939
roku do dnia 6 lutego 1939 roku w godzinach od
10-13-ej codziennie z wyjątkiem niedziel i dni
świątecznych.

okresie interesowani mogą
uchwalony plan zabudowania i po
upływie tego okresu, w terminie następnych 2-ch
tygodni, t. j. od dnia 7/II-1939 r. do dnia 21/II1939 r. zgłaszać zarzuty przeciw temu planowi
do Wydziału Powiatowego.
W

powyższym

przeglądać

Przewodniczący Wydziału

Z6.

Statut niniejszy wchodzi w

życie

po zatwierdzeniu go przez władze nadzorcze i. ogłoszeniu
w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim oraz w
Dzienniku Zarządu Miejskiego w Łodzi z mocą
obowiązującą od dnia 3 listopada 1938 roku do
dnia 31 marca 1939 roku.
Tymczasowy Prezydent Miasta:
w/z.(.;..._) K. Kozłowski
Tymczasowy Wiceprezydent Miasta.
25.
OGŁOSZENIE

. · WYDZIAŁU POWIATOWEGO W

ŁODZI

z dnia 3 stycznia 1939 r. L. BD. 21/og/38139
szczegółowego

Powiatowego:

(-)Fr. Denys
Starosta.

§ 14.

o uchwaleniu
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planu zabudowania.

N a podstawie art. 30 rozporządz.ęnia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym
i zabudowaniu osiedli z dnia 16/II-1928 r. (Dz ..
Ust. ·R. P. Nr. 23, poz. 202) w brzmieniu, zmienionym ustawą z dnia 14/VII-1936 r. (Dz.. Ust.
Nr. 56, poz. 405), Wydział Powiatowy w Łodzi
podaje do publicznej wiadomości, że sporządzony
w myśl ogłoszenia, umieszczonego w Nr. 2 Łódz
kiego Dziennika Wojewódzkiego z. dnia 1/II-1938
roku oraz w Nr. 24 Kuriera Łódzkiego z dnia
25/1-38 r. szczegółowy .plan :zabudowania częici

OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

POWIATOWEGO W

ŁODZI

z dnia 3 stycznia 1939 roku L. DB. 97-og/38
o przystąpieniu do sporządzenia szczegółowego
planu zabudowania części majątku „Lućmierz
Las" gminy Lućmierz.
Na podstawie art. 9, pkt. a i b, 21 lit. d i art.
25 ro:zjporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym
i zabudowaniu osiedli (Dz. Ust. R. P. Nr. 23,
poz. 202) w brzmieniu zmienionym ustawą z dnia
14 lipca 1936 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 56, poz. 405),
Wydział Powiatowy podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia szczegółowego planu zabudowania, obejmującego część
majątku „Lućmierz-Las", gm. Lućmierz., powiatu
łódzkiego, o powierzchni 135 ha 8949 mtr. kw.,
graniczącego z gruntami wsi Rosanów, kolonii
Emilia i Dąbrówka-Wielka i gruntami majątku,
z szoszą prowadzącą Zgterz-Lućmierz, oraz drogą
państwową Łódź-Ozorków.

Z treścią mającego być sporządzonym projektem planu zabudowania zainteresowani mogą
zaznajamiać się w Wydziale Powiatowym Oddział Budowlano-Regulacyjny, Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 91 w okresie od dnia 16 stycznia
1939 r. do dn.ia 23 stycznia 1939 r. w godzinach
od 10 do 13-ej codziennie, z wyjątkiem niedziel
i iwiąt. W okreiie od dnia 24 stycznia 1939 roku

.Łodiki ·nzieruUk ..Wojewódzki.

24

do dnia 1 lutego 1939 roku. zainteresowani mogą
wnioski, dotyczące Wymienionego wyżej planu zabudowania.
zgłaszać

Przewodniczący Wydziału

Powiatowego:

(-) Fr. De.nys

Dział nieurzędow-y.
OGŁOSZENIE.

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego miasta
Łod?:i podaje niniejszym do wiadomości, iż niżej
wymienione nieruchomości łódżkie, 'óqciążone
pożyczkami tegoż Towarzystwa z powodu
spełzłych pierwszych licytacji __;, na zasadzie
§ 114 (§ 96) Ustawy Towarzystwa Kredytowego
m. Ła:dzi - wystawione zostały na powtórne
licytacje, które rozpoczną się od sum nieumorzonych części pożyczek Towarzystwa, z dodaniem narosłych zaległości, kosztów i kar i z obowiązkiem spełnienia warunków licytacyjnych,
wzmiankowanych w § 97 (§ 79) Ustawy Towarzystwa.·
Powtórne licytacje odbędą się przed niżej
wymienionymi notariuszami, przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Łodzi (ul. Pomorska Nr. 21) o godzinie 11-ej.
Zbiór objaśnień i warunki licytacyjne znajdują si~ w dokumentach poszczególnych Ksiąg
Hipotecznych niżej wymienionych nieruchomości, oraz w Biurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi i tamże .przeglądane być

OBWIESZCZENIE.

1

I. poscaleniowych gruntów .(ukazowych)
wsi Bryski, gm: Tum, pow. łęczyckiego, zawierających ogólnej powierzchni 18 ha 9168 m. kw.,
otrzymanych z projektu scalenia przez poszczególnych właścicieli Wymienionych w rejestrze
pomiarowym, w oddzielnych działkach oznacz&nych na planie;

II. poscaleniowych gruntów ( ukazowych)
wsi Czerchów, gm. Leśmierz, pow. łęczyckiego,
zawierających ogólnej powierzchni 366 ha 7820
m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez
poszczególnych właścicieli wymienionych w rejestrze pomiarowym, w oddzielnych działkach
oznaczonych na planie;
III. poscaleniowych gruntów (ukazoWych)
wsi Wola-Rogozińska, gm. Rogóźno, pow. łęczy
ckiego, zawierający_ch ogólnej powierzchni 209
ha 6546 m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez poszczególnych właścicieli, wymienionych w rejestrze pomiarowym, w oddzielnych
działkach oznaczonych na planie.
i IV. poscaleniowych gruntów (ukazowych)
wsi Zdrzychów, gm. Dalików, pow. łęczyckiego,·
zawierających ogólnej powierzchni 109 ha 8592
m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez
poszczególnych właścicieli, wymienionych w rejestrze pomiaroWym, w oddzielnych działkach,
oznaczonych na planie.
Osoby interesowane winny zgłosić w wyznaczonym terminie swoje prawa w Kancelarii Wydziału Hipotecznego w mieście powiatowym
w Łęczycy pod skutkami prekluzji. Decyzja zapadnie na pierwszym posiedzeniu Wydziału Hipotecznego po sporządzeniu aktu zaprowadzenia
hipoteki.
. Pisarz Hipoteczny:

mogą.

W razie gdyby dzień wyznaczony do powtórnej licytacji był świąteczny - sprz.edaż odbędzie
się dnia następnego.
Licytacjami objęte są: plac, budynki, oraz
maszyny, stanowiące na zasadzie art. 524 K .. C.
nieruchomości z przenaczenia.
W dniu 24 lutego 1939 roku przed notariuszem p. Lewieckim powtórna licytacja nieruchomości Nr. hip. 627-a-a, przy ul. Rzgowskiej. Cena
wywoławcza zł. 86.690 gr. 90. Wadium złotych
15.000.--.
W dniu 14 kwietnia 1939 r. przed notariuszem A. Rżewskim ·powtórna licytacja. nieruchomości Nr. hip. 211-A, przy ulicy Północnej. Cena
wywoławcza zł. 70.504 gr. 41. Wadium złotych
11.900.-.
'

·Nr.

Poz. ·26

w/z.

(-)Zieliński.

OBWIESZCZENIE.
Wydział
Hipoteczny Sądu Okręgowego
w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej
wymienionych osób toczy się postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:

1) Adamie Dudku, właścicielu nlepodzielnej
połowy działka gruntu Nr .. 1, obejmuj~cego przestrzeni 127 .sążni kw., cz.yh 1742 łokci, wchodzą
cego do.składu folwarku - Sabinów lit. Ts (B),
pow. częstochowskiego.
2) Rochu Cechowiczu, właścicielu dwóch
gruntu Nr. Nr. 67 i 68 przestrzeni Nr. 67-4 dziesięciny 240 sążni kw., dział
ka Nr. 68 -1 dziesięcina 751 sążni kw., wchodzą
cych do składu folwarku ptara Brzeżnica lit. A,
pow. radomszczańskiego.
działek
działka

Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łę
czycy, w.oj. łódzkim, na żądanie Antoniego Mącz
3) Konstancji Łączkowskiej vel Łączyk, wła
ko działającego z upoważnienia Wojewody Łódz- .
ścicielce
placu Nr. 3 przestrzeni 1201 mtr. kw.,
ki~.go, obwieszcża, że na dzień 22 kwietnia 19~9
roku (gqdz. 10. :rano) wyznaczony: został terI_nm wchodzącego do składu dóbr Kletnia lit. C (U)
pow. radomszczańskieao.
pierwiastkowej re2ulacji hipotec·znej dla:

25
.~

4).

Te~filu

Bednarskim.,

właścicielu

dwóch

dzia~ków gruntu łącznej przestrzeni 5 morgów,
wchodzących do składu Części dóbr. Dupice vel
Dubidze lit. A, pow. radomszczańskiego.

· __ 5) Aleksandrze Mielczarku, współwłaścicielu
obejmującego 2400 łokci kw., wchodzącego
do·składu dóbr Wielka Wieś, pow. piotrkowskie-

placu

go:
6) Antonim Bia~kowskim, właścicielu dóbr
Janaszów, pow. radomszczańskiego.
7) Wacławie Maksalonie, właścicielu ostrze~e:pia na ?góln~ sumę 1400 złotych z procentami
i kosztami, zapisanego na hipotece dóbr Wdowin
A.,. pow .. piotrkowskiego.
8) Łukaszu Młynarczyku, właścicielu działki
gruntu Nr. 8 przestrzeni 2 dzieś. 1350 sążni kw.,
wchodzącej do składu kol. Chorzenice Nr. I, pow.
radomszczańskiego.

9) Wojciechu Kulasku, właścicielu działki
gruntu Nr. 11 przestrzeni 7 ha 3446 mtr. kw.,
w:.chodzącej do składu kolonii Koło Nr. I, pow.
piotrkowskiego.
.
10) Antonim Borku, właścicielu 2-ch działek
gruntu, oznaczonych Nr. 8, zawierających 9 morgów ziemi ornej i 1 morgę łąki „Kleśne", wchodzących do składu folwarku Antoniów, powiatu
radomszczańskiego.

Termin do regulacji powyższych postępowań
spadkowych wyznaczony został na dzień 21 lipca 1939 roku w .kancelarii Wydziału Hipoteczn~
go Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w którym to
dniu osoby zainteresowane winny się stawić
i zgłosić swoje prawa osobiście lub przez pełno
moGników. pod skutkami prekluzji.

OBWIESZCZENIE.

. Wydział Hipoteczny Sądu , O~rę~ow~g~
w Piotrkowie obwieszcza, ze po sm1erc1 mzeJ
wymienionych osób toczy się ·postępowanie spadkowe, a mianowicie po zmarłych:

3~

M~c~~linie

z Kaczmarków Kotuleckiej,

wspowłasc1c1elce 2-ch działek gruntu przestrzeni 51!-1-órg 11~ prętów kw., wchodzących do skła
du do~r ·„Dz,iałki gr~ntu z dóbr Trzepnica i Bę

czkowice sprzedane' , pow. piotrkowskiego.
4) Andrzeju Góralczyku,

właścicielu działki

gr~ntu

Nr. 80, przestrzeni 653 mtr. kw. wchodzą
ceJ do składu Osady Moszczenica Nr. IV, pow.
piotrkowskiego.

5) Teofilu Otolińskim, właścicielu 3-ch dział
ków gruntu przestrzeni 1 dziesięcina 1010 sążni
kw., 2 dziesięciny 17001/2 sążni kw. i 1 dziesięci
na 60 sążni kw., czyli 2 morgi oraz reszty działki
gruntu obejmującego przestrzeni 5 dziesięcin
2201 sążni kw., wchodzących do składu dóbr
Wielgomłyny, powiatu radomszczańskiego.

. 6) Władysławie Pioruńskim, właścicielu remłynarskiej
szczańskiego.

szty Osady

Klekot, pow. radom-

7) Ruchli-Łaji z Aleksandrowiczów I-voto
Mendlewicz II voto Rotbart, właścicielce niepodzielnej połowy działki gruntu w dobrach Lipie, pow. częstochowskiego.
8) Michale Olczyku vel Kaczmarku, właści

cielu

działka gruntu Nr. 12 przestrzeni 5
371 sążni kw., wchodzącego do składu

dziedóbr
Biestrzyków, Wielki lit. G. A. B. C., pow. radomsięcin

szczańskiego.

9) Michale Skrobku, właścicielu działki gruntu Nr. 4 przestrzeni 5 dzies. 326 sążni kw., wchodzącej do składu folwarku Białocin, pow. piotrkowskiego.

10) Mariannie vel Marianie KonstantymPawle-Adamie Strzeleckim, wierzycielu .kaucji
1100 zł. 800 zł. 1600 zł., 1600 zł., 1700 zł. 1500 zł.
1800 zł. i sum 800 zł. w zł., 1440 zł. w zł. i iooo.
zł. w zł., zabezpieczonych na Kolonii Straszów
Nr. II, pow. piotrkowskiego.
11) Franciszku Oleksiku, właścicielu działki
gruntu Nr. Nr. 66 i 71a, łącznej przestrzeni 2 ha
895 mtr. kw., wchodzącej do składu Kolonii Poczesna Nr. XXIV, pow. -częstochowskiego.

~) Bogdanie-Szczepanie vel Bogdanie-Fuksiewiczu, · wspówłaśckielu dóbr Część dóbr Klizin.
lit. A., pow. radomszczańskiego, współwierzycie
lu sumy 7811 zł. 43 gr., zabezpieczonej na Osa12) Teodorze Dańs~im, właścicielu działki
dzie Klizin Nr. 1., współwierzycielu sumy 8189 gruntu Nr. 22 przestrzeni 4 ha 9470 mtr. kw.,
zł. 60 gr. - zabezpieczonej na Osadzie Klizin
wchodzącej do składu Osady Dąbrowa-Karczu
Nr 2, współwierzycielu sumy 13347 zł. 83 gr - za- nek Nr. IV, powiatu opoczyńskiego.
bezp. na Osadzie Klizin Nr. 3, współwierzycielu
13) Antonim He_leniaku, wierzycielu sumy
sumy 11393 zł. 41 gr., zabezp~ na Osadzie Klizin ·
1333
ruble 33 1/a kop. zabezpieczonej na dobrach
Nr. 4, współwierzycielu sU:my 6164 zł. 43 gr. zaKiełczówka,
pow. piotrkowskiego.
bezp. na Osadzie Klizin Nr. 5, współwierzycielu
sumy 9226 zł. 43 gr. - zabezp. na Osadzie Kli14) Jankielu Jachimowiczu vel J ochimowizin Nr. 6, współwierzycielu sum: 11393 zł. 41 gr. czu, współwierzycielu sum: 500 rubli kapitału.
i 13347 zŁ 83 gr., zabezpieczonych na Osadzie z procentami i ewikcją w sumie 50 rubli, zabezKlizin Nr. 7 - ·pow. radomszczańskiego.
pieczonych na Osadzie - Korytno Nr. II, pow.
i
radomszczańskiego,
oraz sumy 2500 rubli kapita2) Adolfie Kotuleckim, właścicielu dwóch
łu
z
procentami
i
ewikcją
w sumie 500 rubli, su- ·
działek gruntu przestrzeni 5 mórg 116 prętów
kw., wchodzą(!ych do składu dóbr „Działki grun- my 1000 rubli kapitału z procentami i ewikcją
tu z dóbr .Tr.zepnica i l3ęczkowice sprzedane", w sumie 200 rubli i . sumy, 1200 rubli kapitału
z procentami i ewikcją w sumie .120 rubli, zabezpow.. pjotrkowskieió:
·

Łódzki
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Nr. t

Dziennik· Wojewódzki.

~~~~~·~~~.~~~~~~~~

pieczonych na dobrach

Niedośpielin,

pow. ra-

domszczańskiego.

je·strze pomiarowym wsi Miklesz pod Nr. od 1
do 27 włącznie, w Gddzielnych działkach, oznaczonych na planie.

15) Hieronimie Głażewskim, współwłaścicie
II. dla poscaleniowych gruntów ukazowych
lu placu zawierającego przestrzeni 634 mtr. kw.
wchodzącego do składu Osady Cekanów Nr. I.,
we wsi Czarna, gminy Złoczew, powiatu sieradzpow. brzezińskiego.
. kiego, powierzchni 3 ha, 3211 metr. kw~, otrzy16) Aleksandrze Zawadzkim, współwłaścielu manych z projektu scalenia przez właścicieli
wymienionych w rejestrze pumiarowym wsi
dóbr Stolniki, pow. rawskiego.
Miklesz osad. pod Nr. Nr. 12, 17, rn·i 27.
17) Kazimierzu vel Kazimierzu Henryku-J óIII. dla poscaleniowej działki gruntu ukazozefie Walewskim, właścicielu kaucji 60.000 zł.,
wego
we wsi Złoczew-Poduchowny, gminy Zło
zapisanej na nieruchom. pod naz.wą „Osada Karczemna w powiatowym mieście Rawie", 2j wła czew,. powierzchni 0.8933 m. kw., otrzymanej
z pro~ektu scalenia przez właścicieli osady, wyścicielu kaucji . 22000 zł., zapisanej na hipotece
prawnej w sumie 100.000 zł. w zł., zabezpieczo- m1emonych w rejestrze pomiarowym wsi Minej na rzecz Aleksandry-Marii Wilskiej na do- klesz pod Nr. 12.
brach Wilkowice AW. (AB.) i 3) wierzycielu suIV. dla dwóch działek poscaleniowych
my 5000 zł. z procentami i kosztami w kwocie gruntów użyteczności publicznej, przydzielo264 zł. 75 gr., zabezpieczonej na sumie 39380 zł. nych Gromadzie wsi Miklesz, gminy Złoczew
zabezpieczonej na rzecz Barbary-Józefiny Iwi- powierzchni 0.2558 m. kw., oznaczonych na pla~
ckiej na hipotece dóbr Brzozówka i Parolice lit. nie Nr. 15 i 39.
B. (Ts) pow. rawskiego.
V. dla poscaleniowych gruntów ukazowych
18) Ignacym Mizerze, właścicielu działki wsi Miklesz, gminy Złoczew, powierzchni 19 ha,
gruntu Nr. 18, przestrzeni 8 ha 4210 mtr. kw., 6870 m. kw., i wsi Czarna, gminy. Złoczew, powchodzącej do składu nieruch. Osada Radzice
wierzchni 0.8606 m. kw„ otrzymanych z projektu
Nr. IV, pow.opoczyńskiego.
scalenia przez poszczególnych właścicieli, wyTermin do regulacji powyższych postępowań mienionych w rejestrze· pomiarowym wsi. Czarspadkowych wyznaczony został na dzień 21-go na pod Nr. Nr. 1, 2, 3 i 4 w oddzielnych działkach
kwietnia 1939 roku, w kancelarii Wydziału Hipo- oznaczonych na planie Nr. Nr. 27, 44, 29, 45, 30,
tecznego Sądu Okręgowego w Piotrkowie, w któ- 46 i 28.
rym to dniu osoby zainteresowane winny się staVI. dla poscaleniowych gruntów ukazowych
wić i zgłosić swoje prawa osobiście lub przez
wsi
Złoczew-Poduchowny, powierzchni 1ha453J
pełnomocników pod skutkami prekluzji.
metr. kw., i wsi Złoczewska Wieś powierzchni
3 ha 6004 m. kw., otrzymanych z projektu scalenia przez właścicieli, wymienionych w reje~
strze pomiarowym powyższych wsi, osad, oznaOBWIESZCZENIE.
czonych Nr. Nr. 1 i 2, w oddzielnych działkach.
wykazanych na planie pod Nr. Nr. 7 i 20.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim
W terminie do pierwiastkowej regulacji hipaw Sieradzu obwieszcza, że na dzień 22 kwietnia
1939 roku wyznaczony został termin pierwiastko- tek wyznaczonym, osoby interesowane winny
zgłosić i udowodnić swoje prawa w kancelarii
wych regulacyj hip~tek.
hipotecznej w Sieradzu pod skutkami prekluzji.
I. dla poscaleniowych gruntów ukazowych,
we wsi Miklesz, gminy Złoczew, pow. sieradzkiePisarz Hipoteczny:
go, zawierających powierzchni 136 ha 7668 m.
(-) pa Wł O WB ki.
kw., otrzymanych z projektu scalenia ~przez
poszczególnych właściceli, wymienionych w re-

l......-o-G_L_O_S_Z_E_N,_1A
___, _D_R_O_B_N......,_E__,I
Leon, Bandurskiego
A frikian
Oszczędnościową Nr. 86855,

12. zgubił ksiĄ:ieczkę
wydaną przez Spółdz.

Banku Przemysłowców Łódzkich, ul. Gen. Pierackiego 15.
5105-3-1
Liwrze, syn Jojnego, rocznik 1913, w Ozorkowie,
A jzyk
6-go Sierpnia 28, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Kutnle.

5049-1-1

Augustyniak Stanisław, syn Jana, rocznik 1907, w lodzi, Przejazd 68, skradziono książeczkę wojskową
wydaną w Kutnie.
5024-1-1

Władysław Czesław, rocznik 1911. ayn Józefa
Bykowski
w Radomsku. zgubił ksii\żeczkę wojskow,
354„1.1

Ema, w Łodzi, Przędzalniana 101, Zi\lbiła doBemer
wód osobisty Nr. 1912/1, 38, wydany w dniu 14. 9.

1938 r. przez Zarząd''Miejski w Lodzi.
Łodzi, zgubiła

Stefania, w
Binek
Gimnazjum Nr. 211.

Józef, rocznik 1906, syn
Bellca
zifubił dokumeDł woj1kowy.

leiitymację

5120-1-1
azlcoln,,

5124-1-1
·

Jana, wie6 Grabarze
, .
27J!"t ... t

Łódzki

Nr. 1

e,

Łodzi. Złbta

Helmut. w
B endv.łer
Szkoły Powszechneł

B

118.

z.Zubił świadectwo

5113-1-1

ornszłain Gidalie, w ł..odzi, Wesoła
rzemieślniczą cukiernicza\ wydaną w

Wojewó~zki.

Dziennik

4, zgubił kartę
Turku, 5053-1-1

Chaim Wolf, w Ozorkowie. ul.
G ałosz
zgubił znak rejestracyjny samochodu

B

wydane w lodzi.

5065-1-1

artosik Feliks, w lodzi, ul. Franciszkallska 11, zgubił
bezpł. 1-1
dow6d osobisty wydany w ł..odzi.

6-go Sierpnia s·
Nr. T 45620. •
5073-1-1
zgubił

Hire, w Łodzi, 11 Listopada 42,
osobisty wydany w Łodzi.

Grącki

w Chojnach, Pawia 5. zgubił prawo

Hieronim,
B łużczyk
jazdy eamochodami

27

dowód
5110-1-1

Jakób Abram, syn Arona, rocznik 1920,
Goldfarb
dziono dowód osobisty wydany w Dubience i

żeczkę

Ubezpieczalni wydane
o rełestracji wojskowej.

Łodzi

w

skra-

ksią

i zaświadczenie
5114-1-1

Bina, lódt. Gda:llska 59, zgubiła dowód osobisty
ersztynowicz Rajza, Łódź. Brzezińska 11, ·skradziono
Baul!l
wydany przez Zarząd Gminy Samborzec, pow, SanG
5080-1-1
dowód osobisty wydany w ł..odzi,
5085-1-1
domierski.

ul, Kopernika 74,
Blum Jerzy, w Lodzi,
w
Gimnazjum
Społeczne

mację szkolną

zgubił
Łodzi.

legity-

5027-1-1

Stefan, syn Antoniego,
Bartczalc:
Z.Zierska 102,
zgubił

wojskową

5016-1-1

w Kutnie.

Józef,
Chęci:61ki
wód osobisty,

w Łodzi. Al. I-go Maja 25, 1gubił do-

5115-1-1

Antoni, w Sieradzu,
. ieślicki
C
samochodu Nr, A 48329.

C

Łodzi,
wydaną

rocznik 1908. w

ksiąieczkę

zgubił znak rejestracyjny

5043-1-1

iechanowicz Wacław. w Łagiewnikach, zgubił dowód
5051-1-1
osobisty wydany w ł.odzi.

Stefania. w Babach,
Durska
dany w Podolinie.

zgubiła

dowód osobisty wy5056-1-1

Zygmunt, syn Tomasza, rocznik 1897.. w Place w
D ukStokach,
zgubił książeczkę wojskową i kartę mobiliZfłCYf!Uł wydaną

D

w Łodzi·

5069-1-1

iymałkowski Boruch. w Łodzi, ul. Nawrot 55,

zgubił

potwierdzenie zgłoszenia na drobną sprzedaż arty5074-1·1
kułów spożywczych.

Dr,wfil. Gefon Irena,
Łodzi,

wydany przez

córka

Chila Nusena, zamieszkała
dowód osobisty
5091-1-1

Południowa 46, zgubiła
Zarząd Miejski m. Łodzi.

rocznik 1911, Łódź, Piotrkowsk;'42,

G oldberg Icchok,

z'1ubił książeczkę wojskową i kartę
oraz 1 los Loterii Państwowej Nr. 53596,

dzi.

mobilizacyjną

wydane w Ło
5881-1-1

oldman Jerzy, w Łodzi, ul. Żwirki 17, zgubił pozwolenie na broń wydane przez Starostwo Grodzkie
5023-1-1
Łódzkie,
G

Bronisław.
Łodzi,
skową wydaną w Łodzi

Stefan
G rzejszczak
Nawrot 100,
1905. w
Fisze], w
Grosberg
dectwo z

syn Walentego, rocznikksiążeczkę woj5()12-1-1

zgubił

Łodzi. Piłsudskiego 67, zitubił świa

ukończenia

kursów

Szkoły

Łodzi

w

G,

Technicznej
5126-1-1

asiński Józef, wieś Krasowa, zgubił kartę łowiecką
wydaną przez Starostwo Powiatowe Łaskie·z ważnością

328-1-1

do 31/XII 1938 r.
Mieczysław, syn Józefa
zgubił książeczkę wojskową

Hornich

Franciszki Horn ich.

rocznik 1903, w Łodzi.
i dowód osobisty żony,
5109-t .:.1

zgubił zaświadczenie tożsamości
ciężarowego A 45507 marki Chevrolet
5094-1-1
Starostwo Grodzkie w Łodzi.

Aleksander,
Henschel
samochodu
wydane przez

Hetm.an Herm~n, w. Zgierzu,

Aleksandro":ska 39, zgubił
50ł6-1-1
w Łodzi,

książeczkę mwahdzką wydaną

Herman Gustaw, syn H~rmana Karola, w ł..o
zrajelewicz Meszek, syn Zalcmana rocznik 1893, w
Einbrodt
dai, skradziono książeczkę wojskową wydan" \v todzi I Aleksandrowie ul. Piotrkowska 21. zgubił książeczkę
5050-1-1

F

inkelształn Lajb Abram, .rocznik
bilizacyjną wydaną w Łasku.

1894,

z~ubił kartę mozł. 24/V

uks Jankiel Josek, ul. t 1-go Listopada 22, zgubił dowód osobisty wydany przez Komisariat Rządu m, Łodzi
5075-1-1
w 1921 r. Nr. 890/F,

F

Łodzi. Limaksiążeczkę wojskową i kartę

Jankiel. syn Zelika, rocznik 1913, w
Fuksnowskiego
19, skradziono
mobilizacyfn2' wydane w Krotoszynie,

5061-1-1

. Fogiel Jankiel Dawid, syn Berka, zamieszkały w ł..odzi,
ul, Zawadzka 2, z1tubił paszport zagrańiczny wydany
5092-1-1
przez konsulat w Marsylii,
ogiel Wolf, w ł..odzi, ul. Cegielniana 21. zgubił rewolwer syst. Browning cal. 6.35, Nr. 1422. 5025-1-1

F

Gerzt

Dawid,

w

Osiakowie, pow. Wieluński, zgubił
przez. Starostwo Powia•
4742-3-3
·

kartę rzemieślniczą wydaną

towe Wieluńskie

wojskową wydaną

w

Łodzi.

5071-1-1

Mieczysław,

syn Antoniego, rocznik 1910, w Lowydzi, Przeiazd 86. skradziono
Janicki
5036-1-1
w
książeczkę wojskową

daną

Łodzi.

akubowflki Edward, syn Władysława. rocznik 1892.
w Łodzi, Długosza 22, skradziono książeczkę wojskową
5022-1-1
wydaną w Łodzi.

J

Bolesław, w Łodzi, Grodzieńska 5, zgubił
świadectwo Szkoły Powszechnej w Kalinie, zaświad
czenie strzeleckie i świadectwo Szkoły Rolniczej w Łaz

J

uchniewicz

dunach.

5116-1-1

Florentyna, zgubiła legitymację Nr. 228, wyK otarska
daaą przez Państwowe L.eńskie Gimnazjum Kupieckie

w Łodzi.

Kopel, w Wieluniu, Sieradzka 5,
Kn.epicki
rejestracyjny samochodu Nr. A 45479

5121-1-1

zgubił

znak

5099-1-1

. erszt Jankiel, w Lo!:lzi, Gęsia 2, zgubił świadectwo
empiński Chaim Jakób. syn Moszka. rocznik 1903, zguG
przemysłowe VIII bł. kartę Rzemieślniczą, ksią
K bił księieczkę wojskową wydaną w ł.odzi i dowód
teczkę wojskową i dowód osobisty żony Harry Gerszt i
stare dwa

świadec.twa PtseUlyełowe.

5123-1-1

osobisty wydany w Podd~bka~h. ·

5100-1-1

28

Łódzki

Dziennik Wojewódzki.

w

Most Cłiaini Boruch,·
Szadkti? zgiibił
cyjny samochodu Nr. A· 45259,

zgubił

kwity opłat koncesyjnych na
wydane przez Główną Kasę Zarządu
Miejskiego w Łodzi.
5102-1-1

Kowarsz Albert,
262,50
sumę zł.

Mokrosiński

zgubiła kartę rejestracyjną

Gertruda
K unst
Nr. 47314,

na samochód
książeczkę wojskową auta na .nazwisko
Gertruda Kunst. prawo jazdy na nazwisko Otto Kun.st
5077-1-1
i prawo jazdy na nazwisko Bonaparte Miiller.

K

rzyżanowski

K

irszner Ąbram, w Łodzi, Wolborska 5,
osobisty wydany w Łodzi.

Franciszkańska
daną w Łodzi

34.

zgubił

wydaną

zgubił
Łodzi.

przez P. K. U. w

Jan. syn Andrzeja,
M arczyński
książeczkę wojskową wydaną

5090-1-1

Cmentarna t, zgubił weksel zapro48.- 50, płatny 8. VIII. 38 r.
wyst. Frajda Tajtelbaum, zlec, Asz, żyro Chil Birenbaum
Piotrków-Tryb.
4785-3-3
kwotę zł.

ewandowska Feliksa, w Łodzi, Kilińskiego 143, zgubiła
dowód osóbisy wydany w Łodzi.
5101-1-1
erental Fajwel, w Łodzi, Nowomiejska 4, z~ubił dowód
osobisty wydany przez Zarząd Miejski w Łodzi.

L

Józefa; r(?~zn~.k 1906 ..

·w ChcJnach,

Kośeiuszki
zgubił książeczkę wohkową i -kartę
mobilizacyjną wydane w Łodzi.
bezpł. i:.1

69

Wolf, V dź,
L ipszyc
testowany na

5054-1-1

. arcżalc Józef.17,syn
M

książeczkę wojskową

5098-1-1

L

busu A 45209.

dowód

Janusz ... zamieszkały w Łodzi, ul, SkiernieK łosiński
wicka 30, .zgubił dowód osobisty wydany w Łodzi.

5033-1;.1

Komun~kacja Sa~och?do~a, .w Łodzi,
M iędzymi.astowa
Lutomierska 13, zgubiono. dowod re1estracy1nv Auto-

5882-1-1

Mikołaj, zamieszkały. w Łodzi, ul. Dąbrowska

Korublit
syn Ruchli rocznik 1896

Łódź,
wojskową wy-

syn Moszka,

książeczkę

· .5045•M

5079-1•1

Kilińskiego
Łodzi,

zgubił

1-1

Marek Edwin, w Łodzi. Kopernika 25. :zgubił dowód
osobisty wydąny przez Komisariat Rządu w Łodzi.

dowód

Wacław, rocznik 1911, syn Romana, Łódź,
Z~ierska 111. :'zgubił książeczkę wojskową z kartą
mobilizacyjną oraz dowód osobisty wydany w Łodzi,

Łódź,

Antoni, syn Władysława, roczni~ 1900, zguw Łodzi,

Micenmacher Abram,58, rocznik 1893.

K otlicki

Moszek,
K urek
osobisty wydany w

rejestra5108:1-1

bezpł.

5072-l-l

.

znak

bił książeczkę wojskową wydaną

Henryk, w Małkowie, poczta Warta, zgubił
znak rejestracyjny samochodu Nr. 07696.
5060-1-1
zgubił

Nr. 1

osobisty wydany w Lodzi.

.

~oc~nik 1904, zgubił

w Łodzi

oraz dowód
5.0S8~1-1

·

Makowski Józef, 'zamieszkały· Redzeń-Nowy, gm, Mikołajów zgubił hiąże<:zkę wojskową i kartę mobilizacyjną
.
3.40-1-1
Łodzi,

Stefan, w
Przejazd 6,
M.incszkolną,
Gimnazjum 197.

zgubił

legitymację

5019-1-1

Mateusż, .syn Macieja, rocznik 1898,
M ikołajczyk
dzi,· zgubił książeczkę wojskową i kartę
lizacyjną

wydane w

Łodzi.

w Łomobi5029-1::1

·

roczkowska Leokadia, w Działoszynie, zgubiła 'leS!itY.
mację służbową· wydaną
prz~z Okręgowy
Urząd
Budownictwa Nr. 4 w Łodzi. .
· ··
·--4937-Vl

M

5037~1-1

·r"" ~ owicki. ~icha~, syn

indenfeld Henryk, syn Wolfa, rocznik 1905, w Łodzi.
Traugutta 6, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
5052-1-1

L

Wieluń, zgubił książeczkę oszczędno
ściową wydaną przez Komunalną Kasę Oszczędności
powiatu Wieluńskiego za Nr. 858 na zł. 27.15.

L

ewkowicz Idei.

.

329-1-1

syn Kasryla, rocznik 1899,
L ewkowicz Aron,
82,
O~rodowa
Łodzi, dowód

zgubił

książeczkę

w

wojskową

Łodzi.
wydaną

w
osobisty wydany w Brzezinach i odcinki
meJdunkowe wydane w Łodzi.
5014-1~1
w Łodzi, Żer1;1mski~go
L ewbistyIcek,wydany
w Łodz1,

L istówna

~aniela, w Ło~zi, I:imanowskiego 95, zgubiła

legitymac1ę szkolną,

Ł

12, zgubił dowód oso5010-1-1

5017-1-1

G1mnaz1um 215.

ęczycki Luzer; w Łodzi. z~ubił

1.egitymację.. u~iwersy

tetu oraz zntżkę tramwa1ową 1 kartę biblioteczną
wydane przez Uniwersytet Józefa Piłsudskiego 5051-1-1

Antoni~go, z?micszka.ły

Eugeniusz, w Łodzi,
O lczyk
Gimnazjum Nr. 36.
Łódź,

zgµhif le.git~ ma~ię szkolną.
5020-1-1

Kopcz~ńskiego 53,

Józef,
Osuch
osobisty wydany w

M

zgubił · d6wód

Łodzi.

·

5032-1-1

w Łodzi. Południowa 8.3,. z{fugitymację szkolną. Szkoły Włókienni~zej w Ło

Andrzej Witold,
Prechner
1
bił

dzi.

.

5055-1-1

----------------------,-----;-- - - Jan. rocznik 1894; zamieszkały wieś Ruda
P awłowski
gm. Dobryszycę. zgubił książeczkę w·ojskową wydańą
w Radomsku.
Bolesław,
Paradowski
skradziono

czalni

335:1-1

·

syn Jana, rocznik .1902, w. Lod-r-i
Ubezpie5117~ 1-1

książeczkę wojskową i książeczkę
Społecznej wydane w Łodzi.

pyszniak Janina, Pabianice, Poniatowskiego 8, zgubiła
dowód osobisty wydany przez Magistrat m. Pa.bianic.

.
on~ Adam, w Łodzi. Gdańska
Ł isy wydany w Łodzi.

w~od~i,

.,,.. ul. Tow1ańsk1ego 20, zgubił do.wod · osóbisty wyd(ląY
w Łodzi,
'
- 5093-1-1

. .

'zt,8/V·l~l

25, zgubił dowód oso5122-1-1

Piwocki

Czesław,

syn Jana, rocznik 1909, zgubił-ksią
w Lodzi.
5111-hl

żeczkę wojskową wydaną

Jakób Josek
Mordkowicz
w
..
24,

Łodzi Gdańska
wydaną w Lodzi,

syn
zgubił

Lejbusia,

rocznik 1~88,

książeczkę

.

wojskową

5104-1-1

w Łodzi, Wyczułkowskiegó 2/4/zgubiła ..cfo·

Elza.
Pipke
wód osobisty i

leaitymaclę

·Funduszu Prac}yl- · 50700:H1

Nr. 1

29

ptełr&1lak Ksawery, w tod1i, Towarowa 23. zgubił
łwiadectwo szkolne wydane przez szkołę Powszechną
w ł.odzi. ul. K-tna.
5066-1-1
Rubinszłafn

daną w

Łodzi,
ksiąteczltę wojskową wy-

Alfons, syn Jakóba, rocznik 1894, w

d. W61cza:6ska 97,

zgubił

lodzi.

5035-1-1

Rozner Jankiel, rocznik 1894, syn Abe Hersza,
Brzeziny
w Kutnie
zQubił książeczkę wojskową wydaną

5035-1-1
R ulenach Adolf, syn Karola, rocznik 1890, w Łodzi.
Wólczańska 196. skradziono książeczkę wojskową
wydaną w Piotrkowie i dowód osobisty wydany w Grabicy.
5042-1-1
Richter Bruno, tódź. Główna 64. zgubił dowód osobisty
wydany w Łodzi
5083„1-1
Richter Emil, Łódź, Główna 64, zgubił dowód osobisty
wydany w lodzi.
,
5084-1-1
Rudolf, syn Ferdynanda,
RejlPasterska
19.
bilizacyjną

rocznik 1899,

zgubtł książeczkę wojskową

w lodzi,
j kartę mo-

5018-1-1

wydane w todzi

Antoni,
Szczepaniak
dyplom i

w· Łodzi.

Świerkowa 10,

odznakę honorową Przeczułek

zgubił

Kijów.
5067-1-1

szajenicz Jakób, zamieszkały w Łodzi, ul. PieprzÓwa 8,
• syn Berka. rocznik 1911, skradziono książeczkę wojskową wydaną przez PKU.-Końskie.
5089-1-1
-zulc Aron, zamieszkały w Łodzi. zgubił dowód reje.
stracyjny samochodu ciężarowego A 45399 marki Chevrolet wydane przez Starostwo Powiatowe w Kole,

S

'5095-1.:.1
sieradzki Józef, syn Chaima, zamieszkały w Łodzi. ul.
Zgierska 38, zgubił książeczkę K. K. O. Nr. 17052
wydaną w Łodzi.
5096-1-1
5moliński

Leon, zamieszkały w Piotrkowie-Tryb. zgubił
z warunków koncesyjnych samochodu Nr. 170
wydany przez Urząd Wojewódzki Łódzki.
5097-1-1
wyciąg

gtra~czyński Antoni, ~yn J?n.a, rocznik ~899,

Zgierska 85,
w

zgubił

ks1ązeczkę

Łodzi.
Łodzi.

zgqbił

w

Łod~i,

woJskową. wydaną
5030-1~1

ogowski Józef, syn Antoniego, rocznik 1908, w Łodżi,
Adwokacka 7, zgubił ksiąieczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
5015-1-1

sztern Aron, w

apoport Pinchee Dawid, r'ocznik 1911, w Łodzi, ul.
Zeromskiego 44, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w ł.odzi.
5011-1-1

sztampke Marian, syn Franciszka, rocznik 1909. w Ło
dzi. Rokicińska 24,. zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
5013-1-1

R

R

·w Płocku.

dowód

osobisty

wydany
5028-1-1

Abe, syn Moszka, rocznik 188<>, w Łodzi
Rozenbaum. Szaja, Radomsko. Fabianiego 23, zgubił kartę Sztajnberg
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Piotrkowie~
357-1-1
rejestracyjną wojskową.

5125-1-1

atajczyk Przemysław Albert, wieś Brzeski, gm. Sędzie
• jowice, spalono dowód osobisty wydany w Sędzie
jowicach.
5107-1-1

R

Rozental Lajbuś, syn Naftalego, rocznik 1907,

w Łodzi.
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi,
bezpł. 1-1

Suliga Stefan, rocznik 1911, utracił książeczkę wojskową
przez zniszczenie wydane w Radomsku.
366-1-1
syn
Stanios Wincenty.
przez
utracił

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

zamieszkały przy ul. Wólczańskiej 199,
broń wystawione przez Staro-.

Schlabs Ernest.
zezwolenie na
zgubił

stwo Grodzkie w marcu 1936 r.

5058-1-1
.,

skradziono rewolwer kaliber 7.65, system Browning,
Nr. 414 798, własność Emila Steinerta, zamieszkałego
w miejscow. Poszczewice, gm. Górka Pabianicka.

5034-l-1
Mendel,
Szak
wydany w

Łódź,
Łodzi.

Rzgowska 7, zgubił dowód osobisty
5031-1-1

Mojiesz •. syn ~ajera. rocznik 1900,
S zp~gielman
Lipowa 34. zgubił książeczkę wojskową

w ł:.odzi.

.

Skoczylas Huna,5, syn
Brzezińaka

w

Łodid,
wydaną

książeczkę

Ła~iewnicka
w Pińsku.

Trybe Eugeniusz, syn Hugona, w Łodzi, ul. Radwańska
19, zgubił zaświadczenie wojskowe .wydane w Łodzi.
5047-1;.1

Ubezpieczalnia Społeczna podaje do wiadomości,
iż niżej wymienione osoby zagubiły legitymacje ubezp~eczeniowe, wydane im przez Ubezpieczalnię Spo-

1) Baraniak Stanisław Nr. leg. 3570164; 2) Baraniecka Marianna Nr. leg. 3613842; 3) Ciecierska Walentyna Nr. leg. 3582985; 4) Cybulska Halina Nr. leg.
5636419; 5) Abramczyk Augusta Nr. leg. 360 2908;
6) Bartos Władysław Nr. leg. 3403517; 7) Bogucki Jan
Nr. leg, 3563854; 8) Czeriewicz Lajzer Josek Nr. leg.
3605955; 9) Antczak Kazimierz Nr. leg. 3439636;
10) Błaszczyńska Antonina Nr. leg. 3524217; 11) Bekermaszyn Szmul Nr. leg. 3552279; 12) Adamczyk Kazimierz Nr. leg. 3413538; 13) Dziendziara Władysława,
Nr. leg. 3525135; 14) Durmaj Kazimierz Nr. leg.
3583354; 15) Fuks Chaim Nr. leg. 3487614; 16) Jóźwiak
Stefan Nr. leg. 3434867; 17) Janiszewska Maria Nr. leg.
3551285; 18) Demrych Zenon Nr. leg. 3707738; 19) Dorfberger Mojsze Nr. leg. 3422595; 20) Jankowski Zygmunt
Nr. leg. 3450045; 21) Fiszer Henryk Nr. leg. 3709921;
22) Feder Jankiel Nr. leg. 34009.95; 23) Dobiech Konst.
Nr. leg. 3548513; 24) Diament Luzer Nr. leg. 3696883;
25) Glasman Sura Ryfka, Nr. leg. 3704441; 26) Gaube
Ludwik, Nr leg. 5716022; 27) Graczyk Jan, Nr. leg.
3583 W2 2,8) Grams Abram Nr. leg. 1223075; 29) Lauk
Owen Nr. leg. 3649519; 30) Grabowska Marta Nr. leg.
3433,522; 3'1) Gmerch Jan N:r. leg. 4179625; 32) Chojnacki

wydaną

w Łodzi.

zgubił książeczkę wojskową

wydaną

5044-1-1

Jan w Zelowie, ul. Rydza-Śmigłego 53,
S łama
pozwolenie na brań, wydane przez Starostwo

towe w Łasku.

rorbusowi Władysławowi w Łodzi, ul. Skarbowa 28.
skradziono legitymacię Izby Skarbowej Nr. 202,
I.OOS/12 i brownirlg Nr. 36990 cal. 6,35.
5059-1-1

5038-1-1

5041-1-1

syn Wiktora, . rocznik 1898
Sienkiewicz Piotr,
70,

Wola Przerębska,
wojskowe kat. D.
351-1-1

łeczną.

wojskową

Łodzi.

Michała, wieś,
zaświadczenie

w

Szaji Bera. rocznik 1905, w Łodzi,

zgubił

pożar

zgubił
Powia5048-1-1

schier Henryk w Łodzi, Bandurskiego 19, zgubił weksle
in blanco, 1) zt 300 wyst. Henryk Schier, żyr. Koło
dziejski Marian. Andrzeja 3 i Firma Józef Schier Piotrkowska 130, 2) zł. 100 wyst. Pastuszyński Henryk Skarbowa 28.
5063-1-1

1

skonka Eugeniusz, syn Ludwika, rocznik 1908, w Ło
dzi, Piaseczna 15, zgubił książeczkę wojskową wy·
daną w Lodzi.
.
5068-1-1

1

1

1

;

Łódzki

30

Leon Nr. leg. 3648539; 33) Herszkowicz Sz. Jakub Nr.
leg 3663167; 34) Grinbal Chil Nr. leg. 3684'314; 35) Kluska Anna Nr. leg. 12>29696; 36) Kauc Bronisław Nr. leg.
3582808; 37) Kaźmierczak Helena Nr. leg. 3626729;
38) Krzymiński Włodzimierz Nr. leg. 3653085; 39) Koplowicz Frajda Nr. leg. 3-667243; 40) Kowalik .Helena
Nr. leg. 3571705; 41) Kurczyńska Maria Nr. leg. 3481987;
42) Klekot Genowefa Nr. leg, 3463837; 43) Kaźmierski
Romuald Nr. leg. 364·3743; 44) Kośmider Helena Nr. !eg.
3397913; 45) ·Kosiński Władysław Nr. leg. 1200721;
46) Kujawa Stanisław Nr. leg. 3556072; 47) Kowalczyk
Stanisław Nr. leg. 3609667; 48) Mowszowicz Chaim
Nr. leg„ 3390234; 49) Majszatz Otto Nr. leg. 3533082;
50) Muszczak Jerzy Nr. leg. 3612390; 51) Najgeborn
Ryfka Nr. leg. 3677508; 52) Mikulski Roman Nr. leg.
1573713; 53·) Opatowski Izak Nr. leg .. 3625474; 54) Makowski Stanisław Nr. leg. 3523411; 55) Pietryszka Mieczysław Nr. leg. 3609439; 56) Pieniek Feliks Nr. leg.
3591535; 57) Pysklak Zofia Nr. leg. 3641691; 58) Soho-·
ciński Piotr Nr. leg. 3564621; 59) Sochaczewski Majlech
Nr. leg. 3666568; 60) Sakowicz Edward Nr. leg. 3398142;
61) Podlasin Henryk Nr. leg. 3611598; 62) Papiernik
Rozalia Nr. leg. 3520302; 63') śl~wka .Kazimierz Nr. leg.
3605459; 64) Pełczyński Jan Nr. leg. 3404399; 65) Sła
wiński F·eliks Nr. leg. 3554293; 66) Studziński Stanisław
Nr. leg. 3557455; 6·7) Przybylak Stanisław Nr. leg.
3479296; 68') Plucińska Maria Nr. leg. 3662235; 69) Sobczak Helena Nr. leg~ 3431835; 70) Zieliński Mieczysław
Nr. leg. 1206114; 71) Zimoń Stanisław Nr. leg. 3439627;
72) Rajman Rudolf 3461408; 73) Zygmunt Jan Nr. leg.
3461258; 74) Rozenwaser Cesia Nr. leg. 3395946; 75) Zaborowski Fra.riciszek Nr. leg. 3643295; 76) Zehagen
Eugenia Nr. leg.. 3483646; 77) Roszgold Sura Nr. leg.
363'9449,; 78) Tylisz Łucja Nr. leg, 3556078; 79) Tepler
Moszek-Nr. leg. 369·3786; 80) Szyndler Zygmunt Nr. leg.
3646935' 81) Walczak Franciszek Nr. leg. 3626099;
S.2) Sz~idt Paweł Nr. leg. 360552,2; 83) Wojciechowski
Władysław Nr. leg. 364722·5,; 84) Szumowicz Gen. Nr.
leg. 3416913; 85) Woźny Piotr Nr. leg. 3581792; 86) Walach Lajb Nr. leg. 3526603,; 87) Sznec Efroim Nr. leg.
345955·3· 88) Witaszczyk Antoni Nr. leg. 4116001;
89) Woiman Chaim Nr. leg. 3608204; 90) Spiro Szyja
vel Stanisław Nr. leg. 1217602; 91) Wajs Masza Nr. leg.
3664945.
Lajb Aron w Łodzi, . ul. Limanowskiego 10.
W idawski
. 5078-1-1
zgubił dowód osobisty wydany w Łodzi,
Łódź,

zgubił

świa

.
Wójtowska 26,
Jerzy,
Wilkuszewski
Powszechnej Nr. 26,
dectwo ukodczenia Publ.

w ·Łodzi,

Szkoły

5086-1-1

Marian, w Łodzi, Anstadta 3,
W aldman
osobisty wydany w lodzi.

·

Nr. 1

Dziennik Wojewódzki.

:igubił

dowód
5026-1-1

Prenume1•ata wynosi 1 kwartalnie

zł.

Konto w P. K. O. Nr. 6023.55

Wojtczak Gertruda,

żeczkę wkładową
Łódzkich.

Łodzi, Sporna 7, zgubiła ksifl\Nr. 86607 Banku Przemysłowców
5021-3-1

w,

wajnm.an lzrael-Chil, rocznik 1903, zamieszkały w Piotrkowie· Tryb. zgubił książecakę wojskową wyq•ą
33Ut;1
w Końskich.
Wacław,
W esoły
dziono książeczkę

syn

Ignacego,

1909, skra-

rocznik

wojskową wydaną w Łodzi.

5112-1-1
Ruchla Nechuma, w lodzi, ul. Pomorska
Z namierowska
23, zgt1biła dowód osobisty wydariy w Łodzi.
.
w
Maksymilian,
Zeligman
miejska 16/19. syn Dawida rocznik 1904,

Łodzi, ul. Sród-

zamieszkały

żeczkę wojskową wydaną

5076-1-1

zgubił ksią-

przez PKU. Łódż.

5087-1-1

Nr. 4017078,

wystaw;iori.a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·--.-zgubiona
Została
przez

legitymacja

Ubezpieczalnię Społeczną w Pabianica~h na
nazwisko Klimek Władysław legitymację tę unieważnia
się.

334-1-1

Eliasz Hersz, syn Arona .. rocznik 1920 zgu ...
Z ajdenwurm
bił kartę rejestracyjną wojskową wydaną w Łodzi
5106-1-1
ul. 6-go Sierpnią 56. zgubił
10. IX. 38, wystawca A. Margulis zlecenie I Szylski i zyro D. Majżler, A. Kaliszytiski.
4905-2-2

L. w
Zylberszac
.. 100
protest
zł

Łodzi,·

płatny

została zgubiona legitymacja

Nr. 3990988. wystawiona
_, przez Ubezpieczalnię Społeczną w Pabianicach na
naiwisko Zajda Stanisława, legitymację tę unieważnia się
360-1-1

------dowód os.obisty wydany przez Zarząd miasta
- gubiono pozwolenie
Z
wydane przez S '.arostwo
na
broń

Łodzi,

Grodzkie w Łodzi oraz inne
Stanisław Bonek.
_,/,_

dokumenty

_______________

na

nazwisko
F. 3-1;..1

dowód tożsamości konia, kasztana z gwiazdką
Zgubiono 146
cm, wystawiony na nazwisko

właściciela
wzrost
Jakubowicza Henocha Uszera w Aleksandrowie ul. War5118-t ... t
szawska 9.

zgubiona
Z ostała
przez Ubezpieczalnię

legitymacja

nazwisko Polacz.ek Oskar,

Nr. 4022?.85, wystawiona
w Pabianicach na

Społeczną
lefZitymację

tę

unieważnia si~.

344-1-1

zł. 18.- wraz z przesyłką pocztową.
Dzie.nnlB Wojewódzlli, l.ódi

4.50, rocznie
Łódzlli
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