Łódź,

dnia 1 maja 1939 r.
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Dziennik Wojewódzki
TREŚĆ
I. ZARZĄDZENIA.
Str.
Wojewody Lódzkiego z dnia 20 kwietnia 1939 roku Nr. RW. I. 6/1 - o uchyleniu
Wojewody Lódzkiego z dnia 18 lutego oraz z dnia 11 maja 1938 roku Nr. RW. I. 6/1
w sprawie zwalc:zJania pr.yszczycy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
206
191 Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 20 k;wietnia 1939 roku Nr. RW. I. 2/3 - o uchyleniu
zarządzenia wojewody łódzkiego w sprawie zwalczania nosacizny zwierząt jednokopytowych na
obszarze województwa łódzkiego
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
206
192 Zarządzenie Starosty powiatowego Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 1939 r. L. Wet. 10/71 - o uchyleniu zarząd:zJenia Starosty Powiatowego Łódzkiego z dnia 23 marca 1939 roku Nr. Wet. 10/61
o zwalczaniu pryszczycy .
.
.
.·
.
.
.
.
.
.
.
.
. 206
193 Zarządzenie Starosty Powiatowego Kutnowskiego z dnia 14 kwietnia 1939 roku L. Wet .. 9/3 o uchyleniu z,arządzeń Starosty Powiatowego :f(u tnowskiego z dnia 18 stycznia, 21 stycznia, 6 lutego, 8 lutego, 11 lutego, 27 lutego 1939 r. z;a L. Wet. 9/3 o zwalczaniu pryszczycy
207
, II. OBWIESZCZENIA I . OGŁOSZENIA •
194 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 1939 roku Nr. KB. IV-4/3-1 - o przepisach miejscowych o z·ewnętrznym wyglądzie budynków na terenie województwa łódzkiego . 207
195 ObwiesZJczenie Urzędu Wojewód.miego Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 1939 r. Nr. ZS. V.-4/34/39 ·o skali należności położnych w województwie łódzkim .
.
.
.
.
.
212
196 Obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego Lódzkjego z dnia 13 kwietnia 1939 r. Nr. ZS. I-4/34/39 o skali należności lekarskich w województwie łódzkim . .
.
.
.
.
213
19"1 Ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnfa 26 kwietnia 1939 roku Nr. KD. J„0/6-4 o sprostowaniu omyłki drukarskiej
.
.
.
.
.
•
.
.
.
.
. 217
198 Ogłoszenie Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 1939 roku Nr. OB. 48/4 - o licytacji skonfiskowanej broni palnej .
.
.
..
.
.
.
.
.
.
. 218
199 Ogłoszenie Starosty Powiatowego Laskiego z dnia 15 kwietnia 1939 r. Nr. RR. VII-1/1 - o dokonanym scaleniu gruntów
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
218·
200 Ogłoszenie Starostwa .Powiatowego Laskiego z dnia 27 marca 1939 roku Nr. RR. I-1/48-55
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Rososza i Wola Marzeńska .
.
223
201 Ogłószenie Starosty Powiatowego Brzezińskiego z dnia 31 marca 1939· roku - o wezwaniu do
odbioru pism urzędowych .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 223
202 Ogłoszenie Starostwa Powiatowego Sieradzkięgo z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. RR. I-1/49 o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi Chodaki
.
.
.
.
.
.
. 224
203 Ogłoszenie Starostwa Powiatowego Sieradzkiego z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. RR. I-1/36 - ·
o zamknięciu postępowania scaleniowego we wsi Suchorzyn .
.
.
.
.
.
. 224
204 Ogłosrenie Starosty Powiatowego Wieluńskiego z dnia 12 kwietnia 1939 roku Nr. RR. II-2/11 o podziale wspólnot gruntowych .
.
.
.
.
225
ID. PISM;A OKÓLNE.
205 Pismo Okólne Urzędu Woj-ewódzkiego Łódzkiego z dnia 20 kwietnia 1939 roku Nr. Wojsk. I/3/4 o poszukiwaniach mężczyzn figurujących w listach poborowych powiatu piotrkowskiego,
a uchylających się od poboru· wojskowego .
.·
.
.
.
.
.
.
.
. 225
206 Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 20 kwietnia 1939 roku Nr. Wojsk. I-3/5 --o poszukiwaniach mężczyzn rocznika 1917 figurujących w listach poborowych powiatu Sieradz;..
kiego, a uchylających . się od pob.oru wojskowego
.
.
.
.
.
.
.
. 226
207 Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 1939 roku Nr. OO. II-1/63 o pomiarach precyzyjnej niwelacji
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 226
208 Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dn. 20 kwietnia 1939 r. Nr. RF. VII-0/22/39 o udzielaniu pożyczek na cele związane z p:rzebudową ustroju rolnego .
.
.
.
. 22'7
209 Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 1939 r. Nr. RW. l. 2/3 o zwalczaniu nosacizny
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
.
.
. 227
210 Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 193'9 roku Nr. P. I-0/13 o stosowaniu przepisów prawa przemysłowego w stosunku do przedsiębiorstwa sprzedaży przedmiotów monopolów państwowych ,)prowadzonych przez osoby prywatne" ,
,· ·
,
,
• 229

Poz. 190

„

„
„

.•
,,

„
,,
,,
.,

„
„
,,

.,

„
,,

„

.. „
"

Zarządzenie
zarządzenia

Łódzki

206

Dziennik Wojewódz:ki. Po z. 190, 191, 192

Nr. 8

1

Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 1939 r. za Nr. KD-1-0/22-1 o zarządzeniu Ministerstwa Komunikacji z dnia ·6 kwietnia 1939 roku Nr. DR-48/64 w sprawie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
urządzenia objazdów podczas robót drogowych
Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 1939 r. za Nr. KD-1-0/20":"1 o zarządzeniu Ministerstwa Komunikacji z dn9 marca 1939 roku Nr. DR-68-1/1 y.r sprawie
.
.
.
.
.
.
.
zamówienia drog. mat. kam. z państwowych wytwórni
Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 1939 r. za Nr. KD. I-0/6-5 o zarządzeniu Ministerstwa Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1939 roku Nr. DR-63/25 w sprawie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
pomników drogowych
Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łód~kiego z dnia 24 kwietnia 19'39 r. Nr. KD. I-0/19-2 o zarządzeniu Ministerstwa Komunikacji z dnia 22 marca 1939 roku Nr. DR-97/25 - w .spra
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
wie zmiany w uldze pozataryfowej Nr. 2
Pismo Okólne Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 1939 r. Nr. KB. V-5/1-3/39 o rozpoczęciu prac podstawowej triangulacji państwa na terenie wo}ewództwa
IV. RÓŻNE.
Wykaz unieważnionych znaków rejestracyjnych .
· V. PUBLIKACJE INNYCH WŁADZ I URZĘDÓW.
Zarządzenie Zarządu Miejskiego w Rudzie Pabianickiej z dni. 22 marca 1939 r. za Nr. IX/257 /39 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o h~dowie parkanów .
Ogłoszenie Zarządu Gminnego w Paradyżu z dnia 17 kwietnia 1939 r. L. 6/1/39 --' o organit~acji
.
.
.
i ustaleniu statutów gminnych kas miejskich pożyczkiowo-oszczędnościowych .
Ogłoszenie Wydziału Powiatowego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1939 roku L. Bd.-P-12/38 .
.
.
.
o uchwaleniu szczegółowego planu zabudowania części majątku Lućmierz
Ogłoszenie Wydziału Powiatowego w Łęczycy z dnia 11 kwietnia 1939 roku L. dz. IX. B. 115/39 ·.
. ·
.
.
.
w sprawie ogrodzeń w miastach: Łęczycy Ozorkowie' i Poddębicach
Ogłoszenie Wydziału Powiatowego w Wieluniu z dnia 26 kwietnia 1939 r. L. 0.2/30/39 - w sprawie statutu podatku drogowego na rok 1939/40 .

Poz. 211 Pismo Okólne

„

212

,,

213

,.

214

.,

215

,,

216

,,

217

„

218

„ 219
,,

220
221

DZIAŁ NIEURZ~DOWY

:

Dział urzędo-wy.
I.
190.
ZARZĄDZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 1939 roku Nr. RW. I. 6/1
o uchy leniu zarządzenia Wojewody Łódzkieg.I)
z dnia 18 lutego oraz z dnia 11 maja 1938 roku
Nr. RW. I. 6/1 w sprawie iwalczania pryszczycy.
Na podstawie.§ 180 Rozporz:ądzenia Ministra
Rolnictwa z dniia 9 stycznia 1928 roku (Dz.. U. R.
P. Nr. 19, poz.. 167) o zwalczaniu z.a~aźli.wych
chorób ·zwierzęcych uchy lam zarządzenie Wojewody Łódz'.kilego z dnia 18 lutego_ 1938 roku Nr.
RW. I. 6/1 w sprawie zwa.lcZlania pryszczycy,
ogłosz.one w Łódzkiim Dzienniku Wojewódzkim
Nr. 4, poz. 59 Z\ dni.a 1. III. 1938 roku oraz. zarzą
dzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maj a 1938
roku Nr. RW. I. 6/1 w sprawie zwalczania prys.zczycy ogłoszone w Łódzkim Dzienniku Wojew.
Nr. 9, poz. 184 z dnia 16 maja 1938 roku~
Wojewoda:
·
w /z. (-) J. J e 11 i n e k
Wfoewojewoda.
191.
ZARZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 2o kwietnia 1939 roku Nr. RW. I. 2/3
o uchyleniu zarządzenia wojewody łódzkiego
w sprawie zwalczania nosacizny zwierząt jednokopytowych na obszarze wojew. łódzkiego.
Na podstawie§§ 224 i 225 R0Ziporządz1enia Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1926 r. (Dz.

Str.
230
230
231
232
232
232

~ 233

233
234
234
235

236

U. R. P. Nr. 19, póz„ 167) o zwalczaniu zaraźli
wych chorób zwier:z;ęcych uchy lam zarządzenie
Wojewody Łódzkiego z dnia U maja 1938 roku
Nr. RW. I. 2/4 o .zwalczaniu nosacizny„zwierząt
jednokopytowych na obszarze wojew. łódzkie
go, ogłoszone w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z dnia 16 maja 1938 roku Nr. 9, poz:. 183.
Wojewoda:

w /z. (-) J. J e 11 i n e k
Wicewojewoda.
192.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO

ŁóDZKIEGO

z dnia 7 kwietnia 1939 roku L. W et. 10/71
o uchyleniu zarządzenia Starosty Powiatowego
z dnia 23 marca 1939 roku Nr. Wet.
10./61 o zwalczaniu prysz.czycy.

Łódzkiego

Na podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11 lipca 1938 roku Nr. RW. I. 6/1,
wydanego na podstawie rozporządzenia Min.
Rolnictwa i Reform Rolnych z; dnia 17 czerwca
1938 roku o zezwoleniu wojewodom na upoważ
nienie starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrz.eżonych wojewodom w sprawach doty·czących zwalczania pryszczycy (ŁÓdzki Dziennik Wojewódzki Nr. 4 i 9, ,poz,. 59 i 129), zarzą,
dzam co następuj·e:
§ 1.
Wobec wygaśnięcia zarazy pryszczycy na terenie powiatu łódzMiego uchylam na podstawie
§ 179 ·rozporządzęnia Min. Rolnictwa z dnia 9
stycznia 1928 roku o zwalczaniu chorób zaraźli
wych zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 167)

Łódzki
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wszystkie wydane zarządzenia o zwalczaniu prysz.czycy w powieciJe łódzkim.
Zarządzen:iJe
ogłosz·enia.

§ 2.
niniejsze wchodzi w

z dniem ,

193.
ZARZĄDZENIE

STAROSTY POWIATOWEGO
KUTNOWSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 1939 roku L. Wet. 9/3
o uchyleniu zarządzeń Starosty Powiatowego
Kutnowskiego z dnia 18 stycz.nia, 21 stycznia,
6 lutego, 8 lutego, 11 lutego i 27 lutego 1939 roku
za L. Wet. 9/3 o zwalczaniu pryszczycy.
Na podstawie zarządzenia Wojewody Łódz
kiego z dnia 11 Hpca 1938 roku Nr. RW. I. 6/1,
wydane na podstawie rozporząd~enia Min. Rolnictwa i Reform Ro1nych z dnia 17 czerwca 193.8
roku o zezwoleniu Wojewodz1e na upoważnienie
Starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń
zastrzeżonych W ojiewodom w sprawach dotyczą
cych zwalczania pryszczycy (Łódzki Dz. W ojew.
Nr. 4 i 9, poz. 56 i 184/38) zarządzam co nastę
puje:·
§ 1.
Wobec wygasmęcia zarazy pryszczycy we
wsi Pasieka, folw. Orątki w. Grzybów Kornow. ski, Klemensów Grzybowski, w. Budzyń, wieś
Budzyń, w. Grzybów Dolny, 'gm. Dobrzelin; wsi
Kaz:iimierek, w. Mosilębrz1e, gm. Plecka-Dąbrowa;
w. Micin i Wojciechowioe, gm. Krzyżanówek, powiatu kutnowskiego - uchylam na podstawie
§ 179 rozp. Min.. Rolnictwa z dnia 9 sfycznia
1928 mku (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 167) wszystki'e wydane zarządzenia o ZiWalczaniu pryszczycy w pow. kutnowskim.
§ 2.

z

ZARZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWN~TRZNYCH
z dnia 10 marca 1939 roku

życie

Starosta Powiatowy:
(-) Fr. D e ny s.

Zarządzenie niJniejsze
dniem ogłosz:enia.
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wchodz:i

w

życi,e

Starosta Powiatowy:
w/z (-) Wł. O t o ck i
Wioestarosta.

II.
194.
OBWIESZCZENIE
WOJEW.ODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 25 kwietnia 1939 roku Nr.- KB. IV-4/3-1
o przepisach miejscowych ·o zewnęt:unym wyglądzie budynków na terenie województwa
łódzkiego.
Zarządzenie

Milnilstra Spraw Wewnętrznych
z dnia 10 marca 1939 roku niżej prz.edrukowane podaję do wiadomości.
Wojewoda:
(-) H. J ó ze wski.

w sprawie przepisów miejscowych o zewnętrz
nym wyglądzie budynków i urządzeń, związa- ·
nych z budynkami dla miast:. Piotrkowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Pabianic i Zgierza.
Na podstawie art. 408 pkt. 6, 7, 8 art. 410 pkt.
2, 10 i art. 415 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Prezydenta Rzplitej 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 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56,
poz. 405), na wniosek Wojewody Łódzkiego z dn.
16 lutego 1938 roku Nr. KB. IV-8/3/1, oparty na
uchwałach Rady Miejskiej w Piotrkowie z dnia
11 sieiipnia 1936 roku, w Tomaszowie Ma~owiec
kfun z dnia 19 stycznia 1937 roku, w Pabianicach
z dnia 9 grudnia 1936 roku i w Zgierzu z ?nia
21 paMziernika 1937 zarządzam, co ~astępuJe:
§ 1.

Lica frontowe, dachy, boczne i tylne
·
budynków.

ściany

(1) Lica frontowe budynków murowanych
należy otynkować lub wykonać z kamienia naturalnego, łamanego lub obrobionego po kamieniarsku, z cegły licówki lub innych materiałów,
nadających się do licowania.
Licowanie cegłą

jest dopusZJczalne wówczas tylko, gdy licówka
jest trwała, regularnie wiązana i użyta do poszczególnych motywów architektonicznych. Stosowanie licówki na całej fasadzie dopuszcza się
tylko wtedy, gdy budynek odmiennym swoim
wyglątj:em nie przyczyni .się do zesz:pecenia ulicy, placu lub w ogó1e miejscowości.
(2) Cokoły w budynkach, usytuowanych bezpośrednio przy ulicy, drodze lub placu publicznym należy licować trwałym materiałem, jak
!ljp. kami.eniem naturalnym, łamanym lub obrobiionym po kamieniarsku albo klinkierem wią22anym riegularn:Ue, wrnszcie betonem zacieranym na mokro.
(3) Spoiny należy wykonać bez zacierania·
i plamienia zaprawą lica budynku.
§ 2.
(1) Zabrania się malowania lic frontowych
na kolor jaskrawy albo z połyskiem lub wreszcie
w .sposób rażący lub szpecący otoczenia, bądź zaderający ostrość profili architektonicznych.
(2) Sposób i kolor tynkowania albo licowania
ścian, a także malowania lic frontowych, okien,
okiennic, drzwi i rynien władza budowlana może okrieślić w każdym poszczególnym przypadku ze względu na potrzebę sharmonizowania
tych elementów z otocz:eniem.
(3) Scian, wykonanych z kamienia naturalnego, jak z piaskowca, granitu itp., także z cegły liców~i oraz otynkowanych t. zw. szlachetną

a
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zaprawą, jak również obłożonych innym materiałem, nadającym się do licowania, malować nie

wolno.
(4) Władza budowlana może również zakazać malowania zewnętrmych ścian budynku drewnianego, jeśli pozostawienie jego w stanie surowym uzna za warunek nieodzowny do zharmontzowania wyglądu budynku z .otocz·eniem.
§ 3.
Boczne ściany budynków frontowych, jak
wszelkie powierzchnie ścian, widoczne
z ulic, dróg, placów, z kolei żelaznej i w ogóle
z wszelkich dróg komunikacji publicznej albo
z miejsc uczęszczanych przez publiczność, jak:
parki,· cmentarze, miejsca spacerów, szlaki turystycme i t. p. należy traktować jak lica frontowe i wykonać w sposób ustalony w§§ 1 i 2.

również

§

4.

Cz~ści budynku, podpadające pod przepisy
§§ 1, 2 i 3 należy doprowadzić do stanu, wymaganego w myśl tych paragrafów, w okresie naj,wyżej trzech lat od dnia udzielenia poz,wolenia
na użytkowanie budynku.

jącymi, gdy odpowiadają one przepisom obowią
zuj ąoym i założeniom planu zabudowania, jeśli
taki :istnieje i nie powodują z jakichkolwiek po-

wodów zeszpecenia uHcy drogi, placu lub w ogóle miJej ~cowości.
§ 7.
(1) Jeśli jakakolwiek projektowana częscw
wa zmiana zewnętrznego wyglądu budynku odbiega od charakteru architektury całości lub
świ~eżością wykonania może podkreślić zarnedbany stan pozostałej części budynku, albo nie harmonizuje z otoczeniem, wówczas władza budowlana może żądać wykonania pewnych robót w in"
nych zewnętrznych częściach budynku dla zapobieżenia zeszpeceniu, jakie mogłoby nastąpić
wskutek wykonania zamierzonych robót.
(2) Przy gruntownym odnawianiu fasady budynku władza budowlana może żądać i nakazać
zmiany wyglądu zewnętrznego fasady lub jej
części i nowego opracowania szczegółów archi. tektonicznych, jeśli tego wymagają względy bezp':Leozeństwa, ochrona otoczenia przed oszpeceniem lub potrzeba zharmonizowania budynku
z otoczeniem.
Bramy, drzwi i okna.
§ 8.

§ 5.
(1) Gdy dach nowowznoszonego lub pr:zebudowanego budynku jest widoczny z ulic, dróg,
placów, kolei żelazinej, szlaków turystyl:znych
i w ogóle z jakichkolwiek dróg komunikacji publicznej, albo z miejsc uczęszczanych prz:ez publkzność, władza budowlana może żądać stosowania okr·eślonych pochyleń dachu i materiału,
dostosowanych do pokryda i materiałów dachów
sąsiednich i do cech· krajobrazu.
(2) Dachy o pochyleniu przewyższającym
350 należy. kcyć dachówką ceglaną, blachą miedzianą, miedziowaną, oksydowaną albo malowaną.

(3) W przypadku odnawiania dachów krytych dachówką esówką lub dachówką ceglaną
innego rodz;aju, a także blachą miedzianą, czy
i:o.nym materiałem charakterystycznym w znac21eniu dodatnim .dla danego budynku, władza
budowlana może nakazać stosowanie dotychczasowego sposobu pokrycia.
(4) Zabrania się budowy dachów jednospadkowych. o nachyleniu powyżej 15°, gdyż dachy
są widoczne z ulic, dr.óg, placów, kolei żelaznej,
szlaków turystycznych i w ogóle z j:;ikkhkol·wiek dróg komunikacji publicznej, albo z miejsc
uczęszczanych przez publiczność.
Przepis ten
nie dotyczy budynków bliźniaczych, w których
mur graniczny stanowi kalenicę dachu.
§ 6.
Budynki w dzielnicach lub strefach o zabudowaniu zwartym należy pod względem położe
nia gzymsów, cokoJ!ów i otworów okiennych
zharmonizować z sąsiednimi budynkami istnie-

(1) Bramy, drzwi, okna i wszelkie inne otwory w zewnętrznych ścianach budynków powinny być zharmonizowane wzajemnie przez zastosowanie dla poszczególnych rodzajów otworów ·
w miarę możności jednakowych wymiarów, formy i podziału na części.
(2) Bramy i drzwi w ścianach, przylegają
cych bezpośrednio do linii regulacyjnej lub linii
uHcy należy tak urządzac, aby skrzydła przy
otwi:eraniu nie występowały poz a lice muru.
(3) Bramy wj'azdowe, prowadzące do podwórza i drzwi, prowadzące z ulicy do sieni i klatek
schodowych, powinny być cofniięte od lica muru, przyległego do linii regulacyjnej,. albo do
lmii ulicy, przynajmniej o 0,27 m. od tej linii.
1

§ 9..
(1). Okna w budynkach ogniotrwałych, w
ścianach

pr.z~legających bezpośrednio do linii
regulacyjnej lub linti ulicy należy urządzać, jako otwierane do wewnątrz.
(2) Okiennice otwLerane na :aewnątrz w ścia
nach, przylegających bezpośrednio do Iinii r·egulacyjnej, albo· do linii ulicy powinny być umieszczone na wysokości co najmniej 2,50 m. nad
poziomem chodnika, mierząc od jego najwyższe
go punktu pod okiennicą do jej dolnej krawędzi,.
a gdy chodnika nie ma - co najmniej 3,60 m.
nad poziomem jezdni lub terenu pod otwartą
okiennicą.

(3) Otwory okienne na piętrach, ·nie posiadaij ące parapetu lub posiadające parapet o wysokości mniejszej jak 0,75 m., licząc od poziomu
podłogi, należy zaopatrzyć w urządzenia ochron-
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sięgające do powyższej wysokości.
(4) Władza budowla·na moż.e żądać stosowania w poszczególnych budynkach jednorodnego
rodzaj u i koloru oszklenia.

ne,

Balkony i wykusze.
§ 10.
(1) Urządzenie balkonów w:iJszących od ul:iJcy ·jest dozwolone wówczas, gdy odległość pomiędzy ścianami przeciwległych budynków wynosi co najmniej 12.00 m„ a wz.ględy architektoniczne nie stoją temu na przeszkodzie.

(2) Zabrania się urządzania balkonów
cych ria poddaszach.

wiszą

§ 11.
(1) Balkony wiszące w domach, stawianych
mogą wystawać przed lice budynku co najwyżej na 1.00

Ryzality, kolumny i inne elementy
przed licem budynku.
§ 16.

(1) Wysunięcie przed linią regulacyjną lub
lin]ą ulicy ryzalitów, kolumn, filarów, stopni,
urządzeń ochronnych przy oknach wystawowych
i t. p. części budynku jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy nie wpłynie ono ujemnie na bezpieC'.Zieństwo ruchu ulicznego, na architekturę budynku i na

wygląd

co

(2) Balkony wiszące w podwórzach mogą
wystawać

przed lice budynku co

najwyżej

na

1.30m.

§ 17.

Ryzality mogą być wysunięte przed !mię rehl:b linię ulicy:
a) przy szerokości chodnika do 2,00 In - o
0,13 m.,
większej szerokości· chodnik.a - o 11i,
przy
b)
część szerokości chodnika i nie więcej nli:
o 0,55 m.

gulacyjną

§ 12.

§ 18.

(1) Balkony należy zaopatrzyć w ;balustradę
o wysokości co najmniej 0,90 m. ponad podłogą
•
balkonu.

(2) Odległość balkonu od granicy sąsiadów

wynosić co najmniej dwie sze·rokości
balkonu przed licem muru; przy zasto-sowaniu odległości mniejszych powinna być wykonana ścianka oddzielająca balkon od strony
granicy o wysokości co najmniej. 2 m. i sz.ero-.
kości równej szerokości ·występu balkonu.

powinna
występu

(3) Balkony w budynkach ogniotrwałych powinny być wykonane całkowicie z materiałów
niezapalnych.

§ 13.
się urządzania wykuszy,
czających fnontową Iinię zabudowania
ulicy, jak rbwnież tylne i wewnętrzne

Zabrania

otoczenia.

(2) Wysuwanile części bundynku, określo
nyoh w poprzednim ustępie, przed frontową, lub
ty Iną linią zabudowania, albo przed licem muru
w domach, cofniętych od ulicy lub od jej linii
regulacyjnej, je:st dopuszczalne, jeśli potrzeba
utrzymania j.ednolitego wyglądu ulicy nie stoi
. temu na przeszkod.zJie.

w linii regulacyjnej lub w linii ulicy,

m., w domach zaś cofnirętych od tej linii. najwyżej na 1,30 m.

wysunięte

prz.ekralub linię
linie za-

budowania.
§ 14.

W budynkach ogniotrwałych wykus.ze powinny być wykonane ·całkowicie z mater·rałów niezapalnych.
§ 15.
Odległość wykuszy od granic sąsiadów powinna wynosić co najmniej 3 m.

Stopnie wejściowe przed linią regulacyjną
lub linią ulicy można urządzać tylko przy szerokości' chodnika, wynoszącej przynajmniej 3.00
metry. Wysunięcie stopni przed linią regulacyjną lub Hnią ulicy, nie może przekraczać 0,30
metra.
§ 19.
(1) Urządzenia ochronne przy oknach, jak:
pręty (antaby) i stałe kraty, wres~cie urządze
nia służące do umieszczania roślin, mogą być
wysunięte przed linią regulacyjną lub linią ulicy, co najwyżej:

o 0,15

a) przy szerokości chodnika do 2,00 m. -

metra,
b) przy większej
metra.

szerokości

·chodnika -

o 0,25
'

· (2) Wzniesienie dolnej krawędzi urządzeń
w ust. (1) ma wynosić co najmniej
2,00 m. nad poziomem chodnika.
określonych

(3) Urządzenia ochronne w postaci żaluzji
zwijanych, krat rozsuwanych i t. p. należy urzą
dzać w taki sposób, aby nie wystawały przed lice muru~
( 4) Zabr:ania się zabezpieczania okien i wystaw w sposób mogący narazić na niebezpieczeń
stwo życie i zdrowie ludzkie, w szczególności zabezpieczania za pomocą kolców, zwróconych
ostrzem do góry, umieszczonych przy dolnej krawędzi okien, wystaw lub wnęk.

.
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§ 20.

Szyldy, reklamy

(1) Okapy .dachu, gzymsy wieńczące i rynny

w

§ 21.
(1) Części budynków, nie wymienione w §§
17, 18, 19 i 20 jak: kolumny, filary i t. p., a także
rynny spustowe mogą być urządzane przed linią
regulacyjną lub lin~ą ulicy, tylko przy chodni>ku o szerokości wynoszącej co najmniej 2,50 m.
i mogą być wysurrięt·e przed wsponm:iane linie
o 1/10 część szerokości chodnika, nie więcej jednak jak o 0,55 m.
(2) Sklepowych portali, okien wystawowych
i drzwi wejściowych do sklepów nie wolno wysuwać pa'.'zed linię regulacyjną lub linię ulicy.
(3) Rury spustowe i rynny należy tak roz,...
mieszczać i tak wykonywać, aby swoim położe
niem i wyglądem nie szpeciły budynku i otoczenia.

i t.p.

urządzenia.

§ 25.

mogą być wysunięte

przed lice budynku, usytuowanego w linii regulacyjnej lub w linii ulicy,
co p.ajwyżej o 0,50 m. Wysokość okapu albo dolnej krawędz1i gzymsu nie może być mniejsza niż
3 m. nad poziomem chodnika.
(2)
dz.ielnicach zwarto z:abudowanych okapy dachu i gzymsy mają być dosto'SOwane do poziomu górnej krawędzi okapów i gzymsów w są
siednich budynkach istniejących, gdy odpowiadają one przepisom obowiązującym i założeniom
planu zabudowania, jeśli taki istnieje.·

świetlne

(1) Szyldy i reklamy (tablice firmowe, godła,
wszelkiego rodzaju znaki kupieckie i przemysło
we, tabUce i napisy reklamowe i t. p. (reklamy
świetlne), lampy, latarnie, szyldy transparentowe, reflektory i t. p. (witryny) szafki wystawowe, gablotki i t. p. (dasZJki ochronne nad wejściem do hoteli, teatrów, kinemat.ografów i- w
ogóle wsz:elkie przedmioty, wystające przied licem budynku lub .ponad budynkiem albo znajdujące się napoziomie terenu lub ponad terenem
ulicznym bądź w przej.ściach, w pasażach, w podwórzach i w bramach wejściowych, należy wy·kanywać i umieszczać w sposób nie zagrazający
życtu i zdmwi!u ludzkiemu i nie powodujący
zniekształcenia I ub zeszpecenia budynku i otoczenia swoją formą, wielkośctą, barwą, rysunkiem.

(2) W dz ielnicach mieszkalnych o zabudowie
albo grupowej miejsce na umieszczenie
szyldów,. :reklam i tym podobnych urządzeń jeśli nie jest określone na elewacji w zat,wierdzonym pmjekcie budynku, każdorazowo wyznaczy
władza budowlana.
1

luźnej

§ 26.
\

(1) Szyldy i reklamy z napisami i rysunkami
należy umieszczać

nad otworami drzwiowymi

i okiennymi.

U rz.ądzenia

poniżej

i na·

poziomu chodnika

ch~dniku.

§ 22.
(1) świetliki do oświetlania piwnic, wsypy
węgiel i t. p. urz.ądzenia na poziomie chodnika przed linią regulacyjną lub linią ulicy, mogą
być wysunięte na chodnik nie dalej jak o 1 m.
Urządzenia te należy zaopatrzyć w poziomie

na

chodnika w .nakrywy, wykonane w sposób, nie
na poślizg.
·
(2) Zabrania się urziądzania przed domami,
przed lini'ą regulacyjną lub lin.i'.ą ulicy, włazów,
wejść do piwnic i nieprzykrytych studzienek
okiennych do oświetlania piwnic.
narażający

§•23.

(2) Urządzenia te powjnny być dostosowane
do archiltektury budynku. W razie, gdy na licu
budynku lub na ogrodzeniu iistnieją specja,lne
miejsca na umiesz:czanfo napisów bądź zawieszenie szyldów, zabrania się umieszczania szyldów poza tymi miej1scami.
(3) Władza budowlana może żądać, aby szyldy i reklamy z napisami i rysunkami były dostosowane pod względem konstrukcji, materiału i koloru do podobnych urządzeń, 1stniejących
już.przy danej ulicy, drodze czy placu lub przy
pewnych ich odcinkach.
( 4) Zabrania się zawieszania szy Idów i reklam .z napisami i rysunkami obok okien i witryn sklepowych oraz na skrzydłach drzwi, okien
i okiennic;

(1) Zabrania się urządzania stopni weJsc10§ 27.
wych po:g.iżej poziomu chodnika przed linią regulacyjną lub linią ulicy.
(1) Szyldy i r.eklamy z napisami i rysunkami
(2) Odległość pierws~.ego stopnia schodów pro- należy tak umieszczać, aby przyległy do muru,
wadz:ących na poziom niższy, iznajdującego się . nie były nachylone ukośnie do lica budynku, nie
poniżej chodnika, ma wynosić przynajmniej przerywały ciągłości pewnych układów lub ele0,60 m. od linii regulacyjnej, jeśli w linii tej mentów architektonicznych, jak filarów, pilante ma ogrodzenia.
strów, ·belkowań, gzymsów, wnęk, boniowań,
portali i t. p., wreszcie aby nie zakrywały ta' § 24.
kich elementów ani też otworów okiennych
i drzwiowych. ·
Zabranią. się urządzania od!boi (słupów) ż,e
laznych, wycieracz.ek do obuwia i t. p. urz:ądz,eń
(2) Zewnętrzna powierzchnia szyldów i reprzed bramami, wejściami i w ogóle na. chodni- klam we wszystkich swoich częściach może znajkac~ przed licem budynku. ·
dować się co najwyżej w odległości 0,05 m., li.ter
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- 0,15 m., reklam świetlnych
0,25 m. od powierzchni lica budynku.
§ 28.
(1) Zabrania się wykonywania na płaszczyz
nach murów, obok okien i witryn sklepowych
oraz na skrzyd~ach drZJwi, okien i okienni·c jakichkolwiek innych napiJsbw poza napisami, określa
jącymi nazwę firmy i rodzaj przedsiębiorstwa,
wykonanymi bezpośrednio na materiale, z którego wykonano określone powyżej części budynku lub trawionymi na szkle.

(2) Zabrania się malowania nap1sow, obramowań lub rysunków farbą olejną lub inną bezpośrednio· na murze, na skrzydłach drzwiowych

lub na oki·ennicach.
§ 29.
Tablice, służące do oznaczania zawodu, naw glifach (wnękach) otworów
bramowych lub wejściowych, albo na bramach
i na furtkach ogrodzenia. Zabrania się umieszczania tych tablic na frontowych ścianach buleży umieszczać

-

~nka

§ 30.
( 1) Reklamy świ!etlne należy umieszczać na
wysokości

co najmniej 3;00 m., a szkodliwe cfila
oka (np. cz,erwone światło neono·we) - na wysokości co najmniej 6,00 m. ponad poziomem
chodnika.
-

(2) Reklamy świetlne mają być tak wykonane, .aby swym wyglądem nie szpeciły miejscowości ani też budynków, zarówno w dzień jak
ii w nocy.
§ 31.
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cici:eli w razie udowodnienia przez nich potrzeby.
zawieszenia tych latarń.
(2) Latarnie i tabILce z oznaczeniem numeru
domu, umieszczane na domach czy ogrodzeniach,
powinny być wykonane według typu, ustalonego
prZJez Zarząd Miej ski.
(3) N eon owe reklamy świetlne, przy ulicach
o rozstawie budynków, wynoszącej mniej jak
18 m. umieszczane prostopadle do lica budynku,
nie mogą wystawać przed lice budynku więcej
jak o 0,60 m., a prz~ ulicach o większym rozstawie budynków - 1,00 m. i powinny być wniesione co najmniej na wysokości 3,50 m. ponad
poziom chodnika.
§ 34.
(1) Zabrania się umieszczania jakichkolwiek
szyldów, reklam świetlnych, witryn, napisów·
i rysunków na balkonach i na ogrodzeniach
21 siatki lub ze sztachet żelaznych, czy drewnianych, z wyjątkiem bram i furtek oraz na drzewach i krzewach.
(2) Reklamy z napisami i rysunkami, umieszczone na ogrodzeniach z muru lub pełnych
z drzewa, powilnny czynić zadość przepisom §§
25 i 27, szafki zaś reklamowe - przepisom §§ 25
i 31. Ponadto władza budowlana może żądać,
aby takie reklamy i szafki, umieszczane na jednym lub kilku sąsiednich ogrodzeniach, miały
jednolity charakter pod względem konstrukcji,
materiału i koloru.
·

§ 35.

Wolno stojące szafki reklamowe, gablotki, reklamy śwtetlne i t. p. urządzenia oraz tablice
i słupy reklamowe można stawiać tylko w miejscach wyznaczonych przez władzę budowlaną.
U rządzenia te należy wy konać porządnie i w sposób nie szipecący miejscowości i nie zagrażający
komunikacji, w szczególności zaś w sposób, nie
przypominający tablic i słupów orientacyjnych
ruchu publicznego.

(1) Sklepowe witryny i .szafki r·eklamowe powinny być dostosowane do architektury budynku, nie mogą mieć podstaw, opartych bezpośred
nio na chodniku, nie mogą wystawać prz1ed lice
muru więcej jak 0,25 m. i mogą być umieszczane ty~o przy chodnikach o szerokości wynoszą
§ 36.
cej co najmniej 2,00 m.
(2) Przy stosowaniu witryn i szafek reklamoPrzepisy' zawarte w §§ 26-35 nie dotyczą
wych w pasażach, prz.ejazdach, bramach i tym sey~dów, napisów figur r~klamowY"ch i t. :P· urzą
podobnych miejscach, należy pozostawić przed , dzen o charakterze prow~oryc~nym~ um1eszczowitrynami wolną przestrz·eń o szerokości przy- n!ch c~aso.wo na okr~s me dłuzszy,Jak 3 tygod:
najmniej 2 30 m. a w sieniach przejściowych ~ne, am tez dekor:acyJ, tr~sparentow, chorągwi
1 t. p. emblematow, wyw1eszanych z powodu
'
'
·
1' 5 m.
świąt narodowych, obchodów religijnych i t. p.
§ 32.
uroczystości.
N a frontowych ścianach piętrowych kondyTablice, anteny i t. p. urządzenia.
gnacji wolno umieszczać tylko reklamy świetlne
:i napiisy z liter· nakładanych.
§ 37.
Innych stałych· szyldów i napisów na tych
częściach ścian urządzać nie wolno.
TabHce, określające nazwy ulic, znaki wysokościowe itp. powinny być wykonane w sposób
§ 33.
nie szpecący budynku, bądź ulicy.
(1) Zabrania się wywieszania szyldów, lamp
i innych wywieszek prostopadle do ·nca budyn-

§ 38.

ku. Zakaz powyższy nie dotyczy latarń .umieszczanych przez Zarząd Gminy bądź przez właś-

(1) Antęny radiowe i t. p. urządzenia, umieszczane na dachach frontowych i w ogóle w miej-
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. sc;ach widocznych, należy wykonywać w sposób
nie szpecący budynku i otoczenia.
. (2) Władza budowlana może żądać, aby urzą
dzeniJa, o których mowa w ustępie poprzednim,
były wyJmnane w sposób, przez nią określony.
Markizy.
§ 39.

(1) Markiziy należy umieszczać na wysokoś
ci, wynoszącej co najmniej 2,20 m. ponad poziomem chodnika.
(2) Markilzy w stanie rozwartym mogą .się
gać od lica budynku na odległość nie większą od
szerokości chodnika, zimniejszonej o 0,80 m.
(3) Władza budowlana może żądać, aby markilzy pod względem konstrukcji, materiału i bar. wy oraz wysokości zawieszenia i wymiarów odpowiladały określonym przieZ nią warunkom,
w szczególności zaś, aby były zharmonizowane
z markizami, istniejącymi przy danej ulicy lub
przy pewnym jej odcinku.
Dostosowanie

urządzeń istniejących.

§ 40.
Części

budynków oraz

istniejące urządzenia,

zwilązane z budynkami, powinny być dostosowane do wymagań niniejszych przepisów na następujących zasadach:

a)

ści!any i powierz:chnie murów, nie ·czyniące
zadość przepisom §§ 1 i 2 i ni eotynkowane,
należy otynkować albo wyłożyć kamieniem
naturalnym czy regularnie wiąZ1a:ną cegłą licówką bądź innym materiałem, nadającym
stę do licowania w terminiJe 2 lat od dnia
wejścia w życie niniejszych prz.episów. Wła
dza budowlana może zarz.ądziJć pomalowanie
tych ścian (jeśli będą otynkowane) w okreś
1

lonym przez nie kolorze.
b) U rządzenia, wymienione w § 9, należy do-·
prowadzić do stanu wymaganego w myśl niniejszych przepisów w okresie 2-ch lat od
· dnia wejścia :Uch w życie.
c) Urządzenia. wymienione w §§ 25-35, 37-39
należy doprowadzić do stanu wymaganego
w tych przepisach w okresie 1 roku od dnia
wejścia ich w życie.
(2) W granicach okresów, przytoczonych
w ust. ·(l) władze budowlane ustalą terminy dostosowania części budynków i ur,ządzeń tstniejących do stanu, wymaganego stosownie do
przepiJsów ust. (1), uwziględniając w każdym
przypadku warunki lokalne, a przede wszystkim
stan budynków i urządzeń i warunki majątkowe zobowiązanych.
·
Stosowanie ulg.

§ 41.
(1) W wyjątkowych przypadkach, zasługują
cych na uwzględnienie, władza budowlana może

Poz.

l~r.

194, 195

8

zeZiwoHć na odstępstwa od przepisów zawartych
w§ 8, 9, § 12 ust. (2) § 21, ust. (2), § 22 ust. (1),
§ 26 ust. (1) ii (4) i§ 27 ust. (2).
(2) Przy wnoszeniu budynków, przeznaczonych do użytku publicznego i budynków o charakterze monumentalnym władza, powołana- do
udzielania pozwoleń, może zezwolić na wysunię
cie poszczególnych części budynku, większe od
przew1dzianego w § 17, 18, 19 ust. (1) oraz § 21
lub też 'zezwolić na umieszczenie na chodniku
urządzeń, o których mowa w §§ 23 i 24, .g~y
względy ar,chiltektonicz.ne za tym prz·emaw1a3ą,
a warunki utrzymania bezpieczeństwa ruchu publicznego nie stoją na p~zeszkodZ1ie. ,.

Roboty . wymaga~ące pozwolenia.
§ 42.
(1) Wykonanie urządzeń określonych w §§
25 26 27, 28, 30, 31, 32, 33 i 39 niniejszych prz.episó~ ~ymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia
władzy budowlanej w trybie :zatwierdzeni a projektu w myśl art. 333 rozporządzenia Prezy~enta
Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 roku o praw1:e budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P.
Nr. 23, poz. 202), w brzmieniu ustawy z 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 405).
(2) Umieszczenie tabliczek z numerami domów, latarń służących do oznaczenia ulic i domów, poziomu wodociągów i kanalizacji, oddziaiów straży pożarnej, innych urządzeń porządku
i bezpieczeństwa pubHcznego, jak również tablic o rozmiarz,e nfo przekraczającym 15 x 35 cm„
służących do oznac~nia zawodu, nie wymaga
pozwolenia.
Przepisy końcowe.
1

§ 43.
Przeptsów niniejszych nie stosuje
któw, uznanych za zabytkowe.

s·ię

do obie-

§ 44.

Przepisy niniejsze wchodzą w życie ~.14 ~
od dnia ich ogłoszen~a w Łódzkim DZLenmku
W~j.ewódzkim.

Za Ministra:
(-)Korsak
Podsekretarz Stanu.

195.
URZ~DU

. OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 13 kwietnia 1939 roku Nr. ZS. V .-4/34/39
o skali należności położnych w województwie
łódzkim.

Zgodnie ·z postanowieniami art. 16, pkt. 2
Prezydenta Rzplitej Polskiej
z dnia 16 marca 1928 roku o położnych (Dz,. U.
R. P. Nr. 5, poz. 41 z 1934 roku) ogłasza się następujący cennik należności położnych.
Rozporządzenia
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6.

Zasady ogólne.

Za pielęgnowanie ciężamej lub
położnicy poza czasem porodu:
w dzień (12 godzin)

§ 1.
za porady i zabiegi reguluje p~semna
lub . ustna umowa milędzy położną a chorą
względnie osobą, d:ziiał:ającą w imieniu chorej.
W razie niezawarcia umowy położna pobiera
wynagrodzenie w wysokości i według zasad ni~
niejszęgo wykazu opłat.

w nocy (12 godzin)
za dobę

Opłaty

§ 2.
Za czynności, nie objęte mmeJszym wykazem opłat, liczy się opłaty ustalone za czynności
podobne.
§ 3.
Czynności, stanowiące bezpośrednio składo
wą ciJęść zabiegu nie podlegają osobnej opłacie.

§ 4.
Za środki lecznicze i opatrunkowe uiszcza
chora dodatkowe opłaty w wysokości kosztów
rzeczywistych.
§ 5.
rządowe, samorządowe, ubezpiespołecznych i dobroczynne płacą o 200/o

Instytucje
czeń

mniej od norm podstawowych podanych w cenniku.
Wykaz

Za czas stracony na drogę od
mieszkania położnej do mieszkania położnicy ponad 2 klm. należy się położnej na każdy rozpo- .
częty kilometr pojedyńszy
gr.
oraz zwrot kosztów furmanki lub
biletu kolej owego III kl. (biletu
tramwajowego). Furmankę opłaca się według rzeczywi•tego wydatku w granicach norm obowiązujących w danej miejscowości. ·

Zł.

„

15.1.-

się

od godz.iny 20-ej do go-

10.1.-

"

obowiązuje

Obwies:wzenie nimeJsze

1 maja 1939 roku, od której to daty
obowiązywać

poprzednie

zarządzenia

od dnia
przestają

wydane:

1) Urząd Wojewódz:ki Łódzki dla terenu woje-

3. a) Za udzielenie pomocy przy porodzie niedonoszonego płodu lub
poronieniu za przeciąg czasu do
6 godzin
"
b) za każdą następną godzinę
„

b) Za wszelkie nieobowiązkowe odwiedziny położnicy z wszystkimi
mi czynnościami, za każdą roz....
poczętą godzinę: w dzień
w nocy

30

§ 9.

20.1.-

tą godzinę

1.50
3.-

Rachunki za czynności zawodowe, wystawiane przez położne winny zawierać wyszczególnienie czynnośc.i według paragrafów i punktów
niniejszego cenntka.

Czas nocny liczy
dziny 8-ej.

2. a) Za udzielenie pomocy przy porodzie bliźniąt, przy porodzie nieprawiidłowym (wraz z wszystki-.
mi powikłaniami) i przy porodach, przy których powołanie lekarza jest konieczne za czas do
12 godzin
"
b) za każdą następną godzinę
„

5. a) Za 10-razowe obowiązkowe odwiedziny położnicy z wszystkimi
czynnościami, za każdą rozpoczę

1.....,...
1.50

§ 7.

1. a) Za udzielenie pomocy przy po-

Asysta przy operacjach

" lO.--

"

"

8.

5.-

8.-

§ 8.

§ 6.

4.

"

7. a) Wi1z.yta lub zabieg w mieszkaniu
położnej w dzień
"
w nocy
"
b) Wiz,yta lub zabieg w mieszkaniu
dężarnej w dzień
"
w nocy

opłat szczegółowych.

rodzie prawidłowym za .czas do
12 godzin
b) za każdą następną godzinę
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wództwa łódzkiego, 2) w powiatach: kutnowskim, łowickim, rawskim i skierniewickim przez
Urząd Wojewódzki Warszawski, i 3) w powiatach: koneckim i opoczyńskim - przez Urząd
Wojewódzki Kielęcki.

5.-

Za

Wojewodę:

(-)Salak
Naczelnik Wydziału.
196.
URZ~DU

OBWIESZCZENIE
WOJEWóDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 13 kwietnia 1939 roku Nr. ZS I-4/34/39

o skali

"

"
"

należności

lekarskich w województwie

1.-

łódzkim.

2.3.-

Zgodnie z postanowieniami art. 21 Rozporzą
dzenia Prezydenta _Rzplitej Polskiej z dnia 25
września 1932 roku o wykonywaniu praktyki
lekarskiej (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 712) ogłasza
się następujący cennik należności lekarskich.

Łódzki
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7.

Zasady ogólne.

§ 1.
Opłaty za porady i zabiegi. reguluje pisemna lub ustna umowa między lekarzem a chorym względnie osobą, działającą w imieniu chorego.
W razie niezawarcia umowy lekarz pobiera
wynagrodzenie w wysokości i według zasad niniejszego wykazu opłat.

§ 2.

Za czynności, nie objęte mmeJszym wykazem opłat, liczy się opłaty ustalone za czynnoś.ci
podobne.
§ 3.
Czynności, stanowiące bezpośrednio składo
wą część zabiegu nie podlegają osobnej opłacie.

§ 4.
Za środki lecznicze i opatrunkowe uiszcza
chory dodatkowe opłaty w wysokości kosztów
rzeczywistych.
§ 5.
Za asystę przy operacj~ lub większych zabiegach dolicza się do zasadniczego wynagrodzenia
·
300/o.
§ 6.
rządowe, samorządowe, ubezpieczeń społecznych i dobroczynne płacą o 250I o

Instytucje

mniej od norm podstawowych, podanych w cenniku.
§ 7.
Wysokoś~ i zasady pobierania opłat za pomoc
lekarską w szpitalach, lecznicach i przychodniach regulują przepisy powyższych zakładów

leczniczych.

Wykaz

Porada w gabinecie
(w wyjątkowych wypadkach, przysługuje obniżenie opłat za poradę
lekarską do zł. 3.-

2. Porada w gabinecie lekarza w niedziele i święta
3. Porada w gabinecie lekarza w nocy
4. Wieyta u chorego

Udział w naradzie lekarskiej dla
konsyliariusza, oprócz kosztów
przejazdu:
a) w dzileń
b) w nocy

8. Przy wyjeździe do chorego dolic.za
silę czas dojazdu za każde rozpoc2'lęte pół godziny
Poza tym należy się zwrot kosztów
przejazdu koleją (bilet II kl.) wzgl.
samochodem (według taryfy miejscowej).

zł.

"

„
„

zł.

"

"

15.20.-

4.-

9. Jeżeli lekarz zmuszony jest wsku-

tek

właściwości

wypadku

pozostać

mu się
za poradę względnie
za dalsze rozpoczęte pół go-

dłużej niż god:zJinę, należy

opró~ opłaty
wizytę

dziny
a) w dzień
b) w nocy

,,

10. Wystawienie krótkiego zaświad
czenia lekarskiego wraz ze zbadaniem
11. Wystawienie zaświadczenia z opisem objawów chorobowych i rozpoznaniem choroby

"

4.8.-

5.-

„

10 . -

„

25.-

"

2.4.-

12. Wystawienie świadectwa z opisem

objawów chorobowych, rozpoznaniem, obszernym orzec~eniem i uzasadnieniem
Opłaty

za

czynności

specjalne:

13. a) zastrzyki podskórne i domięś:
n1owe podczas wizyty nie podlegają dopłacie.

dom~ęśniowe

b) zastrzyki seryjne
i podskó_rne
c) zastrzyki dożylne

opłat szczegółowy.

§ 8.

t
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"

5.-

14. Szczepienia zapobiegawcze

„ - 3.-

5.-

15. S:llczepienia rozpoznawcze i lecznicze, znieczulenia miejscowe, odurzenie, infuzje, upust krwi, punkcje, z1glębnikowanie żołądka, wle"."
wy, cewnikowanie, płukanie pę
oherza, zdjęcie kami enia nazębne
go, opatrunek klejowy, krochmalny, opatrunek mniej'Szej rany itp.

„

5.-

16. Zastrzyki epiduralne

„

8.-

17. Intraduralne, dosercowe, znieczulenie nerwów, narkoza, cewnikowanie u mężczy,zn przy zwężeniu cewki lub powiększeniu stercz.u

„ 10.-

8.8.-

5. Wizyta u chorego w niedzielę
8.i święta
"
6~ Wizyta u chorego w czasie od go„ 15.dziny 22 do 8
J eżeli leczy się równocześnie kilka
osób znajdujących się w tym samym mieszkaniu, obniża się opła-"
tę za odwiedziny drugiej i dalszych
osób do opłaty za poradę według
pkt. 1.

1

18. Dopełnienie odmy, opatrunek wię
kszej rany, większy opatrunek
ustalający i gipsowy itp. (bez ma.
.
teriału)

H
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19. Punkcja lędźwiowa,
cznej odmy ittp.
20. Przetoczenie krwi

założenie

Wojewódzki.

obrót zewnętrzny, przebicie pęche
rza, tamponada pochwy, tamponada macicy, opanowanie niedowładu
macicy, cucenie dziecka, ·odprowadzenie wynicowanej macicy

sztuzł.

„

15.30.-

Zabiegi i operacje chirurgiczne:
21. Otwarcie ropnia, odpuszczenie pły
nów z wodniaka, jądra, wyjęcie,
trepanacja lub wydłutowarrie zęba,
niszczenie żylaków zastrzykami,
usunięcie paznokci, usunięcie ciał
obcych pow1erzchownie umiejscowionych, nastawienie z,wichnięć
żuchwy lub _rzepki; opatrunki: klejowy, krochmalny, ustalający lub
mały gipsowy, szew i pierwszy opatrunek mniejszej rany (następny
połowę) odlew gipsowy lub bandaże modelowe ręki lub stopy, przymierzenie aparatu ortopedycznego
itp. (bez materiałów)

23. Operacja ropnicy przedramienia
lub sutka, szycie ścięgna lub mię
śnia, usunięcie płynów z jamy piersiowej, brzusznej, pęeherza, stawów, worka opon rdzenia, usunię
cie ciał obcych głęboko umiejscowionych (z wyjątkiem jam ciała),
przecięcie ścięgna lub mięśnia podskórne, nastawienie i opatrzenie
maman obojczyka, przedramienia,
ramienia lub podudzia, bezkrwawe
wyprostowanie skrzyw1onej koń
czyny lub ponowne złamanie nieprawidłowo zagojonych złamań,
otwarcie mniejszego stawu, odlew
miednicy i uda lub tułowia, operacja stulejki, resekcja korzenia jednego zęba, operacja torbieli gbrnej i t. p.
24.

29.

Rozkawałkowanie,

zł.

50.-

odprowadzenie

wypadniętych części drobnych, pę
powiny, obrót wewnętrzny, zwykłe
kleszcze, wymóżdżenie, perforacja
balon Braxton-Hicks, szycie świe
żego rozdarcia krocza III stopnia,
ręczne wydobycie łożyska, pomoc
ręczna przy porodzie końcem dolnym, szycie ujścia szyjki itp.

„ 60.-

wysokie kle-

szcze

" 60.-

ciężkie: wszelkiego rodzaju
eesarskie, zabiegi połączone
z rozcinaniem ujścia macicznego itp

„ 150.-

30. Zabiegi
zł.

10.-

dęcia

„ 30.-

31. Abr.asio
32. Przerwanie

ciąży, począwszy

od V

m~~~
zł.

20.-

,,

~-

zł.

15.-

Operacje ginekologiczne:
33. Operacje małe: poprawienie poło
żenia macicy z założeniem pierście
nia, odprowadzenie tyłozgiętej ma·cicy ciężarnej, bezkrwawe rozszerzeniie ujścia macicznego itp.
średnie: plastyka krocza
II stopnia pochwy lub szyjki, wyły
żeczkowanie raka, przedmuchanie
trąbek i t. p.

34. Operacje

duże: operacja przetoki
narządów płciowych, częściowe lub
całkowite usunięcie macicy i wsz.elkie operacyjne zabiegi na narzą
dach płciowych z otwarciem jamy

„ 20-.-

35. Operacje

brzusznej i t. p.
zł.

30.-

Duże operacje na stawach, otwarcie przełyku, operacja radykalna

przepukliny lub wodniaka, operacja wyrostka robaczkowego przy
niepowikłanym. zapaleniu tegoż itp.
operacje ś:rednio-ciężkie - 75 zł. -

średnie:

28. Zabiegi

22. Szew i pierwszy opatrunek więk
szej rany, operacja ropnia głębsze
go nastawienie i opatrzenie z,wichn1ęć stawów rąk i stopy, złama

nych kości twarzy lub łopatki, amputacja palców lub części palców
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100

zł.

duże jak np. rezekcja żo
rezekcj.a jelita, operacja n.a
woreczku żółciowym, operaoja nerek, wycięcie gruczołu krokowego,
wycięcie krtani, usunięcie nowotworu z oczodołu, wszelkie operacje na mózgu
150 zł. -- 200

zł.

25. Operacje
łądka,

Zabiegi położnicze i ginekologiczne:
26. Pomoc przy porodzie prawidłowym zł. 20.27. Zabiegi małe: szycie krocza I i II
$topnia, zabieg Crede - Ganaston,

„ 150.-

Zabiegi i operacje oto-la1·yngologiczne:
Kateteryzacja
trąbki Eustachego,
36.
sondowanie, rozsz€rzenie kanałów,
wprowadzenie:,środków leczniczych
za pomoc-ą katetera, masaż wibracyjny sondą uciskową wzgl. pneumomasaż, tamponada nosa z przodu jako czynność samodzielna,
przyżeganie, inhalacje itp.
5.37. Mniejsze ·operacje w zewnętrznym
prnewodz:ile usznym, usunięcie obcych ciał z nosa lub z ucha przez
przewód uszny itp.
„ 8.38. Operacje mniejsze na błonie bę
benkowej, w jamie bębenkowej,
w uchu średnim z przewodu usznego, częściowe lub całkowite usunięcie muszli nosowej albo usunięcie polipów nosa, usunięcie li-

stewld przegrody nosowej itp.

zł.

20.-

216

Łódzki

39. Mn1ejsze operacj,e krtani, wyłu
szczenie z otoczką m~gdałka podniebnego (tonsillectomia) , usunię
cie wyroślf aderioidalnych z jamy
nosowo-gardłowej itp.

53.

.zł.

30.-

-4-0. Endeskopia tchawicy i jej rozgałę
zień lub przełyku, usun1ęcie ciał
obcych z tchawtcy i jej rozgałęzień
lub 2l przełyku itp.
„ 50.41.

Doszczętna
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operacja przegrody nosowej, operacja. zatok nosowych,
szczękowej, klinowej, komórek sitowych 1tp.
„ 75.-

Częściowa ana1iza moczu jakościo
wa, ciężar gatunkowy, białko, cukier i
badanie mikroskopowe
(osad), badanie. moczu na cukier,
. na aceton i kwas aceto-octowy, preparat barwiony z moczu, szybkość
opadania krwinek, wy liczenie czerwonych ciałek krwi i oznaczenie
hemoglobiny, badanie plwocin na
laseczniki gruźlic:?)e, badanie kału
na krew (spektroskopem) r badanie
kału na obecność pasożytów zwierzęcych po

zł.

3.-

54. Oznaczenie ilości mocznika w moC7JU, wy liczenie ciałek białych, czerwonych i oznaczenie hemoglobiny,
wolny kwas solny, ogólna kwaso„ 100 ...:_
wość, kwas mlekowy i krew w tre43. Doszczętna operacja. zatoki czołości żołądkowej, badanie na błonicę
wej, operacja radykalna itp.
„ 150.po
4."
55. Badanie morfologiczne (wymaz
Zabiegi okulistyczne:
krwi) stosunek procentowy ciałek
44. Drnbne zabiegi seryjne: zakrapiabiałych w płyn~e mózgowo-rdzenie, zakładanie maści, masaż pon:iJowym po
5.-"
wiek, tuszowanie spojówek itp po zł. 2.56. Częściowa analiza moczu: ciężar
gatunkowy, białko, cukier, aceton,
45. Wycinanie jagieł, sondowanie kakwas aceto octowy, urobilinogen,
nału łzowego, usunięcie ciał obcych
kwasy żółciowe i badanie mikroz worka spojówkowego lub rogówskopowe (osad), badanie na pasoki iJtp.
" 5.-·
żyty we krwi, odczyny zlepne Vi46. Operacja skrzydlikowa
11
15.-dala, Wehl-Felbrta; badanie mikro
i
mikroskopowe plwocin, pobranie
47. Operacja gradówki
8."
soku żołądkowego, próba fermen48. Sklerotomia, tatuaż rogówki itp.
tacyjna na kale, badanie preparatu
" 15.ługowego na grzybki, badanie bak49. Punkcja twardówki, otwarcie kote,riologiczne
(Posiew) : moczu,
mory przedniej, nacięcie soczewki,
krwi, płynu, mózgowo-rdzenioweoperacja wypadniętej tęczówki, pogo, wysięków, prze:stęków i płynów
krycie rogówki spojówką, operatorbielowych,
kału po
Ził. 5-10.cja zaćmy wtórnej, wyłuszczenie
67.
Całkowita
analiza
moczu
jakościo
gałki ocznej, przedęcie nerwuwa: ciężar gatunkowy, białko, wę
wzrokowego, wycięcie gruczołu
glowodany, kwas glikuronowy, ciałzowego, wycięc-ie tęczówki (szczeła acetonowe, barwiki, chromogelina optyczna), szycie· rogówki lub
ny i badanie mikroskopowe (osad),
twardówki, tenotomia, szycie poodczyny koloidowe w płynie mózwieki powyżej 5 szwów itp.
zł. 30.gowo-rd~eniowym (Coldsol), od50. U suntęcia ciał obcych z ocwdołu,
czyn Wassermana i Kahna po
zł. 7.50
operacja plastyczna powiek po ja58. Badanfo cukru we krwi ( ilościo
glicy, operacja opadniętej powieki,
wo), badanie chemiczne kamieni
wyjęcie woreczka łzowego, usumoczowych, badanie mocznika we
nięcie guz.a rogówki, ·antepozycja itp. 'J. 50.krwi ilościowo, .kwasu moczowego
ilościowo, chlorków, azotu resztkoZabiegi analityczne:
~ego, bilirubiny, ksantoproteiny,
51. Analiza moczu na obecność białka
indyka:nu, gonoreakcj a, badani e
cukru, badanie osadu w moczu'
plwocin na laiseczniki w gruźlicy na
oznaczenie procentu hemoglobiny
po~ywkach, badanie na pasożyty
we krwi
2.skorne, badanie chemiczne kamie"
ni
żółciowych, badanie bakteriolo52. Oznaczenie w moczu tlości cukru,
giczne
ropy z czyraków i karbunbiałka, kwasu moczowego, chlorkułów, badanie na grzybki skórne
ków, fosforanów, ,·badanie na lotne
(prepauat barwiiony) po
„ 10.kwasy tłuszczowe, bi~irubinę, ba- ·
danie mikroskopowe treści żołąd59. Próba biologiczna na myszach bia. ka po
·
;
„ 3.łych po
„ 15.42. Otwarcie wyrostka sutkowego, operacja w celu usunięcia skrzepu zatoki poprzecznej itp.

1

Łódzki DZieilnik Wojewódzki.

'Nt. 8
60.

61.

za 1 med. (tmlHcurie detruit)
przy dawce ogólnej od. 41 do
60 med.
za 1 med. (milHcurie detruit)
przy dawce ogóln. od 61 wzwyż
b) niezłośliwe zmiany skóry (naczyniaki bHznówce) za 1 go-

Całkowita analiza ilościowa i jakościowa moczu, badanie na obecność
ciąży (Ascheim-Zondek) badanie
b1ologiozne (np. gruźlicy na świń
ce morski,ej) wraz z ceną świnki
morskiej, badanie płynu mózigowordzeniowego, wysięków, przesię
ków i płynów torbielowych, plwocin na prątki gruźlicze biologiczne,·
zł.

hodowla grzybków po
Przyrządzanie
autowakcyny
badanie histopatologiczne

Zabiegi radiologiczne i

15.--·

lub
zł. 15·--~30.zł.

62. Próby biologiczne na królikach

25.-

fi~ykalne:

zwykłe

·zł.

b) prz.ełyku i żołądka z użyciem środka kontrastowego
z uwzględnienie;n pkt. 14
c) całego przewodu pokarmowego
z użyciem środka kontrastowego z uwzględnieniem pkt. 14
d) jelit za

pomocą

wlewu

5.---10.-

zł.

15.-

„

25.--

„ 15.--

Zdjęcie

rentgenowskie:
a) wielkości 30 x 40 cm.
.zł. 20.b) wielkości 24 x 30 cm.
„ 15.10-15.c) wielkości 18 x 24 cm.
d) wtelkości 13 x 18 om.
zt 10.e) mniejsze
5."
Koszt środka kontrastowego ponosi
chory oddzielnie według rzeczywist,ej ceny. -

§ 9.
Obwieszczenie nimeJsze

Diatermia krótkofalowa
67. Inne

naświetlania,

zł.

"
"
"

10.15.20.4.4.-

nagrzewania

i elektryzacja

"

3.-

68. El·ektrokardi.ografia z opisem elektrokardiogramu
" 20.69.

Naświetlanie

radem:
a) nowotwory złośliwe za 1 med.
(miUicurie detrui!t) przy dawce
ogólnej do 20 med.
za 1 med. (milHcurie detruit)
przy 'dawce ogólnej od 21 do
40 med.

obowiązuje

od dnia

obowiązywać. poprzednie zarządzenia, wydane
przez: 1) Ur:ząd Wojewódzki Łódzki dla terenu
województwa ł1ódZJkiego, 2) w powiatach: kut-

nowskim, łowickim, rawskim i skierniewickim,
i 3) w powiatach koneckim i opoczyńskiim
przez Urząd Wojewódzki Kielecki.
(-) Dr. B. S a 1 a k
Naczelnik Wydziału.

197.
OGŁOSZENIE

„

66. Diatermia zwykła

1.-

Szpitalnie są naświetlane radem nowotwory
skóry i warg większych rozmiarów, jamy ustnej i gardzieli oraz z reguły nowotwory
~ośliwe macicy i odbytnicy. Wówczas do stawek powyższych dochodzą koszty pobytu chorego w szpitalu „Bet1eem" pg. taks, obowiązują
cych tenże .szpital. Czas pobytu w szpitalu określa się do 14 dni, tj. na ozas aplikacji radu i niezbędnej po aplikacji opieki szpitalnej.

URZ~DU

na:
b) epilacja (od pola)
c) głębokie

„

dzinę naświetlań
„ 10.przyczem najmnłejsza opłata
wynosi 20 zł.
Ambulatoryjnie są naświetlane radem nowotwory złośliwe skóry i warg mniejszych r-ozmiarów oraz niezłośliwe zmiany skóry (nac;zyniaki,
·
bli:znówce itp.).

65. Naświetlania promieniami rentge-

a) powierzchowne (od pola)

2.-

1 maja 1939 roku, od której to daty -przestają

Powyższe opłaty obejmują prześwietlenie, szkic i· orzecz.enie.

64.

zł.

m:ośU:we

63. Prześwietlenie rentgenowskie:

a) jednorazowe

Poz.196, 197

zł.

"

5.--

3.-

WOJEWÓDZKIEGO

ŁÓDZKIEGO

z dnia 26 kwietnia 1939 roku Nr. KD. I-0/6-4
o sprostowaniu

omyłki

drukarskiej.

Na podstawie art. 5 Rozp. Rady Ministrów
z 5 lipca 1928 roku w sprawie dzienników
wojewódzki.eh (Dz. U. R. P. poz.. 648) prostuje
się w Piśmie okólnym Urzędu Wojew. Łódzkie
go z 22 marca 1939 roku Nr. KD. I-0/6-4 o zarzą
dzeniu Ministerstwa Komunikacji w sprawie
eksponatió·w dla Muzeum Komunikacji - dział
dróg okazowych Łódzki Dziennik Wojewódzki
Nr. 6, poz„ 135 z dnia 1 kwi.etnia 1939 r. w pierwszym ustępie ~owo: ),sprawowanie" na „sprawozdanie".
·
Za

Wojewodę:

(--) Al. T y m i an i e c k i
Naczelnik Wydz. Ogóln~go.

~

łtl

Dzienntk Wojewódzki.

. o

OGŁOSZENIE

WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 28 kwietnia 1939 r.oku Nr. OB. 48/4

o licytacji sko11łiskowanej broni palnej.
1~39 roku o godz. 10-ej odbę
Urzędzie Wojewódzkim Łódzkim, ul.

-W dni:u 17 maja
dzie

silę

w

Ogrodowa Nr. 15 (pokój Nr. 31), publiczna licytacja skonfiskowanej broni myśli wski.ej i krótkiej broni palnej.
przetargu dopuszczone będą jedynie osoby
posiadające pozwolenie na kupno broni oraz firmy, posiadające pozwolenie na handel bronią.
Broń mogą zainteresowani oglądać w U rzę
dzie Wojewódizkim w dnlu licytacji od godz. 8-ej
do godz. 10-ej.
Za Wojewodę:

n;

(-) Mgr. K. G a j o s
Kierownik Oddz. Bud.-Gosp.

OGŁOSZENIE

2. Urbaniak Józef, N-ry działek 28, 43, 67 1
o pow. w ha 0.1644, 0.3489, 2.6928.
3. Kamiński Filip 1/2, Kamińska Helena (córka) 1/2, N"'ry działek 29, 34, 103, o pow. w ha
0.1645, 2.7020, 1.7653.

4. Kaczafowie Kacper i Teofila małż. w równych C12jęściach, N-ry dział,ek 30, 62, 88, o pow.
w ha 0.2432, 1.8052, 7.8540.
·
5. S-cy Rędzikowskie,go Józefa: Rędzikowski
Ptotr 2/12, Rędzikowski · Jan 5/12, Rędzikowski
Józef 2/12, Rędzikowska Feliksa (ż. Jana) 3/12,
N-ry dzialek 26, 44, 35, 97, o pow. w ha 0.5814,
0.2684, 4.9472, 3.7666.

7. Konopa Michał i Jadw1ga, małż. w równych częściach, N-ry działek 25, 49, 66, 91, o pow.
w ha 0.2863, 0.1137, 2.4021, 1.5280.

ŁASKIEGO

·z dnia 15 kwiietnia 1939 roku Nr. RR. VII-1/1
o dokonanym scaleniu gruntów.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 roku o dowodach prawa własności do
gruntów scalonych (Dz.. U. R. P. Nr. 39, poz. 340)
niniejszym obwieszczam, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów:
·
1. wsi Zapolice, gminy Zapolice, powiatu
skiego,

ła

2. wsi Sięganów, gm. Pruszków, powiatu ła-

skiego,

·

3. wsi Dobra, gminy Pruszków, powiatu ła

skiego,.
4. wsi Brzeski, gminy

1. S-cy Stępnia Józ.efa: Kowalska Marianna
1/5, Stępie:ń Szczepan 1/5, Stępień Kazimierz 1/5,
Stacherska Małgorzata 1/5, Stępniówna Dominicela 1/5, N-ry działek 31, 45, 77, 100, o pow. w ha
0.5702, 04429, 4.7909, 2.3674.

6. Jaworscy Walenty i Rozalia małż. w równych czięściach, N-ry działek 24, 36, 96, o pow.
w ha 0.8614, 4.5367, 3.7992.

199.

STAROSTY POWIATOWEGO

Nr, a

I. Obszar scalenia gruntów wsi Zapollce, gminy
Zapolice, powiatu łaskiego.

198 .
UMZ~DU

0

Pos. 198, 1'9

Sędziejowice,

pow i a tu

łaskiego,

nowoutworzone kolonie,. wykazane w dowodach
pomiarowych, sporządzonych dla powyższych
obszarów scalenia, zostały zapisane na rzecz osób
niżej wymienionych.
Jednocześ.nie zawiadamiam, że jeżeli w ciągu
3. mie~ięcy od dma naistępnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku
UrlJędowym Min. Sprawiedliwości nie wpłyną
do Starostwa Powiatowego w Łasku pretensje
poparte dowodami wytoczienfa sporu sądowego
o prawo własności do gruntów scalonych, to -'zgodnie z art. 3 powołanej na wstępie ustawy -prawomocne orzeczenia Żatwierdzające projekty
SC!llenia łącznie z dowodami pomiarowymi bę
dą podstawą do pierwiastkowej regulacji hipotecznej scalonych gruntów na rzecz osób wymienionych w nini9jszym obwieszczeniu.

8. Stępień Feliks, N-ry działek 23, 52, 37, 94,
o pow. w ha 0.5787, 0.9475, 4.0981, 3.6545.
9. PierZJakowski Paweł 2/20, Pterzakowski Michał 11/20, Pierzakowska Zofia 7/20, N-ry działek 21, 53, 79, o pow. w ha 0.2861, 0.5632, 2.8795.
10. Urbaniakowa Helena 20/100, S-oy Urbaniaka Antoniego: Urbaniakówna Fr·anciszka
16/100, Urbaniak Zygmunt 16/100, Urbaniak Stanisław 16/100, Urbaniak Kazimierz 10/100, Urbaniak Jan 16/100, N-ry działek 22, 65, 93, o pow.
w ha 0.2860, 2.6.024, 2.2335.

11. Jaworski Józef, N-ry działek 18, 54, 38, 95,
o pow. w ha 0.5628, o. 1646, 5.1289, 3.5603.
12. Pawlicki Antoni 3/6, Pawlicka Józefa
Pawlkka Józ:efa 1/6, N-ry
o pow. w ha 0.4304, 0.9024,
2.7384, 2.9058.
Serwecińskich 2/6,
działek 17, 51, 39, 98,

z

13. Kamiński Roch 1/4, Kamińska Franciszka 3/4, N-ry działek 16, 40, o pow. w ha 0.1435,
1.7117.
.
14. S-cy Kamińskiego Andrzeja:. Szczepaniakowa Antonina 1/8, Marcinkowska Michalina 1/8,
Bilantowa Marianna 1/8, Kowalczykowa Józefa
1/8, J ez1orska Helena 1/8, Kamiński Józef 1/8,
Kamińska Władysława 1/8„ Kamińska Rozalia
1/8, N-ry działek 15, 41, 76, 90 o pow. w ha
0.5620, 3.0985, 2.3928, 2.1232.

15. Łapetowi,e Wojciech i Ignacja małż. w równych częściach, N-ry działek 14, 47, 68, 9~
o pow. w ha 0.5543, 0.0038, 2.3410, 0.2788.

·

Łódzki

Dziennik Wojewódzki.

16. Kroczyński Józef 5/16, Kroczyńska Helena 8/16, Paś Mkhał 3/16, N-ry działek 13, 69,
101 o pow. w ha 0.5593, 2.4014, 1.0406.
17. Szymczakowie Walenty i Stanisława małż.
w równych częściach, N-ry działek 19, 81 o pow.
w ha 0.5705, 3.0400.
18. Urbaniakowie Józef, s. Józefa i Helena
w równych cZięściach, N-ry działek 27, 71
o pow. w ha 0.5710, 3.7241.

małż.

19. Kaczałowa Marianna, N-ry dzialek 12, 50,
32, 102 o pow. w ha 0.5605, 1.1128, 1.8224, .1.4792.
20. Kamiński Cze.sław, N-ry działek 60, 64,
92, o pow. w ha 0.1035, 2.2650, 1.9994.
21. S-cy Jaworsktch Wojciecha i Małgorzaty:
Jaworski Antoni 43/240, Jaworski Szczepan
129/240, Jaworska Barbara 43/240, Jaworski Walenty 25/240, N-ry działek 56, 75 o pow. w ha
0.1658, 2.8164.
,22. S-cy śoigalskiego M:Lchała: ścigalska Irena 1/6, ścilgalska Leokadia 1/6, $cigalska Hęle
na 1/6, ściJgalska Marianna 1/6, $cigalska Zofia
1/6, ścigalska Stanisława 1/6, N-ry działek 10,
61, 87 o pow. w ha 0.5501, 1.6480, 2.5178.
23. Stępień Michał, N-ry działek 9, 48, 73, 89
o pow. w ha 0.5535, 0.1068, 2.7405, 5.1399.

Poz. 199
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33. Szaniawski Jan, Nr.
1.0978.

działki

11 o pow. w ha

34. Urząd Gminy Zapolice, Nr.
o pow. w ha 0.0821.

działki

55,

35. Jaworski Walenty, syn Wojciecha 5/6 i Jaworski An toni 1/6, Nr. działki 70 o pow. w ha
2.0003.
.
36. Kaczała Antoni, Nr.
ha 1.5450.
łek

działki

,33 o pow. w

37. Grunty użytec~ności publicznej, N-ry dzia72, 104 o pow. w ha 0.2500, 2.6039.

38. Szosy powiatowe, N-ry
o pow. w ha 0.7867, 0.5190.

działek

106, 107

II. Obszar scalenia gruntów wsi Sięganów
gminy Pruszków, pow. łaskiego.

1., Walenty Oles:ziczak, N-ry działek 31, 12, 99
o pow. w ha 0.5838, 3.3952, 2.6847.
2. Józef 1/2 i Bronisława 1/2 małż. Kowaliń
scy, N-ry działek 28, 10 o pow. w ha 0.2975,
6.9667.

3. Władysław 5/14, Aniela 5/14 małż. Fraszka, Władysław Adamczyk 2/7, N-ry działek 37
79, 91-a o pow. w ha 0.9156, 5.6968, 1.6011.

.24. Marcinkowska Józefa w parc. Nr. 8 posiiada U>580 m. i w parc. Nr. 78 - 1.8613 m„
Grala Marianna posiada w parc. Nr. 8 - 705
mtr. i w parcelacji Nr. 78 - 1656 mtr., N-ry
działek 8, 78 o pow. w ha 1.1285, 2.0272.

5. Franciszek 1/2 i Janina 1/2 małż. Świercz,
N-ry działek 18, 2 o pow. w ha 2.6358, 2.0793.

25. Szymczakowi,e Józef i Marianna małż. w
równych a~ęściach, Urbaniak Antonina 1/8, N-ry
działek 20, 82 o pow. w ha 0.5613, 2.2738.

6. Franciszek Świercz, N-ry działek 19, 75
o pow. w ha 2.3228, 3.0433 razem 5.3661 w tym
gruntów hipotekowanych: 2.6050.

26. Staszczykowie Wojciech i Małgorzata
w równych czięściach, N-ry działek 7, 83
o pow. w ha 0.5530, 2.6350.

7. Franciszka Fraszka, N-ry działek 14, 64 98
o pow. w ha 1.6408, 5.7681, 2.7620, razem 10.1709,
w tym gruntów hipotekowanych 4.7521.

27. Stępniowa Marianna, N-ry działek 6, 57,
86 o pow. w ha 0.5535, 0.2796, 2.3764.
28. Majdajski Łukasz 40/400, S-cy Szymczaków Józefa i Salomei: Szymczak Jan 79/400,
Szymczak Józ;ief 79/400, Szymczakówna Franciszka 79/400, Szymczakówna Zofia 79/400, Szymczak Stefan 4-;l/400, N-ry działek 5, 46, 84 o pow.
w ha 0.5566, 0.0083, 2.2486.
29. K1etowa Marianna 1/2, S-cy Klety Stanisława: Kleta Józef 1/8, Kletówna Janina 1/8,
Kletówna LeokadLa 1/8, Kletówna Kazimiera 1/8,
N-ry działek 4, 85 o pow. w ha 0.5591, 4.6782.
30. Kletowiie Wincenty i Marianna małż. w
równych częściach, N-ry działek 3, 63 o pow.
w ha 0.5626, 1.9995.
31. Jaworski Jan 1/2, Jaworski Szczepan 1/2,
N-ry działek 2, 59, 74 o pow. w ha 0.5555, 0.0590,
1.6288.
32. Grochowalscy Jan i Marianna małż. w równych częściach, N-ry działek 1, 80 o pow. w ha
0.5638, 3.0567.
'

8. Stanisław 1/2 i Marianna 1/2 małż. Ludwisiak, N-ry działek 46, 78, 81 o pow. w ha 0.7461,
2.0080, 1.7636, razem 4.5177, w tym gruntów hipotekowanych L2629.

małż.

4.

Stanisław

Borowski 1/2 i Józef Oleszczak

1/2, Nr. działki 86 o pow. w ha 3.6238.

9. Ludwik
w ha 5.4712.

Gidyński,

Nr.

działki

10. S-cy Wincentego Koziroga
sław, Władysław, Józiefa, Irena
rodzeństwo Koziróg, N-ry działek

90, o pow.

}:JO 1/5: Stanii Bronisława,

l'l, 34, 95 o powierzchni w ha 2.9493, 0.3957, 4.2106.

11. Józef Krasz·ewski 1/10, Antonina żyszkie
wicz 1/10, Stanisław Kocik 1/10, Józefa Modli:..
szewska 1/5, Cecylia Madalińska 1/30, Antonina
Wojteczek 1/30, Franciszek Kowalski 1/30 i Konstancja Antczak 1/30, N-ry dzialek 6, 23 o pow.
w ha 1.1788, 2.7491.
12. Michalina Pietrasik, Nr.
w ha 0.1842.

działki

26 o pow.

13. Marianna Zyszkiewicz, N-ry działek 47,
77, 82 o pow. w ha 0.8271, 1.2271, 1.9139.

L6dzki Dziennik Wojewódzki.
14. S-cy Ludwika Oleszczaka po 1/5: Kazimier;z, Władysław, Stani!sław, Kazimiera i Martanna, rodzeństwo Oleszczak, N-ry działek 11,
76 o pow. w ha 5.1179, 2.2720, razem 7.3899, w tym
gruntów hipotekowany ch 1.7092.
15.. Mikołaj 1/2 i Józefa 1/2 małż. Laskowscy,
N-ry dzia!.ek 35, 80, 101 o pow. w ha 0.2549, 4.2327,
1.7981.
16. Marcin 1/2 i Marianna 1/2 małż. Laskowscy, N-ry działek 27, 22, 41, 103 o pow. w ha
0.2196, 1.9643, 2.2804, 3.4689.

Poz. 199

~Nr.

8

31. Kazimierz 360/395 i Eleonora 35/395 małż.
Kocik, N-ry działek 24, 48, 85, o pow. w ha 0.7861,
0.5306, 3.5359.
32. Stefan 1/5 i Helena 1/5 małZ. Ludwisiak,
Edmund 1/5 i Zofia 1/5 małż. Ludwisiak oraz
Julian Radwański 1/5, N-ry d:ziiałek 97, 108, 112,
111, o pow. w ha 3.9622, 1.3660, 0.3378.
33. Józefa Pastusiak 1/2 i Irena Antczak 1/2, ·
N-cy działek 39, 68, 106, 111 o pow. w ha 2.0704,
1.5966, 1.0024, 0.4440.

34. Józefa 1/2 i Antoni 1/2 małż. Wójoik, N-ry
5, 38, 107, 110- o pow. w ha 1.5187, 2.7993,
1.0917, 0.3054, razem 5.7151, w.tym gruntów hipotekowanych .2.8631.
35. Po 1/20: Józefa Szmida,. Konstancja, Zofia,
Leokadia rodz. Oleszczak, oraz po 1/5 Szczepan~
Oleszczak, Mateusz Oleszczak, Marianna śvvią·
tek i Helena Widawska, N-ry działek 1, 100, lOP
o pow. w ha 0.7725, 2.7703, 1.6626.
36. Po 2/9: Apolonia święgocka, Bolesław ""No20. Józ,efa Krawczyk, Nr. działki 93 o pow.
wicki, Władysław Nowicki oraz S-cy Wojciecha
w ha 4.3867.
21. Józefa Piechulska I v. Ludwfaiak 3/4 i Sta- Łaskiego 3/9, N-ry działek 3, 42, 102 o pow. w ha
1.3372, 1.4162, 2.3609.
,nilsława Nowicka 1/4, N-ry dziialek 16, 88 o pow.
37. Marianna Dąbrowska 1/2, Aleksandra,
w ha 3.2155, 3.2071.
Stanisława, Teodor i Leopold rodz. Dąbrowscy
22. Bolesław Ludwisiak, N-ry działek 91, 79-a. po 1/8, N-ry działek 21, 49, 53
0 pow. w ha
o pow. w ha 2.4199, 1.0000.
0.7802, 0.4725, 7.8677.
23. Antoni Nowicki 43/90, S-cy Zofii Nowic38. Tomasz, M:i!chał, Stanisław, Marcin, Sakiej 8/90: Marianna, M:iJchał, Władysław, rodz. lomea i Florentyna rodz. Koziróg
po 1/6, N-ry
Nowiccy, Zofia Nowicka .z Antczaków 4/30, i po działek 7, 40, 104 ·o pow. w ha
2.1126, 2.0252,
1/30 Jakhb Nowicki, F.eliks Nowicki i Sabina 3.3670.
Hałaj oraz Ludwika Ludwisiak 1/5, N-ry działek
39. Stani!sław-Maksymilian Koziróg, Nr. dział
32, 89 o pow. w ha 0.1157, 9.140i.
ki 43 o pow. w ha 0.3162.
24. Szymon 3/6 i Apolonia 1/3 małż. Olesz40. ·Plac szkolny, Nr. działki 52, o pow. w ha
czak oraz S-·cy Eufemii Tomasz1ewskiej: Regina
1/12, Irena 1/12, rodz. Tomaszewscy, N-ry dzia- 0.3750.
Plac straży pożarnej, Nr. działki 36 o pow.
łek 50, 73, 83 o pow. w ha 0.6640, 2.8409, 4.2366.
w ha 0.2542.
25. LudJwik 1/4 i Aniela 1/4 małż. Oleszczak
Gr,zebowisko dla padliny, Nr. działki 58, o pooraz Anna Oleszczak 1/2, Nr. działki 92 o pow.
wierzchni w ha 0.5110.
w ha 7.6816.
Kopalnia piasku, Nr. działki! 39 o pow. w ha
26. Stanisław, syn Stanisława 1/5 i Stefania 0.5959.
2/5 małż. Kowalscy, Jan Kowalski 1/5, oraz Sta41. Szosa, Nr. działki 113, o pow. w ha 2.0287.
nisław 1/10 i Waleria małż. Dąbrowscy, N-ry
działek 33, 8 o pow. w ha 0.3421, 6.6755.
III. Obszar scalenia gruntów wsi Dobra
27. Stani:sław Kowalski, syn Wojciecha 1/2
gminy Pruszków~ pow. łaskiego.
i Franciszek Kowalski syn Wojciecha 1/2„ N-ry
1. Konstanty Walczak, N-ry działek 4, 21, 59,
działek 25, 70 o pow. w ha 0.7787, 1.8181.
116 o pow. w ha 1.3124, 0.9217, 1.0907, 0.4725.
28. Władysław 1/2 i Bronisława 1/2 małż:- Ko2. Józ.ef 1/2 i Jó21efa 1/2 małż. Zawiasa, N-ry
walscy, N..:ry działek 9, 29 o pow. w ha 4.6437,
działek 44, 61, 103 o pow. w ha 1.9347, 1.6752,
0.2834.
0.4076;
29. Antoni 1/2 i Rozali!a 1/2 małż. Pastusiak,
3. Antoni 1/2 1 Marianna 1/2 małż. Walczak,
N•ry działek 20, 30 o pow. w ha 3.6763, 0.1881.
N-ry działek 51, 101 o pow. w ha 5.0522, 0.4390.
30. Jadw~ga Oleszczak 288/757, Stanisław Ole4. Antoni 1/2 i Stanisława '1/2 małż. Mirowszczak 143/757, Genowefa Szkudlarek 116/757,
i po 35/757: Leokadia Gajewska, Marianna Bo- scy, N-ry działek 6, 22, 65, 108 o pow. w ha
rowska, Józefa Oleszczak, Stanisłlawa Oleszczak, 0.3684, 2.8886, 1.8098, 0.6133.
Kazimiera Oleszczak i 'Roman Oleszczak, N-ry
5. Antoni 1/2 i Zofia 1/2 małż. Chruściel, N-ry
działek 51, 84, 96- o pow. w ha 0.5433, ·5.7953, dziiałek 7, 40, 74, 124 o pow. w ha 0.2903, 2.9952,
17. Bolesław 1/2 i Kazimiera 1/2 małż. Labos,
N-ry działek 15, 94 o pow. w ha 2.4475, 3.1735.
18. Antoni Łaguniak 1/2 i po 1/6: Michał, Starusław i Marianna, rodzeństwo Łaguniak, N-ry
działek 13, 87 o pow. w ha 1.6533, 4.3613.
19. Karol 1/2 i Władysława-Marianna 1/2,
małż. Cylanowicz,, N-ry dział.ek 4, 45, 54, 105
o pow. w ha 1.6635, 2.4994, 4.4799, 2.7948.

4.0529.

dział·ek

1.6714, 0.4218.

Nr 8

Łódzki
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7. S-cy Wojciecha Ludwisiaka: Adam Ludwisiak 1/2 i Stanisława Jarosławska 1/2, N-ry działek 9, 24, 57, 126 o pow. w 'ha 0.2776, 1.3593,
1.5679, 0.2568.
8. Wawrzyniec 45/100 i Agnieszka 55/100 małżonkowie Kopka, N-ry działek 42, 62, 110 o pow.
w ha 3.5358, 2.1943, 0.8967.

24. Zawiasa Franciszek, N-ry działek 1, 33,
68, 95, 114 o pow. w ha 1.3023, 1.2363, 1.4746,
0.2900, .0.3483.
25. Antoni 1/2 i Zofia 1/2 małż. Zawiasa, N-ry
działek 2, 19, 70, 96, 113 o pow. w ha 0.7878,
1.1861, 1.6631, 0.2955, 0.3104.

9. Stanisława II vot.o Piechal 30/100, S-cy Józefa Kopk:L: Franciszek Kopka 46/100, Stanisła
wa Jaszczak 24/100, N-ry działek 38, 64, 107, 130
o pow. w ha 4.7318, 2.0631, 1.1710, 0.0102.

26. S-cy Stanisława Fijałkowskiego: Adam
Fijałkowski 1/6, Stanisława Fijałkowska 1/6, Irena Fijałkowska 1/6 i _żona Fijałkowska Józefa
1/2, N-ry dztałek 16, 94, 83 o pow. w ha 3.5460,
0.2524, 0.0882.
.

10. Józef 1/4 i Rozalia 1/4 małż. Piecha!, Marianna Waszczak- 1/2, N-ry działek 41, 63, 105
o pow. w ha 2.5656, 1.7049, 0.5015.

27. Agnieszka Patelska, N-ry
o pow. w ha 1.0768, 0.1763.

11. Józef Książczyk, N'"'.ry działek 13, 28, 54,
104, 131 o pow. w ha 0.4477, 1.4537, 0.8004, 0.3281,
0.0128.

30. Malinowska Małgorzata 1/2, S-cy Józefa
Malinowskiego: Bolesław, Jan, Rozalia, Zofia,
Adam Malinowscy, Józefa Krawczyk po 1/12,
N-ry działek 32, 45, 115 o pow. w ha l.7710,
1.8882, 0.2278.
31. Józefa Chruściel, N-ry działek 50, 93, o powierzchni w ha 1.4759, 0.1362.

15. Stanisław 1/2 i Aniela 1/2 małż. Gorzą
dek, N-ry działek 10, 25, 66, 123 o pow. w ha
0.1236, 1.4014, 1.0437, 0.3366.

32. Jadwiga Kubiak, N-ry działek 18, 46, 97,
111 o pow. w ha 1.9393, 1.7873, 0.2765, 0.2642.

16. S-cy Magdaleny Oklejak: Zofia Bednarek
1/2 1 S-cy Franciszka Oklejaka 1/2: żona Teodozja Klimaszewska i Zofia Bednarek, N-ry działek 31, 89, 122 o pow. w ha 1.6109, 0.8639, 0.4373.

21. Józefa Grzelczak 9/10 i s-cy Małgorzaty
Grzelczak: Zofia Parada 1/20 i Anna Krawczyk
1/20, N-ry działek 39, 53, 98, 78 o pow. w ha
4.2022, 2.1390, 0.7896, 0.5907.

22. Wawrzyniec 1/2, Marianna 1/2 małż. Stę
N-ry działek 3, 30, 125, 71, 77 o pow. w ha
1.4173, l.4750, 0.5044, 0.6577, 0.4721.

pień,

Dyonizego
2/9 i Anna
pow. w ha

29. Józef Chruściel 16/1000, Józef, Antoni,
Onufry Chruściele i Franciszka Ogórek po
246/1000, Nr. działki 91 o pow. w ha 2.9290'.

14. Kazimierz 1/2 i Marianna 1/2 małż. Kowalscy, N-ry działek 11, 26, 58, 120 o pow. w ha
0.1863, 1.2922, 1.6327, 0.3008.

20. Antonina I voto Berlak II voto Walczak
1/2 i S-cy Franciszka Berlaka: Józef Berlak 1/2,
N-ry dział,ek 20, 60, 117 o pow. w ha 3.1477,
2.7699, 0.8270.

73, 118

0.7367, 0.1109.

13. Andrzej 1/2 i Magdalena 1/2 małż. Oklejak, N-ry działek 12, 27, 72, 121, 129 o pow. w ha
0.4026, 1.0813, 0.9497, 2593, 0.0070.

19. Kacper Chruściel, N-ry działek 5, 52, 100,
79 o pow. w ha 0.8562, 3.6102, 0.5424, 0.4688.

działek

28. J akób Czochański 1/3 i S-cy
Czochańskiego: Marianna 2/9, Józefa
2/9 Cmchańskie, N-ry działek 90, 92 o

12. S-cy Andrzeja Kopki: Bronisława Ładziak
1/3, Stanisław Kopka 1/3, Janina Kopka 1/3, N-ry
działek 43, 48, 128, 132 o pow. w ha 2.0009, 0.9686,
0.5298, 0.0085.

18. Franciszek 1/2 i Józefa 1/2 małż. Lewandowscy, N-ry działek 37, 49, 102 o pow. w ha
2.0695, 1.3959, 0.3962.
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23. S-cy Stanisława Bednarka: Antonina Łu
siak 6/20, Bronisław Bednarek 3/20, Marianna
Bednarek 3/20, Jan Bednarek 3/20 i Józefa II
voto Błońska 5/20, N-ry działek 36, 47, 99, 76
o pow. w ha 2.1457, 2.6347, 0.5432, 0.2893.

6. Józef 1/2 i Józefa 1/2 małż. Stępień, N-ry
8, 23, 75, 127 o pow. w ha 0.3161, 3.0823,
2.0402, 0.6765.
działek

17. Lewandowski Sz,czepan, N-ry działek 14,
29, 55, 119 o pow. w ha 0.4549; 1.3826, 1.9241,
0.2873.

Poz. 199

33. Zofia Szadkowska, N-ry działek 17, 34, 69,
109, 112 o pow. w ha 0.3734, 1.8996, 0.6319, 0.4391,
0.2313.
0

34. Rozalia Konieczna 1/2, Marianna Kowal_czyk 1/2, N-ry działek 35, 88, 106 o pow. w ha
1.8964, 0.5915, 0.4212.
35. Konsfanty Walczak 1/3, .Józef 1/6 i Józefa
małż. Zawiasa, Antoni 1/6 i Marianna 1/6
małż. Walczak, Nr. dZiiałki 87 o pow. w ha
0.9855.
1/6

36. Antoni 1/4 i Stanisława 1/4 małż. Mirowscy, Antoni 1/4, Zofia 1/4 małż. Chruściel: Nr.
działki 86 o pow. w ha 0.9794.
37. Józef 1/4 i Józefa 1/4 małż. Stępień, Adam
Ludwisiak 1/8, Stanisława Jarosławska 1/8, Rozalia Konieczna 1/8, Marianna Kowalczyk 1/8,
Nr. działki 85, o pow. w ha 1.2648.
38. 'Wawrzyniec 18i100 i Agnieszka 22/100,
Kopka, Stani1 sława II voto Piecha! 1/5, J ózef 1/10 i Rozalia 1/10 małż. Piecha!, Marianna
Wawszczak 1/5, Nr. działki 84, o pow. w ha
0.7899.

małż.

Łódzki
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39. Franciszek Kopka 1/4, Stanisława Jaszczak 1/6, Józef Książczyk 1/3, Bronisława Ła
dziak 1/12, Stan.iJsław Kopka 1/12, Janina Kopka 1/12, Nr. d~iałki 82 o pow. w ha 0.5988.
40. Andrzej 1/8 i Magdalena 1/8 małż. Oklejak, Kazimierz 1/8 i Marianna 1/8 małż. Kowalscy, Stanisław 1/8 i Aniela 1/8 małż. Gorządek,
Zofia Bednarek 1/8 i S-cy Franciszka Oklejaka
1/8, żona Teodozja Klimasz:ewska i Zofia Bednarek, Nr. działki 81 o pow. w ha 1.1734.
41. Lewandowski Szczepan 1/2, Franciszek
1/4 i Józef 1/4 małż. Lewandowscy, Nr. działki
80 o pow. w ha 0.5391.

42. Plac szkolny, Nr. działki 67 o pow. w ha
0.4602.
Gr.zebalisko, Nr. działki 56, o pow. w ha
0.0662.
Droga, Nr. działki 133 o pow. w ha 0.1214.
43. Szosa, Nr.

działki

15 o pow. w ha 0.7565

IV. Obszar scalenia gruntów wsi Brzeski,
gminy Sędziejowice, pow. łaskiego.
1. Oleszczak Stanisław, N-ry działek 1, 35, 47
o pow. w ha 1.2339, 6.6391, 3.0361.

2. Oleszczak Stan:iisław 1/2 i Małgorzata 1/2
Nr. działki 36 o pow. w ha 3.1005.

małż.,

3. S-cy Błońskiego Kazimierza: Marianna
Furmańczyk 1/4, Jan Błoński 1/4, Wincenty
Błoński 1/4 i Stanisława Błońska 1/4, N-ry dział€k 2, 29, 55 o pow. w ha 0.7321, 7.9604, 1.4247.

4. Borczyk Julian 1/2 i Stanisława 1/2 małż.
N-ry działek 3, 37, 48 o pow. w ha 0.6528, 2.9487,
1.5133.

5. Skorek Franciszek 1/2 i Franciszka 1/2 mał
Nr. działki 46 o pow. w ha 4.8253.

żonkowie,

Nr. 8

Poz. 199

13. Szafarowski Franciszek 1/2 i syn Edward
1/2, N-ry działek 10, 33 o pow. w ha 0.3590, t0462.
1

14. Kaźmierczak Weronika, N-ry
27 o pow. w ha 1.7134, 3.0805.

działek

9,

15. Nowiński Stefan, N-ry działek 11, 57 o powierzchni w ha 6.5519, 1.3004.
16. Fryd Łukasz 1/2, Stanisław 1/10, Antonina 1/10, Walentyna 1/10, Franciszek 1/10, Zofia
1/10, wszyscy Ł.ęgiewczyk, N-ry działek 12, 24
o pow. w ha l.5504, 2.2978.

17. Kuras Józef 1/2 i Waleria 1/2 małż., N-ry
20, 50 o pow. w ha 3.5063, 1.3538.

działek

18. Nowiński Władysław, Nr. działki 28 o powierzchni w ha 4.8471.
19. Krata Jan, Nr. działki 38 o pow. w ha
3.3054.
20. W:ifoński Józef, N-ry działek 13, 53 o pow.
·
w ha 6.6109, 1.4357.
21. Maras Aleksander 1/2 i Michalina 1;'2 mał
N-ry działek 14, 22 o pow. w ha 2.8995,
1.0190.

żonkowie,

22. Okon Walenty 1/2 i Weronika 1/2 małż.,
działek 40, 54 o pow. w ha 3.9010, 0.8504.

N-ry

23. Zieliński Antoni, N-ry działek 15, 32 o pow.ierz1chni w ha 7.7751, 1.8870.
24. Sadziński Teofil 1/2 i Józefa 1/2 małż.,
Nr. działki 42 0 pow. w ha 10.6913.
25. Ratajczyk
małż„

N-ry

Leon 1/2 i Władysława 1/2
16, 26 o pow. \V ha 2.302~~.

działek

.

2.0923.

26. S-cy Bakalarczyka Andrzeja: Michalak
Józef 2/6 i Magdalena 2/6 małż. i Michalak Stanisława 2/6, N-ry działek 17, 56 o pow. w ha
3.6465, 0.6746.

27. Dąbrowski Mikołaj, Nr. 43 o pow. w ha
6. Nowińska Antonina 1/2 i S-cy Nowińskie
1.8356.
go Franciszka 1/2: Antoni 1/16, Józef 1/16, Franciszka 1/16, Stanisława 1/16, Władysław 1/16, Jan
28. Nowif1ski Józef, N-ry działek 18, 23 o pow.
1/16, Wacław 1/16, Leon 1/16 - wszyscy No- • w ha 0.6061, 1.4152.
wińscy, N-ry działek 4, 34, 58 o pow. w ha 0.7327,
. 29. Porada Florentyna 1/2 i S-cy Błoi1skiego
.
5.4303, 1.7825.
Tomasza 1/2, Kazimierz 1/4 i Bolesła-vv 1;4 Błoń
7. Łągiewczyk Michał 1/2 i Bronisława 1/2, scy, Nr. działki 44 o pow. w ha 1.7888.
małż., Nr. działki 41 o pow. w ha 3.7513.
30. Zakolski Wincenty 1/2 i Józefa 1/2 małż.,
działki 45 o pow. w ha 2.5671.
Nr.
8. Sowiński Stefan 1/2 i Magdalena 1/2 małż.

N-ry

działek

5, 30, 49 o pow. w ha 0.6788, 3.0833,

0.9943.
9. Florczak Antoni 1/2 i Władysława 1/2 mał
N-ry działek 6, 31 o pow. w ha 0.7226,
3.7424.
żonkowie,

10. Krata Wincenty 1/2 i Marianna 1/2 małż.,
Nr. działki 21 o pow. w ha 4.3730.
11. Barabasz Janina 1/2 i S-cy Barabasza Tomasza 1/2: Marianna 1/4 i Tomasz 1/4 Barabasze, N-ry działek 8, 32··0 pow. w ha 2.3452, 1.8294.
12. Michalak Magdalena, N-ry działek 7, 19
39 o pow. w ha 0.1447, 0.8972, 3.4696.

31. S-cy Wisławskiego Stanisława: Stanisław
1/4, Władysław 1/4, Adam 1/4 i Bolesław 1/4 Wisławscy, N-ry działek 59, 63, 60 o pow. w ha
21.9585, 1.4620, 12.4647, razem 35.8852, w tym
gruntów hipotekowanych 21.9585.
32. Kopalnia piasku i grzebowisko dla padliny, Nr. działki 51, o pow. w ha 0.8378.
Plac szkolny wsi Brzeski, grunty użyteczno
ści publicznej, Nr. działki 25 o pow. w ha 0.9930.

Za

Starostę

Powiatowego:
(-) L. Rozengart.
Komisarz Ziemski.

Nr. S

Łódzki
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200.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO

ŁASKIEGO

z dnia 27 marca 1939 roku Nr. RH. I-1/48-55

o- wdrożeniu postępowania scaieniowego we wsi
Rososza i Wola Marzeńska.
N a podstawie art. 18. ustawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z roku 19-27 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym
rozporządzeniem Prezydenta RzpJitej z dnia 11
lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej
z dnia 27 października 1933 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 85, poz. 635), podaje do publkznej wiadomoś
ci, że w dniu 7 grudnia 1938 roku uprawomocniło się orzeczenie Starosty Powiatowego Łaskie
go z dnia 17 listopada 1938 roku, dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Rososza i Wola
Marzeńska.

Za

Starostę:

(-) L. Rozengart
Komisarz Ziemski.
201.
OGŁOSZENIE

·I.
STAROSTY POWIATOWEGO
BRZEZI:NSKIEGO
z dnia 31 marca 1939 roku
o wezwaniu do odbioru pism urzędowych.
Na podstawie art. 24 p. 3 rozp. Prezydenta
Rzplitej z dnia 22 marca 1928 roku o postępowa
niu administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz.
341) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym Brzezińskim pozostają dla doręczenia pisnrn:
Ciocie Janowi, syn Konstantego w sprawie
Nr. K. 4261/36/37.
Goldbergowi Moszkowi, s. Geclą w spr. Nr.
K. 5370/37/38.
..
Gralakowi Józefowi, s. Romana w sprawie
Nr. K. 3169/37/38.
Grzeniskowi Feliksowi, s. Józefa w sprawie
Nr. K. 3357/37/38.
Kowalczykowi Stanisławowi, s. Franciszka,
w sprawie Nr. K. 3800/37/38.
orzeczenie karne:
Ambroziakowi Kazimierzowi, s. Jana w sprawie Nr. K. 957 /38/39.
Berowi Szymonowi, s. Arona w sprawie Nr.
K. 2060/38/39.
Ejdręnbaumowi Herszowi, s. Beniamina, w
sprawie Nr. K. 2695/38/39.
Gęsiarzowi Piotrowi, s. NN. w sprawie Nr. K.
343/38/39.
Gilowi Wawrzyńcowi, s. Józefa w sprawie
Nr. K. 955/38/39.
·

Poz. 200, 201
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Godlewskiemu Stefanowi, s. Stefana w sprawie K. 416/38/39.
Gózdowi Mieczysławowi, s. Józefa w sprawie
Nr. K. 790/37/38.
Honigsztokowi J anklowi, s. Arona w sprawie
Nr. K. 325/38/3~.
Moglowi Janowi, s. br. danych w sprawie
Nr. K. 358/37/38.
Morzańskiej Zofii, c. Jana w sprawie Nr. K.
:3030/38/39.
Palińskiemu Tadeuszowi, s. Franciszka, w
sprawie Nr. K. 3217/38/39.
Pierze Janowi, s. Wawrzyńca w sprawie Nr.
K. 580/38/39.
Sabińskiemu Henrykowi, s. Franciszka w
sprawie Nr. K. 2597/38/39.
Weberowi Pawłowi, s. Eustawia w sprawie
Nr. K. 2367/38/39.
Wojciechowskiemu Anatalowi, s. Franciszka,
w sprawie Nr. K. 1344/38/39.
Zielińskiemu Edmundowi, s. Wincentego w
sprawie Nr. K. 3463/37/38.

Nakazy karne:
Baarze Moszkowi, s. Arona w sprawie Nr. K
1318/38/39.
Bandzie Mendlowi, s. Henocha w sprawie Nr.
K. 2700/37 /38.
Baronowi J akubow:i:, s. Szai w sprawie Nr.
K. 1285/38/39.
Brajtbardtowi Gołdzie, s. Rywona w sprawie
Nr. K. 1419/38/39.
Chankemu Aleksandrowi, s. Władysława w
sprawie Nr. K. 946/38/39.
Herszkowiczowi Ickowi, s. Lajby w sprawie
Nr. K. 5241/3''//38.
Jankowskiemu Cze1sławowi, s. Jana w sprawie Nr. K. 2233/37/38.
Kelmie Gustawowi, s. Michała w sprawie Nr.
K. 70/37 /38.
Kopińskiemu Wacławowi, s. Jana w sprawie
Nr. K. 2237/37/38.
Michalakowi Ludwikowi, s. Józefa w sprawie Nr. K. 63951/37/38.
Pawlakowi Tadeuszowi, 5. Józefa w sprawie
· Nr. K. 5801/37/38.
Sobocińskiemu Bernardowi, s. Józefa w sprawie Nr. K. 1817/37 /38.
Stefankiewtczowi Janowi, s. Andrzeja w sprawie Nr. K. 344/38/39.
Szewczykowi Jakubowi, s. Macieja w.sprawie
Nr. K. 1463/37/38.
Szparce Józefowi, s. Józ·efa w sprawie Nr. K.
1021/38/39.
Wagnerowi Rudolfowi, s. Jana w sprawie Nr.
K. 3549/37/38.
Wajsbaumowi Abramowi, _s. Mojsze Chila w
sprawie Nr. K. 2420/37/38.

Łódzki
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upomnienia karne:

wezwania karne:

Banrowiczowi Kaztmierzowi, s. Ignacego
w sprawie Nr. K. 3172/37/38.
Baumbergerowej Frymecie, c. Zajera w spra-·
wie Nr. K. 2364/37/38.
Benkemu Rudolfowi, s. Wilhelma w sprawie
Nr. K. 3772/36/37.
Chlewskiemu Zygmuntowi, s. Feliksa w sprawie Nr. K. 257/38/39.
Czarneckiemu Józefowi, s. Andrzeja w sprawie Nr. K. 6308/37 /38.
Drewsie Alfonsov\.rii, s. Gotliba w sprawie Nr.
K. 1160/37/38.
F.eferkiewiczowi Majerowi, s. Lajbka w sprawie Nr. K. 203/38/39.
Gołdzie Stanisławowi, s. Wojciecha w sprawie Nr. K. 3403/36/37.
Granatowi Chaimowi, s. br. d. w sprawie Nr.
K. 1966/37/38.
Gronowskiemu Zenonowi, s. Antoniego Nr.
.
K. 2574/36/37.
Guzikowi Janowi, s. Wawrzyńca w sprawie
Nr. K. 357/37/38.
Kaliszewskiemu Józefowi, s. Michała w sprawie Nr. K. 310/38/39.
Kobusowi Janowi, s. Feliksa w sprawie Nr.
K. 2835/38/39.
Kola.nowskiemu Hieronimowi, s. Stanisława
w sprawie Nr. K. 3585/37 /38.
Krawczykowi Stefanowi, s. Aleksandra w spr.
Nr. K. 1346/37/38.
Kur cmanowi Jakubowi, s. Fajwla w sprawie
Nr. K. · 202/37 /38.
Kuropatwie Janowi, s. Wojciecha w sprawie Nr. K 2708/37/38.
Kuśmierczykowi Feliksowi, s. Jana w sprawie Nr. K. 441/38/39.
Kwiekowi Aleksandrowi, s. Mikołaja w sprawie Nr. K. 3436/36/37.
sprawie
Kwiekowi Piotrowi, s. Mikołaja
Nr. K. 3435/36/37.
Kw:i!ekowi Władysławowi, s. Mikołaja w sprawie Nr. K. 3433/36/37.
Lejbowiczowi Szmu1owl, s. Icka w sprawie
Nr. K. 674/37/38.
Maikiewiczowi Janowi, s. Władysława w sprawie Nr. K. 3499/37/38.
Łasce Usz.erowi, s. br. d. w sprawie Nr. K.
273/37/38.
Promińskiemu Mieczysławowi, s. Juliana
w sprawie Nr. K. 4714/37/38.
Sądeckiemu Marianowi, s. Edwarda w sprawie Nr. K. 2106/38/39.
Skotarczakowi Stefanowi, s. Jana w sprawie
Nr. K. 3586/37/38.
Zalewskiemu Maksowi, s. Aleksandra w sprawie Nr. K. 2731/36/37.''
Zamenkornowi S~lamie, s. Ojwety w· sprawie
Nr. K. 1930/38/39.
1

1

W wypadku niezgłoszenia się po odbiór wymienionych pism urzędowych uważać się je bę
dzie jako doręc:zone z chwilą ukazania się Łódz
kiego Dziennika Wojewódzkiego, w którym ogło·
szenie niniejsze ukaże się po raz drugi.
Starosta Powiat@wy:
(-)w/z. J. Ru ka
Wicestarosta.
202.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA 'POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO

z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. RR. I-1/49
o

zamknięciu postępowania

scaleniowego

we wsi Chodaki.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 31 lipca
1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P.
z 1927 roku Nr. 92, poz. 883) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzplitej
z: dnia 11 Hpca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67,
poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 85, poz. 635) podaję do publicznej
wiadomości, że w dniu 20 marca 1939 r. stało
się wykonalne orzeczenie tegoż Starosty z dnia
17 listopada 1938 roku, dotyczące zatwierdzenia
projektu na obszarze scalenia wsi .Chodaki, gm.
Wierzchy, powiatu sieradzkiego.
W związku z powyższym .ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Za

Starostę:

(-) St. Cz up r y n a
Podkomisar·z Ziemski.

w

203.
OGŁOSZENIE

STAROSTWA POWIATOWEGO
SIERADZKIEGO

z dnila 15 kwietnia 1939 roku Nr. RR. I-1/36
o

zamknięciu postępowania

scaleniowego
we wsi Suchorz.yn.

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 rozporządzeniem Prezyc;ienta Rzplitej z dn.
11 lipca 1932 roku (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622)
ornz art. 14 rozpor1z,ądzenia Prezrydenta Rzplitej
z dnia 27 października 1933 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 85, poz. 635) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 1939 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Starosty z dnia 7 li-
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stopada 1938 roku, dotyczące zatwierdzenia projektu na bszarze scalenia wsi Suchorzyn, gminy
Wierzchy, powiatu sieradzkiego.
. W :związku z powyższym ogłasza się o zamknięciu postępowania scaleniowego na wymienionym wyżej obszarze.
Za

Starostę:

(--)St. Czupryna
Podkomisarz Ziemski.
204.
OGŁOSZENIE

STAROSTY P()WIATOWEGO
WIELUŃSKIEGO

z dni1a 12 kwietnia_ 1939 r. Nr. RR. II-2/11
o podziale wspólnot gruntowych
Na mocy art. 25 ustawy z dnia 4 maja 1938 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 290) o uporządkowaniu
wspólnot gruntowych - podaje się do publicznej wiadomości, że orzeczeniern Starosty Wieluńskiego z dnia 8 kwietnia 1939 roku, wdrożony
został podział gruntów wspólnych wsi Hc:tdostów,
gminy Czastary, powiatu wieluilskiego, o obszarze około 105 ha, otrzymanych z· podziału pastwiska t. ,zw. „Hodostowskie" na mocy orzeczenia
Wojewódzkiej Komisji Z1emskiej w Łodzi z dn.
~n lipca 1935 roku utrzymanego w mocy orzeczeniem Głównej Komisji Ziemskiej w Warszawie z dnia 27 lutego 1936 roku.
Starosta Powiatowy:
w /z. (-- )

Wł.

K r zy ż an ow sk i
Wicestarosta.

III.
205.
URZ~DU

PISMO OKóLNE
WOJE,VóDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 20 kwietnia 1939 roku Nr. W oj sk. I/3/4
o poszukiwaniach mężczyzn, figl,\rujących w listach 11oborowych powiatu piotrkowskiego,
a uchylających się od poboru wojskowego.
Do wszystkich Starostw, Zarządów gmin miejskich i wiejskich oraz Komisariatów i Posterunków P. P. na terenie wojewódz,twa łódzkiego.
Zgodnie z okólnikiem M. S. Wewn. Nr. 82
z dnia 30 maja 1930 roku Nr. Wojsk. 8/14, Urząd
Wojewódzki zarządza poszukiwanie następują
cych osób, uchylających się od poboru wojskowego:
l. Frankiewicz Zygmunt Tadeusz, syn Franciszka i Emalii, ur. 21 II. 1915 r., Milej-ów, gm.
Krzyżanów, pow. piotrkowski, Nr. listy pob. 1883.
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2. Tosik Zygmunt, syn Józefa i Bronisławy,
ur. 13 III. 1916 r., Sromutka, gm. Bujny-Szlach.,
pow. piotrkowski, Nr. listy pob. 382 .
3. Kochanowski Witold Konrad,. syn N. N.
i Marianny, ur. 18 II. 1916 r., Piotrków, powiat
piotrkowski1, Nr. listy pob. 1195.

4. Wajnryb Berek, syn J;ankla i Fajgi-Zysly,
ur. 19 II. 1916 r., Piotrków, pow. piotrkowski, Nr.
listy pob. 1381.
5. Borys .Symcha-Froim, syn Emanuela i Mindly, ur. 6. X. 1916 r., Sulejów, gm. Sulejów, pow.
piotrkowski, Nr. listy pob. 1602.
6. Seliger Erwin, syn Adolfa i Julianny, ur.
18 IX. 1917 r:, Bełchatów, gm. Bełchatów, pow.

piotrkowski, Nr. listy pob. 55.
7. Hozen Jakub-Aron, syn Idla i Doby, ur. 7.
IV. 1917 r., Bełchatów, gm. Bełchatów, powiat
piotrkowski, Nr. listy pob. 49.
8. Kobernik Rychard, syn Gottlieba i Emalii,
ur. 8. V. 1917 r., Myszaki, gm. Bełchatówek, pow.
piotrkowski, ·Nr. listy pob. 92.

9. Schlifke Edmund, syn Ferdynanda i JuUanny, urodz. 11. VIII. 1917 r., 'Trząs, gm. Kluki
pow. piotrkowski, Nr listy pob. 577.
10. KulawińsKi Hugo Reinhold, syn Józefa
i Julianny, ur. 21. X. 1917 r., w Niemczech, Nr.
listy pob. 616.
11. Zieliński Stanisław Jerzy, syn Konstantego i Bronisławy, ur. 1. X. 1917, r., Kłudzice,
gm. Łęczna, pow. piotrkowski, Nr. listy pob. 771.
12. J akubowiicz Moszek, syn faraela-Ecka
i Estery Biny, ur. 17. I. 1917 r., Piotrków, pow.

piotrkowski, Nr. bsty pob. 1041.
13. Uszerowicz Uren-Josek, syn Rachmiela
i Małki, ur. 17. V. 1917 r., Piotrków, pow. piotrków, Nr. listy pob. 1262.

14. Kowalczyk Marian, syn Stanisława i Wła
ur. 28. X. 1917 r., Parzniewiczki, gm.
Parzniewice, powiat piotrkowski, Nr. listy
pob. 1309.
dysławy,

15. Federowicz Feliks, syn Konstantego i Wiktorii, ur. 1. XI. 1917 r., Mierzyn, gm. Rozprza,
pow. piotrkowski, Nr. Hsty pob. 1436.
16. Welke Ewald, syn N.N. i Emmy-Amalii,
ur. 26. IX. 1917 r., w Niemczech, Nr. listy pob.
1684.

17. Baczmaga Stanisław, syn N. N. i Józefy,
ur. 9. V. 1917 r. w Niemczech, Nr. listy pob 244.
W wypadku pozytywnych wyników poszukiwań należy porozumteć się bezpośrednio ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowle.

Za

Wojewodę:

(-)W. Hawel
Naczelnik Wydziału.

L_ó.;._d_zk_i_D_z_ie_n_n_ik yvoje1wódzki. Po,~. ~_0_6c._,_2_07_·______
___,. 2. ,. .2_6________ _

14. Mroziek Stanisław, syn Franciszka i Marianny, ur. 22. III. 1917 r., Nr. listy pob. 357.
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15. J a11czak Stanisław, syn Stanisława i J ózefy, ur. 8. III. 1917 r., w. J akubice, gm. Bartochów, pow. Sieradz, Nr. listy pob. 394.

z dnia 20 kwietnia 1939 roku Nr. Wojsk. I-3/5

16. Podsiadły Stanisław, syn Jana i .JV[ar ianny,
ur. 11. V. 1917 r., w. Jeziory, gm. Bogumiłów
pow. Sieradz, Nr. listy pob. 444.

o poszukiwaniach mężczyzn rocznika 1917 figurujących w listach poborowych powiatu Sieradzkiego, a uchylających się od poboru wojskowego.
Do wszystkich Starostów, Zarządów gmin miejskich i wiejskich oraz Komisariatów i Posterunków P. P. na terenie województwa łódzkiego.
Zgodnie z okólnikiem M. S. Wewn. Nr. 82
z di:ia ~O m~ja 1930 roku Nr. Wojsk. 8/14, Urząd
W 0Jewodzk1 zarządza poszukiwanie następują
cych osób, uchylających się od poboru wojskowego:
1. Diament Chatm, syn Leiba i Rywki, ur. 27.
I. 1917 r., m. Sieradz, pow. Sieradz, Nr. listy poborowej 7.

2. Janus Władysław, syn N.N. Janusy Katarzyny, ur. 10. I. 1917 r., m. Sieradz, pow. Sieradz,
Nr. listy pob. 19.
. 3. Działowski Sine, syn Majera-Lajba i Bajli
Mindly, ur. 8. II. 1917 r., m. Warta, pow. Steradz,
Nr. listy pob. 101.
4~ Glamaciński Antoni, syn Stanisława i Stanisławy, ur. 9. V. 1917 r., m. Zduńska-Wola pow.

Sieradz, Nr. listy pob. 158.

'
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,

5. Kałużny Wincenty, syn Józefa i Weroniki,
ur. 7. VII. 1917 r., w. Lubliniec, gm. Studzianno,
pow. Opoczno, Nr. listy pob. 184.
6. Knopf Lajzer, syn Izaaka i Pessy-Trauby,
ur. 27. I. 1917 r., m. Zduńska-Wola, pow. Sieradz,
Nr. listy pob. 193.
7. Marcinkowski Kazimierz, syn Adama i Jadwigi, ur. 30. VII. 1917 -r., m. Zduńska Wola, pow.
Sieradz, Nr. listy pob. 223.
8. Rogoziński Izrael-Chaim, s. Nusena i Chany-Blimy, ur. 9. I. 1917 r., m. Zduńska Wola, powiat Sieradz, Nr. listy pob. 247.

17. Kuś Wincenty, syn Józefa i Stanisławy,
ur. 16. VIII. 1917 r., w. Glapiniec, gm. Brze·źnio,
p. Sieradz, Nr. listy pob. 469.
lŚ. Manios Stanisław, syn Franciszka i Józefy, ur. 5. IV. 1917 r., w. Kościerzyn, gm. Charłu
pia Mała, pow. Sieradz, Nr. listy pob. 534~

19. Czekaj Antoni, syn Idzi i Katarzyny, ur.
9. VI. 1917 r., w. Błota, gm. Godynice, pow. Sieradz, Nr. listy pob. 562.
20. Wojcieszak Władysław, syn Jana i Michaliny, ur. 24. II. 1917 r., w. Słomków-Mokry, gm.
Bartochów, pow. Sieradz, Nr. listy pob. 669.

21. Wawrzyniak Kazimierz, syn Antoniego
i Marianny, ur. 8. VII. 1917 r., w. Choszczewa,
gm. Krokocice, pow. Sieradz, Nr. listy pob. 767 .
22. Fulkb Feliks, syn Bronisława i Stanisła
wy, ur. 26. IV. 1917 r., Niemcy, Nr. ld.sty pob. 781.

23. Kaliski Izrael-Hersz, syn Joela i Rachmy,
ur. 10. X. 1917 r., os. Burzenin, gm. Majaczewice,
pow. Sieradz. Nr. listy pob. 795.
24. Sułek Bolesław, syn NN. i Katarzyny Pacan, ur. 14. III. 1917 r., w. N1echmirów, gm. Majaczewice, pow. Sieradz, Nr. listy pob. 830.
25. Wrociński Antoni, syn Antoniego i Michaliny, ur. 28. I. 1917 r., os. Burzenin, gm. Majaczewice, pow. Sieradz, Nr. listy pob. 838.
26. Chrabelski Stanisław, syn Andrzeja i Stanisławy, ur. 8. IV. 1917 r., w. Izabelów, gm. Wojsławice, pow. Sieradz, Nr. listy pob. 1005.
W wypadku pozytywnych wyników poszukiwań należy porozumi,eć się bezpośrednio

Za

9. Rozenberg Juda-Lajb, syn Perela RabinowiJcza, ur. 18. X. 1917 r., m. Zduńska-Wola, pow.
Sieradz, Nr. listy .pob. 249.

12. Krz:ywania Władysław Stanisław: s. Wła
dysława i Stanisławy, ur. 21. X. 1917 r., Niemcy,
Nr. listy pob. 313.
13. Szala Czesław, 'syn Rocha i Stanisławy,
ur. 18. I. 1917 r., m. Złoczew, pow. Sieradz, Nr.
listy pob. 333.

Wojewodę:

(-)W. Hawel

Naczelnik

10. Sachwitzki Józef-Marcin, syn Marcina
i Franciszki, ur. 15. IV. 1917 r., Niemcy, Nr. listy pob .. 254.
11. Strupichowicz Gerszon, syn Abrama i Cypry, ur. 9. VII. 1917 r., Słupr.a, pow. Sieradz, Nr.
listy pob. 262.

ze

Starostwem Powiiatowym w Sieradzu.

Wydziału.

207.
URZ~DU

PISMO OKÓLNE.
WOJEWóDZKIEG O ŁóDZKIEGO

z dnia 17 kwietnia 1939 roku Nr. OO. II-1/63
o pomiarach precyzyjnej niwelacji.

Do wszystkich Panów Starostów, Panów Przewodnicz.ących Wydzi'ałów Powiatowych oraz Zarządów Gminnych Województwa Łódzkiego.
Zgodnie z zarządzenien1 Ministerstwa Komunikacji z dnia 11 kwietnta 1939 roku Nr. Pm.
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--~r. -~----·--------------------~ó-~~ki _Dz}enni~__Wojewódzki. Poz. 207, 208, 209
IV-110/3/1/39 ·--Urząd Wojewódzki zawiadamia,
że w okresie od maja· do końca października rb.
będą prowadzone na teren~e Województwa Łódz
kiego przez delegowanych urzędn1ków Ministerstwa Komunikacji pomiary precyzyjnej niwelacji.
Personel l\l[inisterstwa, któremu wymienione
prace .zostały poruczone do wykonania będzie
zaopatrzony w odpowiednie .zaśwJ.adczenia.
W związku z powyższym należy wydaEodpowiednie zarządzenia, mające na celu, udztelanie
delegowanym przez Ministerstwo Komunikacji
urzędnikom, jak najdalej idącej pomocy przy
wykonywaniu czynności służbowych.
Za Wojewodę:
(-) Al. Ty m i a n i e c k i
Naczelnik Wydziału.
208.
URZ~DU

PISMO OKÓLNE
WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 20 kwietnia 1939 roku Nr. RF. VII-0/22/39
pożyczek na cele związane
budową ustroju rolnego.

o udzielaniu

209.
URZĘDU

PISMO OKÓLNE
WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 18 kwietnia 1939 roku Nr. RW. I. 2/3

o zwalczaniu nosacizny.
Do wszystkich Starostw Powiatowych Województwa Łódzkiego i Zarządu miasta Łodzi
(Oddział

Weterynaryjny).

Urząd Wojewódzki podaje poniżej w przedruku pismo Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. WZ.
II. 6/6 w sprawie zwalczania nosacizny, instrukoję Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. WZ. II. 6/7 w
sprawie badania zwierząt jednokopytowych
w kierunku nosacizny, oraz wykaz powiatów,
w których w latach 1936, 1937, 1938 ujawniono
nosaciznę do wiadomości i ścisłego zastosowania.
Za Wojewodę:

z prze-

(-) B. Knapski
Kierownik Oddz. Weterynarii.

Do wszystldch Panów Starostów województwa

Przedruk.

łódzkiego.

Odpis pisma M. R. i R. R. z dnia 6 kwietnia
1939 roku Nr. FK. V-886/39 podany niżej w przedruku Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości
i stosowania.
Za Wojewodę:
(--) B. Knapski
Kierownik Oddziału.

Przedruk.
Ministerstwo Roln. i Reform Rolnych

Nr. Fk. V-886/39

W-wa, dn. 6. IV. 39

Do
Urzędu Wojewódzkiego Wołyńskiego
Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych

w Łucku.
.Ministerstwo Rolnictwa i Heform Rolnych
v.ryjaśnia, że z Funduszu Obr:otowego Reformy
Rolnej mogą być udzielane pożyczki tylko uczestnikom przebudowy ustroju rolnego na cele
~'iwiązane z tą przebudową (art. 3 cz. (2) ustawy
z dnia 9 marca 1932 roku o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej poz. 364 Dz. Ust. z 1934 r.).
Ponieważ nabywanie działek ziemi powstp_-·
łych z parcelacji od ich pienvonabywcÓ\V lub
dalszych nabywców nie jest przebudową ustroju rolnego, przeto brak jest podstaw do udzielania pożyczek na finansowanie takich transakcyj kupna-sprzedaży.
Pov,ryższe podaje się do wiadomości w związ
ku z pismami Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.
Hstopada 1938 roku Nr. RF. VII-37/4309 i z dnia
31 stycznia 1939 roku Nr. RF. VII-37/4352.
Za nacz,elnika ·Wydziału:
(-) St. G r a b o w s k i
Radca.

Minbterstwo Roln, i Reform Rolnych

Nr. WZ. Il. 6/6

W-wa, dn, 15. VI. 39 r,

Zwalczanie nosacizny,

Akcja zwalczania nosacizny w 1939/40 roku
prowadzona z zachowaniem obowiązują
cych przepisów, na zasadach następujących:
1) Badanie zwierząt jednokopytowych łącz
nie z malleinizacją winno być wykonywane ści
śle według załączonej instrukcji, z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. WZ. II. 6/7.
2) Badaniem zwierząt jednokopytowych mają być objęte miejscowości, określone w załą
czonym wykazie powiatów, wyznaczonych dla
przeprowadzenia malleinizacj i.
Jednocześnie na obszarze całego Państwa
wjnny być badane i malleinizowane wszystkie
zwierzęta jednokopytowe, znajdujące się w posiadaniu handlarzy, dorożkarzy, furmanów, obozów cygańskich, w stajniiach zajezdnych i t. p.
o ile posiadacze zwierząt nie wykażą się dowodami vnbudzającymi pewność, że wymienione
w tych dowodach zwierzęta były poddane malleinizacji w okresie nie późniejszym niż 6. miesięcy
(ze względów praktycznych zaleca się w stosunku do zwierząt obozów cygańskich zastosować już przy pierwszej
malleinizacji metodę
podskórną). Za ruchem obozów cygańskich należy śledzić i żądać zawiadomienia o każdym
obozie przybywającym na teren danej gminy.
3) W tych miejscowościach, w których ujawniono ognisko nosaciznowe, należy przeprowadzić malleinizację wszystkich koni, przy czym
folwarki położone w sąsiedztwie wsi i odwrotnie, należy uważać jako całość terenu, podlegającego badaniom.

będzie
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4) W zag:r~odach, w których była stwierdzona
nosacizna, pomimo zabida wszystkich koni
w tych zagrodach, nowowprowadzone konie,
chociaż były już malleinizowane, należy poddać
powtórnej malleinizacji po upływie 6 miesięcy
od dnia wprowadzenia.
W .związku z prowadzoną malleinizacją, Ministerstwo zwraca uwagę, że:
a) zarządy, gmin powinny stale sprawdzać
dowody tożsamości koni, w szczególności świeżo
wystawione przez władze wojskowe i w razie
ujawnienia braku adnotacji o dokonanej malleinizacji - przesyłać takie dowody powiatowemu
lekarzowi weterynaryjnemu do poczynienia odpowiednich adnotacji na podstawie listy badań,
znajdującej się w starostwie.
·Dowody tożsamościi koni nie mogą być prze·trzymywane w starostwie dłużej niż 7 dni,
i w tym celu należy wyznaczać poszczególnym
gromadom kolejne terminy nadsyłania dowodów.
W dowodach tożsamości koni przy adnotacji
o dokonanej malleinizacji należy wpisywać nazwę powiatu i województwa, w których dokonana została malleinizacja;
Malleinizacja w 1939 r.
Malleinizację należy przeprowadz:ć
miejscowościach, w

których

w tych wszystki<,h
ujawniono

nosaciznę

Województwo

Łódzkie

Wieluń, Radom·
sko, Łęczyca,
Piotrków, Ło

Końskie, Łowicz,

Opoczn(>,

Radomsko, Rawa Mazowiecka

Końskie

wicz, Kutno,
Skierniewice,
Końskie

b) w m1ejscowościach, gdzie
krwrstość zaraźliwa, spędy koni

istnieje njedodla dokonania
malleinizacji są zaka:zJane. Jako miejscowość za„
powietrzoną niedokrwistością zaraźliwą należy
uważać zwarte osiedle, w którym znajduje się

zagroda zapowietrzona lub szereg osiedli, korzystających ze wspólnych pastwisk lub wodopojów;
c) w miejscowości zapowietrzonej pryszczycą nie należy zarządzać spędu koni z kilku miejscowości.

Poprzednie zarządzenie o zwalczaniu nosacizny z dnia 12 kwietnia 1938 r. Nr. W. XI. 2/59
oraz instrukcję z dnia 30 kwietnia 1936 roku
Nr. W. XI. 2/16 - odwołuje się.
Główny Inspektor
do Spraw Weterynaryjnych

(-)Dr. Leopold Dobiasz
Ministerstwo Roln. i Reform Rolnych
Nr. WZ. II. 6/7
W-wa, dn. 15. IV. 39 r.

INSTRUKCJA
w sprawie badania zwierząt jednokopytowych

w kierunku nosacizny.

I. Ogólne kierownictwo i nadzór nad akcją
badania koni w kierunku nosacizny na terenie

Nr. 8

Poz. 209

województwa sprawuj.e kierownik oddziału weterynaryjnego Urz:ędu Wojewódzkiego akcją
w powiecie kieruje i wykonuje powiatowy lekarz weterynaryjny.
Akcja jest prowadzona przez państwową
służbę weterynaryjną, przy pomocy lekarzy weterynaryjnych specjalnie \V tym celu przeszkolonych.
II. -Przy badaniu należy postępować według
zasad:
A. Zwierzęta jednokopytowe z jawną formą
nosacizny należy ben uprzedniej malleiniz.acj i
natychmiast zabić.
B. Zwierzęta jed:nokopytowe bez objawów
klinicznych, wzbudzających podejrzenie o nosanastępujących

ciznę należy:

1)

przy

wyniku

ujemnym

malleinizacji

wśródskórnopowiekowej zwolnić z odnotowaniem powyższego w dowodzie tożsamości,

2) przy wyniku dodatnim i wątpliwym mallein:izacj:i wśródskórnopowiekowej --- poddać
powtórnej malleinilzacj i wśródskórnopowieko
wej na drugim oku po upływie 24 godzin i w raziie wyniku:
a) dodatniego - zabić;
b) wątpliwego i ujemnego -- poddRĆ po
upływie 3 tygodni malleinizacji podskórnej, przy czym przy wyniku dodatnim lub wątpliwym - zabić, przy
ujemnym - zwolnić.
C. 'Zwierzęta jednokopytowe z objawami klinicznymi wzbudzającymi podejrzenie o nosaciznę należy:

1)

przy

wyniku

wśródskórnopow1ekowej

dodatnim

2) przy wyniku ujemnym lub
poddać

malleinizacji

zabić,
v,rątpliwym

po upływie 3 tygodni malleinizacji podskórnej, przy czym przy wyniku dodatnim lub
wątpliwym zabić, ujemnym zwolnić.
Jeżeli chodzi o konie reagujące wątpliwie, to
w wyjątkowych razach, kiedy ma się do czynienia ze zwierzętami o wysokiej wartości hodowlanej, jak to konie wyścigowe, ogiery reproduktory, konie należące do państwowych zakła
dów hodowlanych i t. p., należy p1·zed dokonaniem malleinizacji podskórnej pobrać krew przy czym dalszy prz.ebieg badań zależny będzie
od wyniku połączonych metod diagnostycznych:
badań krwi i malleinrzacji podskórnej.
III. Sekcja zwierzęcia padłego lub zabitego
na skutek nosacizny winna być przeprowadzona
jak najdokładniej, przy czym należy zwracać
szczególną uwagę na zmiany w płucRch. Stwierdzone zmiany anatomo-patolog:czne \Vinny być
opisane wyczerpująco w protokóle sekcji.
W wypadkach wątpbwych przy ustaleniu nosacizny należy materiał patologiczny przesyłać
do właściwej Weterynaryjne] Pracmvni Rozpoznawczej we Lwowie dla badai1 histopatologicznych,
IV. W razie stwierdzenia nosac~zny przy
sekcji, wszystkie zwierzęta, które miały stycz'ność ze zwierzęciem dotkniętym nosacizną --

Nr.·s
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w

do i
czasie przeprowadzania malleinizacji powiatowy lekarz weterynaryjny podda zaraz
malleinizacj i wśródskórnopowiekowej.
V. W razie padnięcia zwierzęcia będącego
w badaniu pow. lek. wet. winien przeprowadzić!
sekcję padłego z,wierzęcia, celem stwierdzenia
przyc'zyny śmi,erd ..
VI. Malleinizację podskórną oraz sekcję zabitych zwierząt winien przeprowadzić powiatowy lekarz weterynaryjny; wyjątkowo kierownik
Oddziału Weterynaryjnego Urzędu Wojewódzkiego może wydelegować innego lekarza weterynaryjnego.
.
- VII. ,Jeżeli u zwierzęcia z wynikiem badania
wątpliwym,· pozostawionego dla dalszych badań;
w międzyczasie wystąpią objawy kliniczne,
wzbudzające podejrzenie o nosaciznę, których to
objawów uprzednio n1e było, powiatowy lekarz
weterynaryjny zarządzi zabicie zwierzęcia. W powyżseym wypadku należy zabicie zwierzęcia
uzasadnić na liście badań, np. zabicie nastąpiło
wskutek wątpHwego wyniku (malleinizacji
wśródskórnopowiiekowej) i wystąpienia w dniu
. . . . . . . . . następujących objawów (podać
objawy).
VIII. W przypadku zarządzenia przez wła
dze masowych badań, odnośne zarządy gmin
winny sporziądzić spisy zwierząt przeznaczonych
do badania na formularzach według wzoru Nr.
11/wet. M.R. i R. R.
IX. Dla zwierzęcia, które nie posiada dowodu tożsamości, badający lekarz weterynaryjny
wystawia zaświadczenie, że z1wierzę było poddane badaniu i maHeini:zacji.
Zaświadczenie to z datą przeprowadzonej
mallei:nizacji winno być podpisane przez powiatowego lekarza weterynaryjnego.
X. Dowody tożsamości koni względnie zaświadczenie o malleinizacji należy zatrrymać. dó
czasu ukończenia p1erwszego badania, po czym
dowód, względnie zaświadczenie po dokonaniu
adnotacji o wyniku malleinizacji i podpisaniu
przez lekarza weterynaryjnego wręcza się posiadaczowi z,w1erzęcia (w poszczególnych wypadkach) obserwacji w celu dalszych badań - w dowodzie tożsamości w rubryce ,,wynik oględzin
sanitarnych", względnie na odwrotnej stronie
zaświadczenia powiatowy lekarz weterynaryjny
wpisuje czerwonym atramentem: datę rozpoczę
cia obserwacji, datę ukor'1czenia i' wynik, potwierdzając to swym podpisem i odciskiem pieczęci urzędowej. Dowody tożsamości z:wierząt
zabitych po wpisaniu odnośnej adnotacji należy zwrócić zarządowi gminy.
XI. ·Zwierzęta podlegające dalszym badaniom powiatowy lekarz weterynaryjny wpisuje
do listy badań wzoru Nr. 12 i odnotowuje wszelkie dane ważne dla tych badań, wskazanych w
grupie II niniejszej 1nstrukcji ..
Główny Inspektor
do spraw weterynaryjnych:
(-) Dr. Le op o ld Do bias z.
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z dnia 15 kwietnia 1939 roku Nr. P. I-0/13
o stosowaniu przepisów prawa przemysłoweg,o
w stosunku do przedsiębiorstwa sprzedaży przedmiotów monopolów państwowych „pro\Vadmnych przez osoby prywatne".
Do wszystkich Panów Starostów Woj. Łódzkie10
oraz Zarządu Miejskiego w Lodzi, jako władzy
przemysłowej I instancji.
Odpis okólnika Min. Przemysłu i Handlu z dn.
3 kwietnia 1939 roku Nr. PA. III-2/22 Urząd Wojewódzki udziela do wiadomości i zastos9wa11ia.
Za

Wojewodę:

(-) Głogowski
Naczelnik Wydz. Przem.
Przedruk.
Ministerstwo Przemysłu i Handl u
Nr. PA. III. 2/22.

W-wa, dn. 3. IV. 39 r

OKÓLNIK NR. 13.
Sprzedaż przedmiotów zastrzeżonych dla monopoli państwowych nie jest przemysłem w rozumieniu prawa przemysłowego tylko w tych
przypadkach, gdy sp~zedaż tych przedmiotów
jest prowadzona przez zakłady przedsiębiorstw
monopolowych państwowych we własnym za. kresie.
Jest pr.zemyslem i podlega przepisom prawa
przemysłowego sprzedaż przedmiotów zastrzeżo
nych dla ·monopoli państwowych prowadzona
przez osoby fizyczne lub prawne (osoby prywatne) na podstawie ·umowy zawartej z prz.edsię
biorstwerri monopolowym państwowym. lub na
podstawie zezwolenia udzielone,go przez. właści
wą władzę skarbową. Przez fakt zawarcia umowy o sprzedaż z osobą prywatną lub udzielenia
jej ze:ziwolenia na sprzedaż, przedsiębiorstwa monopolowe państwowe rezygnują ze swych uprawn:iJeń do wyłącznej sprzedaży przedmiotów zastrzeżonych dla monopoli państwowych i zezwalają na prowadzenie pr:zemysłu handlowego tymi przedmiotami. W tych przypadkach prowadzenie przemysłu sprzedaży prz.edmiotów zastrzeżonych dla monopoli państwowych odbywa
się w myśl art. 6 prawa przemysłowego w ramach przepfaów o monopolu spicytusowym, tytoniowym, solnym i lot~eryjnym.
Natomiast w każdym przypadku jest przemysłem w rozum1eniu prawa przemysłowego
sprzedaż artykułów, których wyrób w kraju,
przywóz z zagranicy lub z Wolnego Miasta Gdań
ska, oraz wywóz z kraju jest. przedmiotem monopolu· zapałczanego; sprzedaż tych artykułów
podlega jedynie kontroli skarbowe.j.
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Również podlega przepisom
słowego sprzedaż i wyrób piwa,

prawa przemywina, miodu syconego oraz wódek gatunkowych, jak: likiery,
rum, koniak, arak itp.
- W ZJwiązku z powyższym należy zbadać czy
przedsiębiorstwa te zastosowały się do przepi-

Ministerstwo prosi o zarządzenie, aby organy Urzędu Wojewódzkiego podczas inspekcji
drogowych dokonywały również kontroli stanu
objazdów.
(-)Inż. J. Budzyński
Naczelnik Wydziału.

sów prawa prz·emysłowego o uprawnieniach
bu-

przemysłowych i o zatwierdzenie projektów
dowy i urządz·eń zakładów przemysłowych ..

Dyrektor Departamentu.

212.
URZ~DU

PISMO OKÓLNE
WOJEWóDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dni.a 13 kwi·etnia 1939 roku za Nr. KD-I-0/20-1
211.

z dnia 12 kwietnia 1939 roku za Nr. KD-I-0/22-1

o zarządzeniu Ministerstwa ~omunikacji z dnia
9 marca 1939 roku Nr. DR-68-1/1 w sprawie zamówienia drog. mat. kam. z państwowych
wytwórni.

o zarządz.eniu Ministerstwa Komunikacji z dnia
6 kwietnia 1939 roku Nr. DR-48/64 w sprawie
urządienia objazdów podczas robót drogowych.

Do wszystkich Wydziałów Powiatowych (Powiatowych Zarządów Drogowych) i Zarządów Miast
Wydzielonych Województwa Łódzkiego.

URZ~DU

PISMO OKÓLNE
WOJEWóDZKIEGQ ŁóDZKIEGO

Do wszystkich Wydziałów Powiatowych (Powiatowych Zarządów Drogowych) i Zarządów Miast
Wydzielonych Województwa Łódzkiego.
Powyższe zarządzenie Ministerstwa Komunikacji podaje się do wiadomości i wykonania.
Za

Powyższe zarządzenie Ministerstwa Komusię do wiadomości i wykonania.

nikakcji podaje

Za

Wojewodę:

(-}

(-)

J. Bajki ew i cz
Naczelnik Wydziału.

Inż.

Wojewodę:
Inż.

J. Bajki ew i cz
Naczelnik Wydziału.
Przedruk.

Ministerstwo Kom. Departament VII
W ·wa, dn. 6, IV. 39. r.
Nr. DR 48/64
Określenie sprawy: Urządzanie
objazdów podczas robót drogowych.

Do
wszystk]ch Urzędów Wojewódzkich.
Ministerstwo Komunikacji przyp9mina ści
słe stosowanie okólnika z 21 kwietnia 1937 roku
Nr. 225/DR-48-1/1, ogłoszonego w Dzienniku Urz.
M. K. Nr. 48, poz. 428, w sprawie bezpiec:z.eństwa
publicznego przy naprawie dr.óg i mostów oraz.
w sprawie objazdów podczas robót drogowych.
Przypomnienie powyższe ma na celu przede
wszystkim ZlwróceniJe baczniejszej uwagi na potrzeby przedsiębiorstw samochodowych ze
w~ględu na ich charakter użyteczności publicznej. Stwarzanie zbyt wielkich objazdów naraża te prziedsięb:Lorstwa na straty materialne tak
w postaci przedłużenia trasy biegu ich taboru,
jak omijania przez publiczność eksploatowanego
przez nich środka lokomocji z powodu opóźnia
nia czasu przejazdu. Objazdy poza rowem należy zaopatrzyć przede wszystkim w należycie
urządzone zjazdy o odpowiednim zakręci.e i o
spadku nie większym niż 10~/o aż do zabrukowania lub :urządzenia mostku na rowie włącznie,
jeśli to okaż·e się konieczne, aby nie powodowały nadmiernego taboru i wyklucz~ły wszelkie niebezpieczeństwo jazdy.

Przedruk.
Ministerstwo Kom. Departament VII
W-wa, dn. 9. III. 39 r.
Nr. DR-68-1/1
Określenie

sprawy: Zamówienie
(dostawy) drogow. mat. kam.
z państwowych wytwórń.

Do
Wszystkich U rzędów W oj ewódzkich.
Celem uniknięcia plątania kunt różnych odbiorców materiałów kamiennych z państwowych
wytwórń drogowych materiałów kamiennych
(w J anowej Do1inie, Zagnańsku, Kozach (i Kliń
kierń) w Izbicy, Białopolu, Budach), co ma szczególnie ważne znaczenie przy potwierdzeniu prz,eiz Urzęd:y Wojewódzkie rachunków (specyfikacyj) za dostarczone materiały, a dalej celem współdziałania U rzędów Wojewódzkich przy
egzekwowaniu należności za dostarczone materiały, Ministerstwo zarządza co następuje:
I. - Przy wszelkich zamówieniach materiał.ów
drogowych z wymienionych wytwórń należy podawać wytwórniom następujące dane charakteryzujące daną dostawę:
Zamawiający (Urząd
Samorząd),

1)
nie

Wojewódzki

względ

2) Kategoria drogi (państwowa, wojewódzka,
utrzymywana z kredytu państw., samorządowa),
3) Nr. drogi . . . . (prźy zamówieniach mat.
do konserwacj il zbędna) .
4) Odcinek drogi (od - do miejscowości jeżeli budowa jest wykonywana przez więcej niż
jednego przedsiębiorcę).

Nr, S
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5) Odbiorca (Kierownictwo budowy drogi
Nr . . . . . lub mostu na rzece . . . . Pow. Zarz.
Drog. w . . . . . Powiat. Związek Samorządowy
w . . . . . . i t. d. firma . . . . . ).
wyładowania
materiału).

6) Stacje

go

. . . . . . (dla

każde

7) Nazwisko regulującego należytość za dostawę

(Min. Kom.,
ze specjaln. kredyt.
F1rma).

Urząd Wojewódzki ...... )
(Samorząd w . . . . . . . .

8) Wartość zamówienia w zł . . . . . . (oddzielnie dla każdego mat.eriału, oddzielnie dla różnych kredytów).
9) Należytość płatna: gotówką, z.a zaliczeniem

kolej. itp.
10) Terminy'

płatności należności

...... .

11) Z jakkh kredytów płatna dostawa (konserwacyjny, rnw.estycyjny, Fundusz Pracy, samorządowe, firma . . . . 1• ., podać dz. rozdz.
i§ - z zysków wytwórni).
12) Rodzaje, gatunki, ilości, wymiary, ceny
zamówionych materiałów kamiennych.

13) Terminy i

wielkości miesięcznych

setek) wraz z odpowiednimi wnioskami .o wy.~
egzekwowani·e tych sum.
W razie niemożności wyegzekwowania należności od samorządów właściwych U rząd W oj ewódzki wstawi do budżetu podległego Samorządu odpowiednią sumę na spłatę zadłużenia.
Co się zaś tyczy firm drogowych i budowlanych mających umowy, czy to z Ministerstwem
Komunikacji, czy z Urzęqem Wojewódzkim, czy
inną instytucją państwową np.: Funduszem Pracy, Fundusz·em Kwaterunkow. i tp. właściwy
Urząd Wojewódzld po zbadaniu sprawy poinformuje Kierownictwo wytwórni od jakiej instancji na1eżą się firmie wypłaty (również kaucje,
wadia), celem nałożenia we właściwej drodze
aresztu na te sumy.
VI. Ministerstwo zwraca uwagę, że wytwórnie sprzedają zasadniczo materiały za gotówkę,
a za zezwoleniem Ministerstwa Komunikacji na
kredyt na warunkach każdorazowa dla określo
nej dostawy przez Ministerst,wo Komunikacji
ustalonych.
(-)Inż. J. Budzyński
Naczelnik Wydziału.

partii

213.

mateiriaŁów.

14) Numery daty zarządzeń Min. Komunik.
(Urz;ąd

Wojew.

Samorząd.),

którymi zamówiono

URZ~DU

materiały.

Odpisy

PISMO OKóLNE
WOJEWÓDZKIEGO ŁóDZKIEGO

z dnia 17 kwietnia 1939 r. za Nr. KD. I-0/6-5

15) Numer kolejny i

II.

l~U

~~~~_;:--.!..---.~--'-~'---"----~~~--~-

datę

zamówienia.

uzgodnionych

szczegółach między odbiorcą,
wień mają być kierowane do

we wszystkich
a dostawcą zamóMinisterstwa Ko-

o zarządz.eniu Ministerstwa Komunik.acji z dnia
5 kwietnia 1939 r. Nr. DR-63/25 w sprawie pomników drogowych.

munikacji.

Do wszystkich Wydziałów Powiatowych (Pow.
Zarząd'ów Drogowych) i Zarządów Miast Wydzielonych Województwa Łódzkiego.

III. Zamówienia samorządów mają być dawane według tych samych schematów, a w odpisach kierowane do Urzędów Wojewódzkich
terytorialnie właściwych.

Poniższe zarządzenie Ministerstwa Komuni~
kacji wraz z odpisem pisma Muzeum Komunikacji z dnia 28 marca 1939 roku Nr. III/39 podaje się do wiadomości i wykonania.

IV. Urzędy Wojewódzkie obowiązane są czunad terminowym wykonywaniem dostaw
przez podległe im wytwórnie, równocześnie nad
akuratnym regulowaniem wótwórn1om należy
tości za dostarczone matedały przez odbiorców.

Za

wać

Celem niedopuszczenia do powstawania
zaległych należytoś1 ci wszystkie U rzędy W oj ewódzkie powinny współdziałać z U rzędami W oj ewódzkimi: Wołyńskim, Krakowskim, Lubelskim, K1eleckim na tereni·e których znajdują się
państwowe wytwórnie i dopomagać im w wyegzekwowaniu zaległyoh należytości,. W tym celu wymienione wyżej cztery Ur~ędy Wojewódzkie, względnie Kier.owntctwa wytwórń będą
przesyłać co kwartał poc;ząw:szy od 1 kwietnia
roku bież., a jeżeli zajdzie tego potrzeba to czę
ściiej właściwym Urzędom Wojewódzkim, na terenie których znajdują się dłużnicy danej wytwórni, czy to samorządy, czy firmy wykazy tych
dłużników i dłużnych sum (kapitałowych i odV.

Wojewodę:

(-) Inż. J. B a j k i e w i c z
Naczelnik Wydz. Kom. Bud.
Przedruk.
Muzeum Komunikacji

·

Zarząd

Nr. IIl/39

W-wa, dn. 28. HI. 39 r.

Określenie

sprawy: Pomniki
drogowe w Polsce.

Do
Mnisterstwa Komunikacji Dep. Dróg Koł.
. w/m.
Przy szeregu dróg w Państwte zachowały się
pomniki drogowe, niejednokrotnie o duż.ej war".'
tości historycznej.
W związku z powyższym Zarząd Muzewn
upri;ejmie prosi Ministerstwo Komunikacji o zarządzenie dokonania przez poszczeg~lne .Po~iat.

Łódfilti
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Dziennik Wo)e:wódzki. Poit. 213,

Zarządy Drogowe spisu pomililków znajdujących
się w danym powi,ec~e wraz ·Ze szczegółowym ich

opilsem, a mianowicie:
1. Kategoria i Nr. drogi przy której znajduje
silę pomnik drogowy (nazwy miejscowoś
ci prze.z ktbr,e biegnie dany odcinek drogi) ścisłe określenie miejsca, w którym
pomnik znajduje się obecnie, np. na którym kilometrze, w jakiej wsi, lub przy jakim mieście.
2. Rodz,aj naw.ierizchni; jeżeli twarda nawierzchnia, to od którego roku istnieje.
3. Dokładny opis pomnika z podaniem, o ile
można je. jeszcze odczytać, dat i napisów
na pomniku.
4. Historia postawienia pomnika.
5. W jakim stanie znajduje się pomnik.
6. Czy Wojewódzki Urząd Konserwatorski
opiekuj~ się pomniki.em.
7. Czy możHwym byłoby wykonanie na miejscu od!lewu gipsowego, lub wymodelowanie z d~zewa miniatury pomnika w odniesieniu do pomników z czasów Polski przedrożbiot.owej.

214,

szego z dnia 15. III. 1939 r. Nr. KD. I-0/19-1 do
i zastosowania.

wiadomości

Odpis.

Sprawa: Pomniki drogowe.
Urzędom

Wojewódzkim (wszystkim)

- do wiadomości i wykonani.a. Odpowiedzi
należy kierować bezpośrednio do Zarządu Muzeum (Nowy Zjazd 1). Wskazanym byłoby, o ile
mozności uzupełnić dane o pomnikach drogowych fotografiami.
Jednocześnie Ministerstwo Komunikacji wyjaśnia, że sprawa dotyczy wyłąaznie pomników
drogowych ziwiązanych z budową i przebudową
drogi lub mostu.
J. Budzyński
Naczelnik Wydziału.

(-)Inż.

214.
PISMO OKóLNE
URZ~DU WOJEWÓDZKIEGO ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 kwietnia 1939 r. Nr. KD. I-0/19-2
o zarządzeniu Ministerstwa Komunikacji z dnia
22. m. 1939 r. Nr. DR-97/25 w sprawie zmiany
w uldze. pozataryfowej Nr. 2.

Do
wszystkich

(-)Inż.

p. o. Kier.

A. Grapóv:_,,.~
Drogowe.go.

Oddziału

Przedruk.
Ministerstwo Kom. Departament VII
W-wa, dn. 22. III. 39 r.
Okrdlenie sprawy:
Ulia pozataryfowa Nr. 2;

Do wszystkich

Urzędów

Wojewódzkich.

Ministerstwo Komunikacj.i zawiadamia, że
podane w zarządzeniu .z dnia 7-go marca r. b:
DR-97/15 uzupełnienia do ulgi pozataryfoweJ
Nr. 2 obowiązują od dnia 25 lutego 1939 r.
W ostatnim wierszu tych uzupełnień wkradła
się maszynowa pomyłka, a mianowicie zarnfast
„Drągi pogłębiarki" powinno być „Dragi pogłę·
biarki".
(-) Jer.zy Budzyński
Naczelnik Wydziału.
215.
URZ~DU

PISMO OKÓLNE
WOJEWóDZKIEGO ŁÓDZKIEGO

z dnia 18 kwietnia 1939 roku Nr. KB. V-5/1-3/39,
o

rozpocz.ęciu
państwa

prac podstawowej triangulacji
na terenie województwa.

Do Panów Starostów Powiatowych, Panów
Przewodniczących Wydziałów Powiatowych, Panów Prezydentów miast wydzielonych oraz Zarządów Gmin Miejskich i Wi'ejskich na obszarze
województwa łódzkiego.
Ministerstwo Komunikacji, Biuro pomiarowe będz1e przeprowadzać, w czasie od połowy
kwietnia do końca października br., prace podstawowej triangulacji państwa na tereni:e województwa łódZkiego.
Urząd Wojewódzki prosi o udzielenie w razie
potrzeby, personelowi! Ministerstwa, zaopatrzonemu w odpowiedni·e legitymacje, jak najdalej
idącej pomocy.
Za

Wojewodę:

(-)Inż. J. Bajkiewicz
Naczelnik Wydz;, Kom. Bud.

IV.
216.

Wydzi:ałów

Powiatowych (P. Z. D.)
Miast wydzielonych oraz Kierownictw Robót województwa łódzkiego. ·
Poniższe zarz.ądzenie z dn1a 22. III. ·1939 r.
Nr. DR-97/25 podaje śladem zarządzen1a tu tejZarządów

Wojewodę:

Za

Kustosz Muzeum
(-)Wł. Woydyno.

Ministerstwo Kom. Departament VII
W-wa, dn. 5. IV. 39 r.
Nr. OR-63/25
.

Nr.·8

215, 216

WYKAZ
unieważnionych znaków rejestracyjnych
(do użytku powiat. władz admin. ogólnej).
1. Nr. KR. I. M 45-820/24. Urząd Wojewódzki unieważnia zagubione przez J erz.ego Gomoli-

Łódzki

'.Nr. 8

Dziennik. Wojewódzki. Poz. 216, 217, 218

szewskiego tablice r·e:jestracyjne M 45-820.
2. Nr. KR. I. M 45-360/17. Urząd Wojewódzki unieważnia zagubilone przez Ostrowskiego
Alfreda znaki rejestracyjne M 46-360.

V.
217.

Wznoszenie parkanów o różnych wysokoi materiałach jak np. siatka i drzewo jest ..zał:>ronione.
§ 4.

ściach

Bramy i furtki w parkanach wzniesionych
przy uHcach, drogach i placach publicznych,
muszą być w ten sposób wykonane, aby otwierały się w kierunku nieruchomości.
§ 5.

ZARZĄDZENIE

MIEJSKIEGO
W RUDZIE PABIANICKIEJ

Ogrodzenia pomiędzy. poszczególnymi posiadłościamt muszą być przewiewne i nie wyższe,

z dnia 22. III. 1939 r. za Nr. IX/257/39

§ 6.

o budowie parkanów.

Wznoszenie innych parkanów poza wymienionymi w niniejszym zarządzeniu jak r6wnież
wszelkie zabezpiecz-enia drutem kolczastym
umieszczonym poniżej 2,0 mtr. nad pozi'Om terenu, jest uzależnione od uzyskania pozwolenia

ZARZĄDU

Na podstawie art. 385 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17. IV. 1939 roku
o prawie budowlanym i ·zabudowaniu osiedli
(Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 216) oraz § 5 roZ!porzą
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16. III. 1938 r. o sposobie odgradzania posiadłości
i działek (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 182) w brzmieniu rozporządz.enia z dnia 30. VI. 1938 r. (Dz.. U.
R. P. Nr. 46, poz. 373) - Zar~ąd Miejski w Rud2ie Pabianickiej ustala następujący sposób budowy parkanów.
·
§ 1.

Parkany mogą być wykonane:
a) z siatki drucianej, przytwierdzonej do słu
pów żeliwnych, słupów .z żelaz:a kutego,
profilowanego, słupów betonowych, oraz
słupów z drzewa kantowego.
Dla zabezpieczenia pr.zed rdzą, o ile
parkan nie jest wykonany z metalu nierdzewniejącego, należy go grafitować lub
pomalować farbą olejną koloru stalowego
lub zielonego;
b) ze sztachet heblowanych, pomalowanych
farbą olejną koloru stalowego lub zielonego, przytwierdzonych do słupów
wzmocnionych ryglami.
Drze~o użyte do budowy parkanów musi być
.uprzedmo wysuszone i pozbawione soków drzewnych ~<wyługowane), a następnie pokostowane
i dopiero pomalowane farbą olejną.

§ 2.
Malowanie parkanów smołą, wodą wapienną
lub farbą nietrwałą, lub farbą olejną o innym
kolorze, aniżeli stalowy, lub zielony - jest
zabronione.
§ 3.
Parkany nie mogą być niższe jak 1,25 mtr.
i nre wyższie jak 2,50 mtr.

Poziom parkanów, znajdujących się na dział

ka~h położonyCth w Jednym bloku budowlanym,

to Jest pomiędzy dwiema ulicami, musi być identyczny co do wysokości i użytego materiału.

jak 2,50 mtr.

właściwej władzy.

§ 7.

WinnI niestosowania się do zar.ządze:p.ia niniejszego, z.godnie z ał't. 399 cytowanego ro~po-.
rządrenia o prawie budowlanym i zabudowaniu
osiedli, podlegają karze aresztu do 3 miesięcy,
lub grzywny do 3.000 złotych.
§ 8.
Zarządzenie nilniejsze wchodzi w
życie
z dniem ogłoszenia w Łódzki•m Dzienniku Wojewódzkim.

Burmistrz:
(-)W. Grzybowski.
218.
OGŁOSZENIE.

ZARZĄDU

GMINNEGO W

PARADYŻU

z dnta 17 kwietnia 1939 r. Nr. 6/1/39
o organizacji i ustaleniu statutów gminnych kas
wiejskkh pożyczkowo-oszczędnościowych.
Zarząd Gminny w Paradyżu, gminy WielkaW ola, powiatu opoczyńskiego ogłasza:
a) na zasadzie rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolit,ej o organizacji i ustalaniu statutów gminnych kas wtejskich pożyczkowo
oszczędnościowych z dnia 30 grudnia 1924 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 118, poz. 1069) i rozpm·ządze
nia Ministira Spraw Wewnętrznych, wydanego
w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 13
marca 1925 r. o statucie normalnym gminnych
kas pożyczkowo-oszczędnościowych (Dz. U. R. P.
z r. 1925 Nr. 35, poz. 239) została założona Gminna Kasa Pożyczkowo-OszcZJędnośc.iowa z si!edzibą
w Paradyżu,
b) kapitał zakładowy Kasy ustalono w sumie
2.000 dotych,

Łódzki
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Dziennik Wojewód~i.

c) kasa może zaciągać zobowiązania do 20-to
krotnej wysokości kapitałów zakładowego i zasobowego Kasy.
(-)Filipowski
wójt.

219.
OGŁOSZENIE

WYDZIAŁU

ŁODZI

POWIATOWEGO W

z dnia 29 kwietnia 1939 roku L. Bd..;.P-12/38
o uchwaleniu szczegółowego planu zabudowania
części majątku Lućmierz.

· Na podstawie art. 30 i 31 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U st.
Nr. 23, poz. 202) w brnmieniu, zmienionym ustawą z dnia 14 lipca 1936 roku (Dz. Ust. Nr. 56, poz.
405), Wydział :Powiatowy podaje do publicznej
wiadomości, że sporządzony w myśl ogłoszenia
umieszczonego w Nr. 1 DŻiennika Wojewódzkiegq Łódzkiego z dnia 16 stycznia 1939 roku, szczegółowy plan .zabudowania części terenów mająt
ku Lućmierz, gm. Lućmierz, pow. łódzkiego o
pow. 135 ha 8949 m 2 , graniczących z gruntami
wsi Rosanów, kol. Emilia i Dąbrbwka Wielka,
gruntami majątku Lućmier.z i drogą państwową
Łódź - Ozorków, został w dniu 27 kwietnia 1939
roku uchwalony przez Wydział Powiatowy i bę
dzie wyłożony do publicznego przeglądu na okres
2-ch tygodni w biurze Wydz.iału Powiatowego Oddział Budowlano-Regulacyjny w Łodzi, uli~
ca Piotrkowska Nr. 91 od dnia 1-go do 15-go maja 1939 roku w godzinach od 9ej do 13-ej codziennie .za wyjątkiem dni świątecZ'nlych.
W powyższym okresie zainteresowani mogą
przeglądać uchwalony plan zabudowania, a po
upływ1e tego okresu w terminie od dnia 16-go
do 30-go maj a 1939 roku ~głaszać zar,zuty pr:ze„
ciw temu planowi do Wydziału Powiatowego
w Lodzi.
Starosta:
(-) Fr.De nys
Przewodniczący Wydz. Pow.
220.
OG~OSZENIE
WYDZIOAŁU

POWIATOWEGO

w

ł~ĘCZYCY

z dnia 11 kwietnia 1939 r. L. dz. IX. B. 1/5/39
w sprawie ogrodzeń w miastach: Łęczycy, Ozorkowie i Poddębicach.

Poz. 218, 219, 220

. Nr. 8

KaHskiej, 37 P. P. -Ziemi Łęczyckiej -- ogrodzenia winny być wykonane przewiewne, bez podmur:ówki, sztachetkowe z drzewa heblowanego,
z deską od dołu nie wyżej 30 cm. wystającą ponad poziom chodnika. Wysokość ogrodzenia
wynosić winna 1,75 metr. od pozi1omu chodnika
i ogrodzenie winno być zakończone lini,ą poziomą między słupkami. Ogrodzenie powinno być
malowane farbą olejną na kolor (ochronny) stalowy. Odgradzanie nieruchomości od strony
sąsiada ma być wykonane (z desek) przewiewne. Ogrodzenie o wysokości nieprzekraczającej
ogrodzenia od strony uHcy i pomalowane n.a kolor ochronny.
2) Na nieruchomościach przy pozostałych
ulicach i placach ogrodzenie od strony ulicy może być wykonane z drzewa, żelaz.a lub siatki
(prizewiewne) na podmurówce o wysokości nie
priz.ekraczającej 0,5 metr. wykonanej z kamienia
w stanie obrobionym, lub betonu zacieranego na
mokro, lub też z cegły trwałej licowanej, bądź
z cegły pod tynk. Przy stosowaniu zabarwienia
otynkowanych części ogrodzenia należy je uskuteczniać prze.z wmieszanie farby do zaprawy
tynkarskiej. Wysokość ogrodzenia ni,e może
prnekraczać 1,75 metr. ponad poziom chodnika.
Części metalowe ogrodzenia należy grafitować
lub malować w barwach na kolor (ochronny)
stalowy lub inny nierażący i harmonizujący
z otoczeniem. Obrys linii górnej ogrodzenia stanowi linia pozioma.
Poszczególny sposób wykonania, jednakowy
dla całej uEcy, winien być u~godniony z Zarzą
dem Miejskim.
Od strony sąsiedni·ch nieruchomości ogrodzenie może być wykonane z drzewa heblowanego
(przewiewne) o wysokości 1,75 metr., pomalowane farbą olejną na kolor harmonizujący z otoczeniem.
W m. Ozorkowie:
1) Przy ulicach: Zgiersk.i:ej, I\iiars.zalka 'Pił
sudskiego, Listopadowej, Legionów, 6-go Sk~r
pnia, Nowe Miasto .i Parz,ęcz.ewskiej ogrodzenia
winny być wykonywane drewniane, przewiewne
o estetycznym wyglądzie, o wysokości 1,25 mtr.,
przy czym słupki i sztachety winny być heblowane i malowane olejno na kolor zgniło-zielo
ny lub jasno-stalowy, jednakowy na całej uhy.
2) Przy pozostałych ulicach ogrodzenie może
-- jak w pkt. 1-szym lub z siatki metalow·ej
o wysok. 1.25 mtr., słupki mogą być drewniane,
żelazne lub betonowe; części ogrodzenia żelaz
ne ± drewniane powinny być pomalowane olejno na kolor zgniło-zielony lub jasno - stalowv
jednakowy na całej ulicy.
być

V

Zgodnie z § 5 R.ozporządzeni:a Ministra Spraw
W m. Poddębicach:
Wewnętrznych z dnia 16 marca 1938 roku (Dz.
U. R. P. Nr. 21, poz. 182) o sposobie odgradzania ·
1) Przy ulicach: Kaliskiej, Marszałka Piłsud
posiadłości i działek, sposób budowy, z arys, kolor
skiego, Łęczyckiej, Pałacowej, Sienkiewie:za, Kii wysokość ogrodzeń ustala się, jak następuje: .
hńsktego, N arutowieza - ogrodzenia winny być
przewiewne, o wysok. 1.75 mtr. z siatki drucianej
w m. Łęczycy:
malowane olejno n:a kolor stalowy.
1) przy ulicy Ozorkowskiej, Ozorkowskie
2) Przy pozostałych ulicach ogrodzenia mogą
Przedm., Poznańskiej„ Marsz, J. Piłsudskiego, być jak w pkt. 1 lub sztachetkowe z drzewa he1

Nr. 8

Łódzki

Dziennik Wojewódzki.

blowanego, o wys. 1.75 mtr;, malowane olejno na
kolor stalowy.
Zarządzenia niniejsze wchodzą w
życie
z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzie.nniku Wojewódzkim.
Przewodniczący_ Wydz. Powiat.
Starosta:
(-) St. C e b r o w s k i

3) 3rO/o pod.stawy wymiaru państwowego podat-

ku od nieruchomości, ustalonej w myśl przepisów dekretu Prezydenta Rzplitej z d:nia 14
stycznia 1936 roku o podatku od nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 14) lub 3-0/o
podstawy idealnego wymiaru podatku od nieruchomości czasowo zwolnionych od podatku
od nieruchomości.

OGŁOSZENIE

§ 3.

POWIATOWEGO W WIELUNIU

z dnia 26 kwietnia 1939 roku L. O. 2/30/39

nia

Wymiar i pobór podatku drogowego uskuteczWydział Powiatowy.

w sprawie statutu podatku drogowego
na rok 1939/40.
Wydział Powiatowy w Wieluniu ogłasza
uchwalony prnez Radę Powiatową Wieluńską
w dniu 25 lutego 1939 r. i 2latwierdzony reskryptem Urzędu Wojewódzkiego ZJ dnia 24 kwietnia
1939 roku L. SF. I.4/1/39 następujący

STATUT
o podatku drogowym na rzecz Powiatówego
Związku Samorządowego Wieluńskiego:

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymaz asowym uregulowaniu finan,sów komunalnych w-brzmięniu nadanym art.
5 pkt. (3) ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 455) pobrany będzie
w roku budżetowym 1939/40 na obszarze Wieluńskiego Powiatowego ZwiąZiku Samorządowe
go podatek drogowy.
1

§ 1.
Na pokrycie wydatków, z,wiązanych z utrzymaniem i budową dróg samorządowych pobrany
będzie w roku budż,etowym 1939/40 podatek drogowy w kwocie 361.600 zł.
§ 2.

.

Podatek drogowy pobrany

będzie

w wyso-

kości:

1) 700/o wymiaru państwowego podatku gruntowego, obltcwnego bez oddzielnego dodatku
i ulg, pr.zewidziianych w art. 7 i 8 dekretu
Pre:zydenta Rzplitej z dnia 4 listopada 1936 r.
o ,:zrrnianie p~zepisów o państwowym podatku
gruntowym (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 593),
2) 15-0/o ceny świadectw przemysłowych i kart
rej•estracyjnych, przewidzianych w ustawie
z dnia 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1936 r.
Nr. 46, poz. 339), a od 1 stycznia 1940 r. 250/o
ceny kart rejestracyjnych, prz!ewidzianych
w załączniku do art. 7 ustawy .z dnia 25 kwietnia 1938 roku o opłatach rejestracyjnych od
przedsiębiorstw i zajęć (Dz'. U: R. :p. :Nr. 34!
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poz. 293) zaś 500/o od zakład6w i przedsię
biorstw, wymienionych w działach I lit. a)
i II lit. a) części III tegoż ziałącz:nika, jeżeli
zatrudniają ponad 100 pracowników.

221.
WYDZIAŁU

Poz. 220, 221

§ 4.
O wymierzonym podatku drogov.rym zostanie
płatnik

zaw.iJadomiony wezwaniem płatniczym.
Podatek dr.agawy płatny jest w równych ratach półrocznych w miesiącu kwietniu i listopadzie.
§ 5.
Odwołanie pr;Zeciwko wymiarowi podatku
drogowego wnosić należy w terminie i trybie,
przewidzianym w art. 48 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowym uregulowaniu
finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1936 roku Nr. 62, poz. 454).

§ 6.
Nieuiszczony w pr~episanym terminie podatek ściągnięty będzie w drodze przymusowej
.z doliczeniem odsetek według postanowień ustawy z dnia 18 marca 1935 roku (Dz. U. R. P. z roku 1936 Nr. 8, poz. 88) oraz z doliczeniem kosz,..
tów egzekucyjnych według postanowień ustawy_
z dnia 31 lipca 1924 roku (Dz. U. R. P. Nr. 73,
poz. 721) zmienionej :r.ozporządzeniem Prezydenta Rzplitej .z dnia 17 maja 1927 roku (Dz. U. R.
P. Nr. 46, pozr. 401).
W czasie· obowiązywania rozpÓ~ządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 roku (Dz.
U. R. P. Nr. 62, poz. 580), zmienionego częścio
wo rozporządzeniem Rady Ministr-Ow z dnia 2
styczn~a 1933 roku (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 24),
z dnia 28 styo~nia 1934 roku (Dz. U. R. P~ Nr. 10,
poz. 78), z dnia 15 maja 1937 roku (Dz. U. R. P.
Nr. 43, poz. 340) - koszty egzekucyjne pobierane będą według przepisów tego rozporządzenia.
§ 7.
Wykroczenia pr.zeciwko przepisom niniejszego statutu podlegają karze porządkowej do wysokości 345 zł. 90 groszy o ile wykroczenie nie
jest karalne według art. 62-66 ustawy o -tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
§ 8.
Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwier<laJeniu SJO :przez w]:adzę nadzorczą i o~łoszenht

Łódzki Dziennik Wojewódz~__:L_P_oz_._2_2.,;_1__________N_r_._8_

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz
kiego z mocą obowiązującą od· dnia 1 kwietnia
1939 roku do dnia 31 marca 1940 roku.
Przewodniczący

Wydz. _Powiat.
Starosta:
(-) Mgr. A. Chocz y ń ski
Kierownik Starost.wa.

Dział nieurzędowy.
WYCIĄG

z protokółu 1-go w roku bieżącym, XI-go w obec~
nej kadencji posiedzenia Rady PowiatoweJ
Piotrkowskiej, odbytego w dniu 25 lut,ego 1939 r.
w Pi:otrkow1e w sali Okręgowego Towarzystwa
Organi!zacyj i Kółek Rolniczych przy ul. Sienkiewicza Nr. 8, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Starosty Powiatowego Piotrkowskiego Jerzego Rosickiego i przy udziale 45
czfonków na ogólną ustawową Hc.z:bę 46 członków
Rady Powiatowej.
Protokół posiedzenia prowadził sekretarz Wydziału Powiatowego H. Rudzłński.
Punkt 7a

porządku

dziennego.

Rada Powiatowa Piotrkowska po przeprnwadzonej dyskusji zgodnie z wnioskiem Wydziału
Powiatowego„ uchwala poniższy

STATUT
0 podatku drogowym na 1939/46 r.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 11-go
sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowan:u
finansów komunalnych w brzmieniu nadanym
art. 5 pkt. (3) ustawy z dn.i:a 5 sierpnia 1938 roku
(Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 455) pobrany będzie
w roku budżetowym 1939/40 na obszarze piottr.:.
kowskiego powiatowego ;związku samorządowego podatek drogowy.

§ 1.
N a pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i budową driÓg samorządowych pobrany bęqzie w roku budżetowym 1939/40 podatek
drogowy w kwocie 370.000 zł.

§ 2.'
Podatek drogowy pobrany będzie w wysokości:

1) 1000/o wymiaru państwowego podatku
gruntowego, oblicz.onego bez oddzielnego dodat"'
ku i ulg, przewidzianych w art. 7 i 8 dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada
1936 r. o zmiani:e przi.episów o państwowym podatku gruntowym (Dz.,_ U. R. P. Nr. 85, poz. 593).
2) 200/o ceny świadectw przemysłowych i
kart rejestracyjnych, przewidzianych w ustawie

z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym ·podatku
(Dz. U. R. P. z roku 1936 Nr. 46,
poz. 339).

przemysłowym

3) 50/0 podstawy wymiaru pafistwowego podatku od nieruchomości, ustalonej w myśl przepisów dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z
dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 14) lub 5°/o podstawy tdealnego wymiaru podatku od nieruchomości czasowo zwolnionych od podatku od nieruchomości.

§ 3.
Wymiar i pobór podatku drogowego uskuPowtatowy w Piotrkowie.

tęcznia Wydział

§ 4.
O wymierz.onym podatku drogowym zostanie
płatnik

zawiadomiony wezwaniem płatniczym.
Podatek drogow'Y płatny jest w równych ratach półrocznych w miesiącu kwietniu i w listopadzie.
§ 5.
Odwołanie przeciwko wymiarowi podatku
drogowego wnosić należy w terminie i trybie,
pr.zewidzianym w art. 48 ust. z dnia 11 sierpnia
1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów
komunalnych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 62,
poz. 454).
§ 6.

Nieuiszczony w przepisanym terminie podatek ściągnięty będzie w drodze przymusowej
z dolic:z;eniem odsetek według postanowień ustawy z dnia 18 marca 1935 r. (Dz. U. R. P. z 1936 r.
• Nr. 8? poz. 88) oraz z dolicze~ie,m kosztów egz~
kuc~Jnych według postanow1en ustawy z dma
31 .hp?a 1~24 r. (Dz. U .. R. P. Nr. 73, po.z. 721)
zmJ:em.on~J roz~orządzen.1em Prezydenta RzeczypospohteJ z dma 17 maJa 1927 r. (Dz; U. R. P.
Nr. 46, poz. 401) ·
W czasie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 62, poz. 580), zmienionego częściowo
rozporządzeniami! Rady Mrnistrów z dnia 2 stycznia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 24), z dnia
28 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 78),
z dnia 15 maja 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr. 43,
poz. 340) - koszty egzekucyjne pobierane będą
według przepisów tego rozpor,ządzenia.

§ 7.
Wykroczenia przeciwko prz.e.pisom niniejŚze
go statutu podlegają karze porządkowej do wysokości 345.90, o ile wykroczenie nie jest karalne
według art. 62-66 ust. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
§ 8.

Statut niniejszy wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez władze nadwrcze po ogłoszeniu
w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim z mocą

Nr. 8

Łódzki

obowiązującą od dnia 1. IV. 1939 r. do dnia 31-go
marca 1940 r.
Uwaga. Od dnia 1. L 1940 r. pkt. 2 § 2 .statutu
winien mieć brzmienie następujące: „2) .75'°/o ceny kart rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zakładów, wymienionych w dz. I, lit. ,a) i II, lit. a)
części III, zał. do art. 7 ust. z dnia 25. IV. 1938 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 293), jeżeli zatrudniają
one ponad 100 pracowników i w wysokości 35010
"'
od pozostałych przedsięb1orstw i zajęć.

Za

,zgodność:

Pr.~ewodniczący Wydziału
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_

Powiatowego

(-) J. Ros icki
Starosta Powiatowy.

jestrze pomiarowym pod pozycjami 1-15, 17-18,
20-33;
i III. Olsza, gm. Mroga-Dolna, zawierających
ogólnej powierzchni (po odliczeniu 11 ha 5698
metr. kw. na hipotekowane osady pod Nr. Nr.
hip. 1 i 2, r·ep. hip. 503 i 504) 85 ha 7209 metr. kw.,
otrzymanych w działkach oddzielnych ( oznaczonych na planie) prnez osoby wymienione w rejestrze pomiarowym pod pozycjami 1-7, 9-14,
16-17.
. W terminie do pierwiastkowej regulacji hipoteki wyznacz.onym osoby zainteresowane winny
zgłosić i udowodnić ąwoj.e prawa w kancelarii
hipotecznej w Br,zez;inach, pod skutkami prekluzji.
Pisarz Hipoteczny;
(-)Wł. Gałązka.

OGŁOSZENIE.

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim
m. Piotrkowa niniejszym obwieszcza, że na
dzień 10 sierpnia 1939 roku wyznaczony został
termin pierwiastkowej regulacji hipotek dla
osad scalonej wsi Karlin, gminy Szydłów, powiatu piotrkowskiego, województwa łódzkego
ogólnej powier.zchni 182 ha 5970 mtr.2 (sto osiemd.ziJesiąt ~w~ hektary pięć tysięcy dziewięćset
s1edemdz1es1ąt metrów kwadratowych).
W oznaczonym wyżej terminie osoby zainte•
resowane winny zgłosić swe prawa w tymże
Wydziale Hipotecznym pod skutkami prekluzji.

m. Piotrków, dnia 25 kwietnia 1939 r.

OGŁOSZENIE

o zmianie § 9 statutu Komunalnej Kasy Oszczęd
ności powiatu łowickiego w Łowiczu.
N a mocy uchwały Rady Powiatowej w Łowi
czu z dnia 6 marca 1939 r., .zatwierdzonej decyzją
Związku Komunalnych Kas Oszc:z.ędności w
Warszawie z dnia 13 kwietnia 1939 r. Nr. 1385/39,
a podpisaną przez pr·ezesa Związku Zygmunta
Chudzyńskiego i dyrektora Związku_ Kazimierza
Kohlmanna - § 9 statutu Komunalnej Kasy_
Oszczędności powiatu łowickiego w Łowiczu
otrzymuje brzmienie następując·e: „Kapitał za„
kładowy Kasy wynosi 50.000.- zł.".

Pisarz Hipoteczny:

(-) J. S o c h a n o w s k i.

OBWIESZCZENIE.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim
w Br:z;ezinach obwies~cza, Ż·e na dzień 5 sierpnia
1939 :oku wyzz;i:acz~ny został termin pierwiastkoweJ, regulacJ1 hipoteki dła poscaleniowych gruntow (ukazowych) we wsiach:

I. Janów, gminy Dmosin, ·zawierających (łą
cmie z gruntami użyt•ecziności public znej) ogólnej powier~chni 117 hekt. 4579 metr. kw., otrzymanych w działkach oddzielnych· (oznaczonych
na planie) pr~ez osoby wymienfone w rejestrze
pomiarowym pod kolejnymi pozycjami od Nr. 1
do 20 wł.ącznię.
1

II. Wola Łokotow:a, gm.. P1opień, zawierają
cych (łącznie z gruntami użyteczności publicznej) ogólnej powierzchni 170 ha 4837 metr. kw.,
otrzymanych w działkach oddzielnych ( oznaczonych na planie) przez osoby wymienione w re„

OGŁOSZENIE.

Więzienie w Sieradzu zakupi drogą nieograni~zonego p~zetargu w dniu 4 maja 1939 r. godzina 12-ta: jaj 1.500 sztuk, ryżu 100 kg., jęcz...

mienia 1.200 kg., słoniny 1.500 kg., śledzi 12 beczek, grochu 3.000 kg., kartofli 130.000 kg., pę
czaku 2.000 kg., fasoli 3.000 kg., mięsa wołowego
2.500 kg., mąki pszennej 650/o 4.000 kg., grzybów
suszonych 50 kg., liści laurowych ,6 kg., żyta
40.000 kg., masła 15 kg., mąki żytniej 650/o
8.000 kg., kaszy jaglanej 2.000 kg., sera 30 kg.,
cykodi 100 kg., kaszy jęczmiennej 4.000 kg.,
śmietany 500 ~g., mleka 3.000 litrów, manny
100 kg., papryki 10 kg., wędzonki 1.000 kg., her-'~
baty 6 kg., pieprzu 15 kg.
Inf~rmacji

udziela Naczelnik Więzienia.
Naczelnik

Więzienia

(-) Br.Ge ni usz
Nadkomisarz S. W.

Ł6dzki!
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I

OGLOSZENIA DROBNE
Adamczyk Franciszek, zamieszkały w Krzepicach, Ry·nek 12, zgubił książeczkę wojskową z kartą mobilizacyjn~ wydaną w Wieluniu.
508-1-1

A kselard
·Froim, w Łodzi.
nienia z wojska

wydaną

zgubił

w

1922 r.

Anders Otto, syn Ludwika,

Ignacy, syn Michała, rocznik 1890, w Łodzi,
Rzgowska 109, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w lodzi.
· 5974.;1-1

duplikat karty zwolPiotrkowie dn. 23. Il.
6030-1-1

Baranowski Franciszek, syn Rocha, rocznik J897, Łódź,
Młynarska 35, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Lod7i.
·
6054-1-1

1902, Dąbrowa,
w Łodzi. ·
6042-1-1

chajmowicz Mojżesz, syn Chaima, rocznik 1908, w Zgierzu. zgubił książeczkę .wojskową wydaną w Łodzi.
.
6048-1-1

rocznik

zgubił książeczkę wojskową wydaną

Abramowicz Józef, syn Antoniego, rocznik 1905, w Ło·
dzi, zgubił książeczkę wejslcową wydaną w Łodzi.
bezpł. 1-1
uhła Maria, Łódź, Błońska 19 a, z~ubił dowód osobisty,
kartę poborową wojskową i przepustkę do koszar
wydane w Łodzi.
6046-1-1

B

Sobkowicz Sfefania, Łłdi, Bandur&kiego 10,
wód osobisty wydany w Łodzi.

B

Błoch

zgubiła

do6049-1-1

iałorybski

Józef, w Przysuchej, Grodzka 13,
wód rejestracyjny samochodu Nr. A 27140.

zgubił

do5934-1-1

Cieślik

Pelagia, Łódź, Odyńca 8,
bisty wydany w Łodzi.

zgubiła

dowód oso6063-1-1

Cyrański Francfszek, 1yn Józefa, rocznik 1902, w Łodzi.
Ogrodowa 54, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
5938-1-1
ukierman Ajzyk, syn Szymona, rocznik 1916. w lodzi,
Cegielniana 23. zgubił zaświadczenie wojskowe kat.
A wydane w Łodzi.
5969-1-1
C

Feliksa, stacja Widzew, zgubiła lef!itymację
C hełmiilska
uczniowski\. Szkoły Zawodowej Zeńskiej w Łod:ti.
.

Mieczysław, Łódź, Pogonowskiego
kartę mobilizacyjną wydaną w Łodzi.

orowiec

B

35, zgubił
6067-1-1

lumenfeld Chaim, syn Berka, rocznik 1899, Łódź, Cegielniana 13, zgubił książeczkę wojskową i kartę
mobilizacyjną wydane w Łodzi.
6069-1-1

B

-Bąbiak

Franciszek, syn Franciszka, rocznik 1904, Łód.t,
Lwowska 5, zgubił książeczkę wojskową· wydaną
w Łodzi.
bezpł. 1-1
aum Lajb, syn Lajzera, rocznik 1903, w Łodzi, CegielB niana 22, skradziono dowód osobisty i książeczkę
wojskową wydane ~ Częstochowie,
5936-1-1

chorosz Łajwi Josef, syn Dawida, rocznik 1908, w Ło
dzi 11 Listopada 3, zgubił zaświadczenie wojskowe kat.
E wydane w Łodzi.
5960-1-1
czarnojan Antoni, syn Michała, w Łodzi, Mianowskiego
30. zgubił książeczkę wojskowlll wydan" w Łodzi.
.
5977-1-1
Bolesław, w Łodzi, 11 Listopada 26, zgubił legitymację uczniowslr.:ą, Gimnazjum Nr. 216.
5946-1-1

Daberhut

. Dembiński Jan, Łódi, Al. Kościuszki 57, zgubił pozwo
le.nie na prowadzenie pojazdów mechanicznych Nr
D 563 wydane w Katowicach.
5983-1-1

Abram Mojżesz, w Łodzi, Kilińskiego 18,
Ignacemu, Pabianice,
Bromberg
zgubił dowód osobisty wydany w Łodzi.
5941-1-1
Dolewce
Nr. 124166
no
dubeltówkę

vel Nowacki Antoni Józef, w
B akHński
chowskiego 10, zgubił rewolwer belg.
Nr. 278496.

.

.

Kościuszki
Ujeździe.. .

1.

szkoły

kl.

6040-1-1

.

Nr. 4J77 i

do5959-1-1

Stanisław,

w Wójcinie,
Dulas
samochodu Nr. A 48949.

zgubił

znak

566/V-1-1

rejestracyjny
5998-1-1

Cipa Łaja, w Lodzi. Żeroms~iego 3 •. zgubiła doElbaum
wód osobisty wydany w Warszawie.
5975-1-1
Pinlcus, syn Hersza,
Eizen
Sierpnia 13,

rocznik 1909, w lodzi, 6.go
i kartę mob.
5999-1-1

zgubił książeczkę wojskową

kartę zgłoszenia wydaną w Łodzi

.

5985-1-1

wydane w

Łodzi.

Gerda Anna, w Andrespolu
Freymark
dowód osobisty wydany w

k/Łodzi,

Michałowie.

zgubiła

6014-1-1

5997-1-1

·frankfurt Lucjan, zgubił legitymację uczniowską. I Prywatnej Męskiej Szkoły Powszechnej Towarzystwa
Szkół Zydowskich w Łodzi.
5943-1-t

w Końskim, zgubiono
6003-1-1
A 2'1784.

Altman i Sobol, Łódt, Piotrko·nka 6, zgubiono
Freiman
dowód rejestracyjny samochodu Nr. A 45261.

Stanisław, rocznik 1909,
Byczkowski
Szopena 37, zgubił książeczkę

syn Józefa,

wojskową

w Lodzi.
Josek i Rajter Gedon,
Biwalski
dowód rejestracyjny samochodu

zł.

zgubił

Aron, rocznik 1884, syn Dydie, Łódź, NaBerlinerman
wrot 38 a, zgubił książeczkę wojskową. ka'ttę rzemie•
ślniczą

Lutomierska 5, skradzio-

belgijską kurkówkę.

Łodzi, Mała

F N cal. 7.65
5962-1-1

. Bartnicki Marian, zgubił świadectwo. 6:-cio
powszechnej Nr. 76.
lchel w Pabianicach,
Blankiet
wód osobisty wydany w

6015-1-1

Łódź,

wydaną

6047-1-1

.arański Szczepan, zamieszkały w Pabianicach, ul. Trę
backa l, zgubił książeczkę wojskową, wydaną w Sie-

B

radzu,

·

6005-1-1

Izrael . Anszel, syn •Fiszla, rocsmik
Fassksi-żeczk:ę
wołskową wydaną w Łodzi.

1912, zgubił
zl. 575/V-1-l

Łódzki
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f angratówna,przez
Sabina zgubiła matrykułę szkolną Nr. 259,
H erszberg Mendel, Radomsko,
Przysposobienia
twierdzenie
na
wydaną

Państwową

Administracyjno-Handlowego

Szkołę
w Łodzi.

·

6031-1-1

w Łodzi, Zazgubił książeczkę wojskową wydaną w Ło

Zalman, syn Szmula, rocznik 1904,
Fiszer
chodnia 18.
dzi.

5955-1-1

Aleksander Stanisław, zgubił Świadectwo ukoń
Filicha
czenia 7 kl.
Powszechnej 21 w
Szkoły

Łodzi.

5988-1-1
rocznik
Frydman Giecel Majer,
18,
Piłsudskiego
daną w Łodzi.

zgubił

Reymonta 8, zgubił poi sprzedaż tywydane przez Starostwo Pow,
32-1-1

zgłoszenia

1896, syn

książeczkę

Łódi,

Lajba.

wojskową

wy-5995-1-1

Feldman Dyge. rocznik 1902. syn Mordki,

Nowe-Miasto
w Skier/ 5S90-l-1

n/Pilicą zgubił ksiąieczkę wojskową wydaną

niewicach.

toniu Nr. Rej. 655/1-a
w Radomsku.

piwiarnię

rocznik lf\91. w Łodzi,
paszport zagraniczny,
książeczkę Ubezpieczalni Społecznej, oraz paszport zagraniczny żony na. nazwisko Emmy Markowskiej.
6008-1-1

Hibner Juliusz, syn
zgubił

Augusta,

książeczkę

wojskową,

Regina, w Łodzi, Mostowa 27,
H anfwurcel
wód osobisty wydany w Łodzi.

zgubiła

do·
6011-1-1

Boruch, w Łodzi. Nowomiejska 17,
H erszber~
weks'el zł. 50, płatny 15. V. 39 r. wystawca
Mendla z Przytyku, zlecenie Sz. Najman.

zgubił

Zajde
5968-1-1

·

Gorszkiewicz Mojsze, rocznik 1897, syn Jaska. Łódi
Limanowskiego 88, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
5992-1-1

Gerasym, Ł6di, Al. Kościuszki, z~ubił dowód
H rynciów
osobisty wydany w Horucku.
6052-1-1

Goldberg Abram, Łódi. Dolna 1, zgubił pozwolenie na
ubój rytualny wydane przez Zarząd Miejski w Łodzi
za miesiąc marzec 1939 r.
· 5991-1-1

Aron Nuta, rocznik 1896, syn Henocha, Łódź,
Ismach
Nowomiejska 34, zgubił książeczkę wojskową wydaną

Jan. syn Jana, rocznik
Górnik
czarskiego 30,

1903.

zgubił książeczkę

w

Zgierzu, Miel-

wojskową

w Łodzi.

wydaną

5932-1-1

w Łodzi.

Mordka Froim, syn Chaskla,
I zbicki
Gdańsk a 45, zgubił książeczkę
w

Ginsberg Hersz. syn Lajbusia, rocznik 1908, w Łodzi,
Zawadzka 53, zgubił książeczkę wojskową wydaną
w Łodzi.
6016-1-1
Gorząd Bronisław,

syn Józefa, rocznik 1910, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Bankowej 16, zgubił ksią
ż·eczkę wojskową wydaną w Łodzi.
5967-1-1

6088-1-1

wojskową

Łodzi.

6050-1-1

·Jabłoński Michał, syn Wojciecha, rocznik 1894, w Łodzi,
zgubił książeczkę wojskową.
żeczkę Ubezpieczalni Społecznej

Pracy.

dowód osobisty, ksią
i legitymację Funduszu
6019-1-1

anuszewiczowa Helena. Łódź, Śląska 30,
G urowski
Józef, zamieszkały w osadzie Sobota k/Łowi J
cza.
w
zgubił książeczkę wojskową wydaną

Grzelak Ignacy, rocznik 1903, syn Jana, Łódź, Wapienna
36, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
5978-1-1
G

uderian Karol, Łódi, Mielczarskiego 27,
osobisty wydany w Ło9zi.

zgubił

dowód
5984-1-1

Gołębiewski

Henryk, zgubił świadectwo ukończenia 6 kl.
Szkoły Pows:t:echnej Nr. 3, w Łodzi. .
S994-1-1

Wiktor, syn.
Gniatkiewicz
Chojny, Brzozowa 9,

_wydaną w Łodzi.

Konstantego,

zgubił

wojskową

6064-1-1
ks1ąf,! ludności

oraz wyciąg z ksiąg ludności Grynberg Sury.

6075-1-1

rosfeld Menachen vel Fuks, syn Lajbusia. rocznik 1913,
Łódź, Zawi&zy 24, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi
6084-1-1

G

Goldsztajn Hersz, rocznik 1886, syn Abrama Ajzyka,
Łódi, Piłsudskiego 27, zgubił książeczkę wojskową
wydaną w Łodzi,
6089-1-1
Aron, rocznik 1904, syn Berka, TomaszówG oldman
Mazow. PJ. Kościuszki 11, zgubił książeczkę wojskową.

H ertel Jan Eugeniusz,

6032-1-1

w Zawadzie,
s,
Jwojskową.

J
w

Leon, rocznik 1895, syn Władysława. zamie„
gm. Łaziska zgubił książeczkę
5-1-1

uras Jan, syn Mateusza, rocznik 1892, Artur6wek. zgubił książeczkę wojskową i dowód osobisty wydane
Łodzi.
6058-1-1

K

łys Bolesław, zgubił

6.35, Nr. 558107.

rewolwer, marki Walter, kaliber
zł. 583/V-l-1
zgubił

Edward, w Zgierzu, Limanowskiego 19,
Kadoch
weksel protestowany
200.- wyst. Nudelman
zł.

w

Częstochowie żyro

Kudzielka Leon

M. lckowicz i

Henryk

mobilizacyjną wydaną

Krzysztof, Łódź,
w Łodzi.

Józef, syn Józefa,
K limecki
nowska 62,
zgubił

w

.S~ka.

M.

5732-3-3
zgubił kartę

6043-1-1

Łódź, Drew·
wojskową wydaną

rocznik 1895,

książeczkę

Łodzi.

6053-1-1

Klimczak Józef, syn Wojciecha, rocznik 1894, w Łodzi,
Lokatorska 16, skradziono paszport zagraniczny. wydany w Bukareście i książeczkę wojskową wydaną w Ło
dzi.
5933-1-1

30-1-1
rocznik 1909,

syn Antoniego

zgubił książeczkę wojskową wydaną Łodzi
zł.

Moszek, rocznik 1893, z
H elmanKramarska 7, zgubił książeczkę

w Łodzi

abłoński
kały

zgubiła legity-

rccznik 1898,

książeczkę

dow?d
Grynberg M~rie".11, ~6di,z L':'tomierska ~4•.1 zgubiła
akt zeznania,
tożs·;mośc1, wyciąg

mację służbową.

Łowiczu.

11-1-1

V'dź,
wydaną

rocznik 1909,

588/V-l-1

Tomaszowa-Mazow.
wojskową

wydaną

61-1-1

Wolf, syn Dedaliego,
Kurcgielniana
37,
zgubił

w

Łodzi,

Łodzi, Cewojskową wydaną

rocznik 1893, w

książeczkę

5940-1-1

Andrzejowi, zamieszkałemu, wieś CzechoK ędzierskiemu
wice, gm. Zelechlin skradziono książeczkę wojskowlł
wydaną

w Skierniewicach.

46-1-1

Łódzki
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Chaim, Hersz, syn Szmula, rocznik
K uperwaser
1912. Konstantynów 11-go Listopada 19, zgubił ksią
żeczkę wojskową wydaną

K

w

Łodzi.

6033-1-1

achen Chaja, w Łodzi, Żeromskie.to 9, zgubił potwier5964-1-1
dzenie zgłoszenia na magiel Nr. 19012.

Jonas, w Łodzi, 11-go Listopada 32,
Kesler
wód osobisty wydany
'fi Łodzi.

on Lajzer. w Łodzi,
osobisty wydany w

K
K

zgubił do-

Kasprzakowi Janowi, z Łagiewnik A, j!m. Łagiewniki,
z1tinęly 2 dowody tożsamości koni: 1) Seria F
Nr. 538564, wałach c. gniady ur. 1932 r. 2) Seria F
595)-1-1
Nr. 786140 wałach sk. gniady ur. 1931 r.
Lisiecki Stanisław, syn Franciszka, rocznik 1908, Łódź,
Wysoka 13, zgubił książeczkę wojskową wydaną w
6044-1-1
Częstochowie.

5947-1-1

Kilińskiego 120, · zgubił

dowód
bezpł. 1-1

Łodzi,

Nr. 8

Dziennik Wojewódzki.

ończak Juliusz, rocznik 1886, syn Juliusza, Gm. Chojny,
Tuszyńska 62, zgubił książeczkę wojskową wydaną

Władysław, rocznik 1890, syn Jana,
żeczkę wojskową wydaną w Puławach,

L egat

49-1-1

Lewicki Roman, syn Tomasza, rocznik 1902, w Łodzi,
Rzgowska 89, zgubił kartę zwolnienia z wojska, kat.
5961-1-1
E wydane w Turku,

5981-1-1

w lodzi,
rzemiński Władysław,

rocznik 1903, syn Szczepana,
K Antoniew-Stoki, Antoniewska 8, zgubił książeczkę
wojskową .i zaświadczenie bezterminowego urlopu wydane
5983-1-1
w Łodzi.

L

ewkowicz Ita. w Łodzi, 11 Liatopada 90,
wód. osobisty wydany w Wieluniu,

Icek, rocznik 1917.
L iskat.Abram
w
A
Łodzi.

wydaną

Kurzawa Bronisław, Łódź, Ludwika 4, spalono świa·
dectwo z ukończenia Szkoły Powszechnej 76,
6068-1-1
iorhassan Hamdi vel Roland, Ruda-Pabianicka. Pił
K sudskiego 41, zgubił kartę kontroli opłat pojazdów
6087-1-1
mechanicznych.
Marcin, rocznik 1890, zamieszkały w Petronelowie, gm. Buczek, pow. Łaskiego, utracił ~siążeczkę
wojskową przez spalenie się jej, wydaną w Sieradzu,
44-1-1
·.

K

zgubił ksią

zgubił

kartę

zgubiła

do5949-1-1-

poborową

5996-1-1

Eingner Antoni, rocżnik 1894,· syn Ferdynanda, Zgierz,
B. Joselewicza 21, zgubił książeczkę . wojskową wy39-1-1
daną w Łodzi.

L

rocznik 1901, zamieszkały
Stanisław,
w Rozprzy, zgubił książeczkę wojskową wydaną przez
· 22-1-1
D-ctwo 32 p. p. w Pomiechówku.
Lewand~wski

ędziak

Zygmuntowi, Łódź Dowborczyków 27,
skradziono rewolwer kal. 6.35, Nr. 366,811. 6082-1-1

Lewiński Franciszek, syn Władysława, rocznik 1902,
Łódź, Małopolska ·40. zgubił książeczkę wojskową wybezpł. 1-1
daną w Łodzi.

Kozłowiczowi

Łuczak Franciszek, syn Józefa. rocznik 1897,

w
Edward, Łódź, Płocka 24, zgubił paszport zaK graniczny Nr. 3703/35 wydany przez Starostwo
6083-3-1
Grodzkie Łódzkie.

Rokicińska
Łodzi.

11,

zgubił

książeczkę

w Łodzi.

wojskową wydaną

'

6000-1-1

uźniak

1887,
K amieniak Kazimierz,wrocznik
Piotrkowie.

zgubił

wojskową wydaną

książeczkę

K

Klin Majer, rocznik 18~5, Łódź, Nowomiejska 3. zgubił
5993-1-1
dowód osobisty wydany w Płońsku.
Franciszka,

Ł'odzi, zgubił· książeczkę wojskową

syn Szczepana, rocznik 1908, w
Lodzi, 28 p. Strzelców Kaniowskich 26, zgubił ksią6007-1-1
żeczkę wojskową wydaną w Łodzi.

10-1-1

ucharek Józef, rocznik 1900, syn Józefa, wieś Olewin,
gm. Starzenice z~ubił zaświadczenie wojskowe kat,
·
480-1-1
E wydane w Wieluniu.

Kempka Franciszek, syn

Łazarczyk Stanisław,

rocznik 1910, w
wydaną w Łodzi.
6006-1-1

Miszczak Stefan, syn Michała, roc~nik 1901, w Łodzi,
Odolanowskiego ta, zgubił książeczkę wojskową wy- ,
5935-1-1
daną w Łodzi,
Mizes Icek. w Strychowie, k/ł.odzi.
zgubił paszport zagraniczny.

Melesa
pia.

Władysławowi, rocznik
skradziono książeczkę

B. Joselewicza 10
5945:1.1
Słu
wydaną w

1912, Moradla, gm.
wojskową

35-f-1

Skierniewicach.
Józef, rocznik
M ąkosa
żeczkę wojskową wydaną .w

Michała zgubił ksi,.
zł. 587/V-1-l
Łodzi.

1898, syn

Krybus Lejb Hersz, ayn Chaskla Szmula, rocznik 1897:
w Łodzi, Nowo~Zarzewska 2, zgubił książeczkę woj.?972-1-1
·
skową wydaną w Końskich.
awczyński Romuald. Łęczyca, Piłsudskiego 15, zgubił
świadectwo z ukończenia Szkoły Dokształcającej w
Łęczycy oraz świadectwo cechowe piekarskie wydane
6041-1-1
przez Cech Piekarski w ł.ęczycy.

Makowaki Bolesław, syn Ignacego, ~ocznik 1891, w Ło
dzi, Południowa 147, spalono książeczkę woj•kową
5958-1-1
wydaną w Łodzi.

K

Mączyński Antoni, rocznik 1897. syn
mobilizacyjną wydaną w Łodzi,

Jana,

zgubił kartę

5857-11-

Nr. 8

Łódzki

Meller Aron Mordka, rocznik 1914; syn Szmula, Perli,
Łódź, Piotrkowska Nr. 116 zifubił książeczkę wojskową i dowód osobisty wydane w Łodzi.
5989-1-1
Władysław, rocznik 1917, syn Jana zgubił kartę
wojskową wydaną przez Komisję Poborową w Łodzi

Miksa
kat. A.

5986-1-1

August. syn
Majer
Piasta 37.

Jerzego,

zgubił

rocznik

książeczkę

Łodzi.

i889,

O rdynans Icek, syn10, Szulima,
Płac wolności

rocznik 1910,

zgubił książeczkę

daną w Łodzi-Il.

w Lodzi
wy5944-1-1

wojskową

Zygfryd, syn Józefa, rocznik 1914, w todzi,
O siciński
ul. Pomorska 145, zgubił książeczkę wojskową wy-

daną w Łodzi.

6034-1-1

Łodti,

w

wojskową
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wydaną

w
6002-1-1

· Mlumensman Estera, uczennica I kl. Gimnazjum Tow
Szkół ... yd. zgubiła matrykułę.
6021-1-1

Zygmunt, syn Józefa, rocznik 1914. w Łazach,
O lender
gminy Łęczno, powiatu PiotrkowskieJ.!o, zgubił ksią·

żeczkę wojskową, wydaną w Piotrkowie i dowód oso·
bisty wydane przez gminę Łęczno, pow, Piotrkowskiego
za Nr. 318821.
5963-1-1

Malanowski Hieronim, syn Władysława, rocznik 1901,
w Łodzi, Fiaseczna 5, zgubił książeczkę wojskową,
wydaną w Łodzi.
6029-1-1

Miriam, uczenica Szkoły Nr. 221, Tow. Szkół
P omeranc
Zyd. w Łodzi, zgubiła legitymację szkolm\.
6024-1-1

Maćkowiak .Stefan, syn Józefa, rocznik

Piwakowski Zbigniew.

zgubił książeczkę

wojskową

1903, w Brusie,

wydaną

cach.
Muth Krystian Teofil. w Jordanewie,

w Skierniewibezpł. 1-1
Gałkówek.

gm.

zgubił kartę rzemieślniczą kowalską wydaną

zinach,

.

Izrael Mendel. syn
Moszkowicz
towie, Pabianicka 26, zgubił

wydaną w Piotrkowie.·

lry Mordki. w
książeczkę

w Brze5950-1-1
Bełcha-

wojskową

5951-1-1

Łódź, Małachowskiego 42, zgubił legitymację uczniowską wydaną przez Gimnazjum

Nr. 38.

P

6066-1-1

orczyński Leon, syn Franciszka, rocznik 1910, w Chojnach, Trębacka 37, zgubił książeczkę wojskową wy-

daną

w

Łodzi.

5970-1-1

pawlak Mieczysław, syn Antoniego, rocznik 1909, w
Chojnach, Niecała 18, zgubił książeczkę wojskową
. wydaną w lodzi.
5942-1-1

Miller Aleksander Otto, w Tomaszowie-Maz. Rolaµda 2/4,
zgubił prawo jazdy na prowadzenie pojazdów mechanicznyc:h.
5956-1-1

Izrael, rocznik 1908, syn Hersza, zgubił książeczkę
Prajs
wojskową wydaną w Łodzi,
38-1-1

Moczkows~i Franciszek, rocznik 1907, Łódi, Radwań
ska 28, zgubił ksi!lżeczkę wojskową wydaną w Ło-

prochner Jan, syn Wilhelma,

dzi.
Majersdorf Szyja Nusen, Łódź, Zachodnia 39,
wód osobisty wydany w Łodzi.

zgubił

do6078-1-1

rocznik

zgubił książeczkę wojskową wydaną

6035-1-1

bezpł.

Petluk
36,

Łajb, syn Altra,
zgubił książeczkę

rocznik 1911,
wojskową.

samości i wypis z ksiąg ludności. . .

Magdziarek Edward, rocznik 1898,
wydaną w Łodd.

1-1

Łódź, Południowa
zaświadczenie toż

6036-1-1

kartę

mob.
6019-1-1

Urząd

Łodzi, zgubił

Przewozowy, w
Pocztowy
jestracyjny samochodu Nr. A 46162.

7.Dak re6013-1-1

zgubiła legitymację

Anna,
M atronczyk
przez Dyr, Okr.
daną

zgubił

Łodzi,

1908, w
w Łodzi.

urzędniczą wyPoczt. i Telegr. w Warszawie,
6085-1-1

pele Chil Izrael, w

żeczkę wojskową

Łodzi. 11
wydaną

Listopada 38.
w Łodzi.

zgubił ksią6020~1-1

1

Nowogródzki Eliasz Chaim, rocznik 1904, syn Abrama,
Łódź, Św. Andrzeja 35, zgubił książeczkę wojskową
wydaną w Łodii.
6081-1-1

pesses Moszek z Opoczna, Berka Joselewicza 45, zgubil dowód osobisty wydany w Opocznie.
5979-1-1

Nosek Chana. w Łodzi, Kamienna 1, skradziono dowód
osobisty wydany w Łodzi.
6001:..1-1

P

MiP.czysław,
Nieckows0kiwsiana
7,
Łódź.

daną w ł.odzi.

Kutno,
·
14-1-1

syn Stanisława, rocznik 1904.
paw' lak Hi'eroni'm, Łódz', Wróbla
b'ł ś · d t
książeczkę wojskową wy- ,
61 zgu 1
w1a ee wo
.
bezpł. 1#1
z ukończenia ó-ciu kl. Szkoły Powszechnej. Nr, 25.
6072-1-1

zgubił

· Qleksiak Antoni. syn Wojciecha rocznik 18Q6, w Ło
dzi. zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
bezpł-1-1

Józef, rocznik 1912, syn Walentego, RudaO dbieżałek
Pabianicka, zgubił książeczkę wojsko:wą i kartę mob.

wydaną .w Łodzi,

•

awłowski Jan, zamieszkały, mat. Leszczynek, gm.
zgubił książeczkę wojskową wydaną w Kµtnie.

/bezpł.

1-1

Ch1:1ma. osada Ujazd zgubiła, dowód osobisty
P alµch
wydany przez Zarząd gminny Łaziska za Nr. 721663,

seria „B".

6086-1-1

przybyłowicz Władysław, rocznik 1907, syn Wincentego,
/zgubił książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną
wydane w Końskich.
36-1-1

Łódzki
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Stanisław, syn Jana,
P russ
Kiepury 7.
zgubił

rocżnik 1905,

w Chojnach.
wojskowe wydane
·
bezpł. 1-1

zaświadczenie

w Łodzi.

Nr. 8

Dziennik Wojewódzki
Łodzi,

Sierpiński Mojżesz,

palusiak Kazimierz. rocznik 1896, syn Stanisława, wieś
Cyganka zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
bezpł. 1-1

Łagiewnicka

Shi Kul1, w
Suen
paszport zagraniczny wydany w

Piotrkowska 19 ..
w Kutnie.

27, skradziono
Warszawie. 5965-1-1
Łodzi.
wojskową wydaną

syn Henocha, rocznik 1907. w
zgubił

książeczkę

5954-1-1
rocżnik

R

ozenbaum Josek,

z

Radomska,

książeczkę wojskową wydaną

zgubił

Fabianiego 23,
w Radomsku.

65-1-1
I

R adke Ottylia, w Stokac._,, zgubiła dowó? osobisty
Nr. 338/32, wydany dnia 12. V. 32 r. w Nowosolnei.
6022-1-1

Józef, syn Tomasza.
Sobkiewicz
kartę mobilizacyjną wydaną w Łodzi.

Rajchert Edmund, syn
Nawrot 66,

zgubił

Bolesława,
książeczkę

ro.cznik 1911,
wojskową

w Łodzi.

Łódź,
wydaną

Łódź.

Icek Dawid,
Szengielewski
dowód
konia.
tożsamości

Lutomierska 13, zgu5987-1-1
zgubił

Szafasz Józef, syn Romana. -wrocznik 1901,
żeczkę wojsk,wą wydaną

Paweł, syn Juliusza,
Szulc
ska 14, zgubił książeczkę

Łodzi.

Łodzi,

zgubiła

świadectwo

5948-1-1
otmaa Zachariasz, syn Abrama, rocznik 1910, zgubił
kartę mobilizacyjną wydaną w Łodzi. .
6004-1-1

R

Rogowski Maksymilian, syn Walentego, rocznik 1900,
w Łodzi, Grabowa 9. zgubił książeczkę wojskową
wydaną w Łodzi.
6010-1-1

Łódź,

rocznik 1912.

szajnbajn Abram ~afał, syn Jakuba, rocznik 1910. Andrespol, zgubił ksią'żeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
6Q57-t-1

S

ułkowski Władysław, rocznik 1905.
syn Idziego; zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łasku. bezpł. 1-1

Samochodowe
o. zgubiono

Przedsiębiorstwo

znak

45413.

Przewozowe, Sak. z o.
rejestracyjny samochodu Nr. A
6009-1-1

zerman Laja, Łódź, Żeromskiego 64, skradziono dowód
osobisty wydany w Łodzi.
6037-1-1

S

adłowski

Sobczak Jakub, w· Łodzi, Katowicka 11, zgubił dowód
rejestracyjny, kartę opłat samochodu Nr. A 45318.
607 !-1-1

S

tudziński Leon,
skową wydaną

sucho~olski

Szewczyk Józef, rocznikw 1918,
gminie

Hercka Lajb. syn !sena, rocznik 1914,

Łódź,

Żeromskiego 36. zgubił książeczkę wojskową wydaną

Łodzi.

6073-1-1
Łódź,

Hana,
Bandurskiego 24,
Sierakowiak
w(>d osobisty wydany w
Łodzi,

zgubiła

do6090-1-1

•
Ignacy z
Stefaniak
i

Drużbic, zgubił książeczkę wojskową

kartę mobilizacyjną wydaną w Piotrkowie. ,

54-1-1

Brater·

wojskową wydaną w Łodzi,

6055-1-1

S
ufenach Paweł. w. Wierzeje, gm. Uszczyn, zgubił poR zwolenie na broń wydane przez Starostwo Piotrkowskie oraz dowód osobisty wydany przez Zarząd Gminn'y
Uszczyn.
501-3-2

ksią

6045-1-1

6056-1-1

w
Nowa 10,
Rajkiewiczówna5-ciuDaniela,
klas Gimnazjum Skrzypkowskiej,

w

5953-1-1

5awicki Witold. w Łodzi, Al. Kościuszki 87, zgubił potwierdzenie zgłoszenia rnmochodu osobowego Nr,
silnika 760592/76.
6 17-1-1

bił

Rosiak Zygmunt, syn Wawrzyńca, Ozorków, Parzęczew
ska 78, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Kutnie
358-1-1

zgubił

1913,

Franciszek, syn Antoniego, rocznik 1896,
Kilióskiego 72, zgubił książeczkę wojskową wydaną w Łodzi.
6038-1-1
Łódź,

rocznik 1900,
w Łasku.

zgubił

książeczkę wojzł. 617/V-l-1

zgubił kartę rejestracyjną

wojskową ·wydaną

kows:k i.

Wadlew, pow. Piotrzł. 618/V

rocznik 1907, syn
S,nieg Wincenty,
w
ul.
szkały

Zduńskiej-Woli,

84. zgubił książeczkę wojskową.
Stanisław, sy.n
To~aszewski.
p1órkowsk1ego 58, zgubił
daną

w

Stanisława. zamie-

Marszałka

Piłsudskiego

8-1-1

Sta!1isłą.wa

kasążeczkę

w

Łodzi.

~odzi,

Nawy·
5937-1-1

wo1skową

Szczepański Józef, ze wsi Trębaczew. gm. Lubania. zgu1

bił ~aświadczenie

wicach,

mobilizacyjne wydane w Skiernie48-1-1

pychalski Kazimierz, rocznik 1908, syn Jakoba zgubił
książeczkę wojskową i kartę mobilizacyjną, wydane
w Łodzi.
zł. 604/V 1-1

rałada Władysław, rocznik 1900, syn Józefa i Rozalii,
zgubił książeczkę 'wojskową wydaną w Łodzi.
bezpł, 51-1-1

S

Szmydke Artur, syn Adolfa, rocznik

1895, w Grabieńcu,
w Kutnie.
6023-1-1

zgubił książeczkę wojskową, wydaną

Leopold, Ozorków,· Zgierska 39,
Targalski
żeczkę wojskową wydaną w Kutnie.
Józef, Łódź, Felsztyńskiego
U lężałka
osobisty wydany w Lodzi.

zgubił

36, zgubił

ksią

66-1-1
dowód
5980-1-1

Nr. 8
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Ubezpieczalnia Społeczna podaje do wiadomości, iż
wymienione osoby zagubiły legitymacje ubezpieczeniowe, wydanie im przez Ubezpiecza1nię Społeczną.

niżej

1) Brewiński Józef, Nr. leg. 3.645.947, 2) Czynsz
3) Cypil Jakub, Nr. leg.
Aron, Nr. leg. 3.603.375,
3.682·.248, 4) Bazy1ewska Natalia, Nr. leg. 3.427.017,
5) Bednarczyk Józ.ef, Nr. leg. 3.682.176, 6) Dawid Michalina, Nr. leg. 3.417.989, 7) Dalczman Brandla, Nr.
leg. 3.6 23.262, 8) Durka Anna, Nr. lęg. 3.427.929, 9)
Frankental Jakub, Nr. 1eg. 3.649.142, 10) Frajlich Mojżesz, Nr. leg. 3.662.362, 11) Fibich Klara, Nr. legitymacji 3.637.491, 12) Darabasz Jadwiga, Nr. leg. 3'.401.752,
13) Glanc Eliasz-jank.., Nr. leg. 3.711.979., 14) Głowin
kowska Leokadia, Nr. leg. 3.495.850, 15) Hammer Samuel, Nr. leg. 3.684.222, 16i) Grynberg Rywka, Nr. leg.
3.630.8'93, 17) Gajda Maria, Nr. Leg. 3.636.636, 18) Lo- .
renc Maria, Nr. leg. 3.416.550, 19) Lewkowicz Efroim,
Nr. leg. 3.556A60, 20) Liwszyc Jakub, Nr. leg. 3.644'.227,
21) Laskowski Lajb, Nr. leg.· 3.584.240, 22) Grygielski
Jan, Nr. leg. 3.469.181, 2 3. Krążyńska Irena, Nr. leg.
3.583.824, 24. Kramer Helena, Nr. 1eg.. 3.418.803, 25)
Kosiorkiewicz Irena, Nr. leg. 3.497 . 691, 26) Kiełbasa
Walenty, Nr. leg. 3.441.204, 27) Kusz Maria, Nr. leg.
3.45'7.195, 28) Kowalski Jan, Nr, leg. 1.198.429, 2'9) Miszczmk Kazimierz, Nr. leg. 25-.679.951, 30) Niewiadomski Tadeusz, Nr. leg. 3.452.222, 31) Nawrocka Genowefa, Nr. leg. 3.462.147, 3·2 Muszyńska Janina, Nr. leg,
3.598.5214, 33) Niewiadomski Marian, Nr. 1eg. 3.583.977,
34) Mikulska Franciszka, Nr. leg. 4.006.556, 35) Magaj
Maria, Nt. leg. 3·.631.248, 36) Sułkowski Abram, Nr. leg.
3.429.346, 37) Stępczyńska Regina,, ·Nr. leg. 3.396.099,
38) Pokora Genowefa, Nr. Leg. 3.698.650, 39) Piątkow
ska Maria, Nr. leg. 3.661.680, 40) Plewczyński Jan, Nr.
leg. 4.021.499, 41) Perelmuter Froim, Nr. leg. 3.403.537,
42) Stawiszyńska Marianna, Nr. 1eg. 3.407.355, 43) Sumper Czesław, Nr. leg. 3.63 3.513,, 44) Suerakowiak Chana, Nr. leg. 3.514.5H, 45) Sondka Feliks, Nr. legitymacji 3.660.445, 46) Piech Leon, Nr. l_eg. 3.610.651,
47) śniada Helena, Nr. leg. 3.601,957, 48) Sawicki
Mordka, Nr. lleg. 1.209.706, 49) Zielińska Bronisława.,
Nr, leg. 3.431.620, 50) Zalew:ska BrC?nisława, Nr. leg.
3.505\.893, 51) Tomaszewski Ksawery, Nr. leg. 3.482.189,
52) Zalesiewicz Tadeusz, Nr. leg. 3.601.699, 53) Zgolak
Maria, Nr. leg. 3490.147, 54) Torończyk Miriam, Nr.
leg. l.2'31 1.~2'56, 55) Wojda Genowefa,· Nr. leg. 3.634.215,
56) Ryk Apolonia, Nr. leg. 3.614.392,, 57) Wróber
Władysław, Nr. leg. 3.5 28.035, 58) Wojtowicz Wacław,
Nr. leg. 3.470.240, 59) Stencel Władysław, Nr. legitymacji 3.593.52·4, 60) wiodarczyk Władysław, Nr. leg.
3.6351.W6, 61) Szwarcpelc Daniel, Nr. leg. 3.706.757,
6·2) Szturcel Alekisander-Jerzy, Nr. 1eg. 3.5·75.199, 63)
S2luliniowicz Hinda, Nr. leg. 3.706.521, 64) Widawska
Sura, Nr. leg. 3.665.349, 65) Weinberg Laj'zer, Nr. leg.
3.610.884.
1

1

1
)

1

1

Wojtasik Kazimierz·, syn Józefa,· rocznik 1910, w Łodzi.
Stocka 16, zgubił książeczkę wojskową wydaną
6025-1-1
w Łodzi,
Stanisława,

Władysław, syn
W ysocki
Chojny, Bronisławy 30.
wydaną

w

zgubił

roczn'ik

1888.

książeczkę wojtkową

Łodzi.

6062-1-1

Łódź, Rokicińska 89,
mację uczniowską, Gimnazjum 7 H.

Wojtowicz Irena,

Janina, zgubiła
W ik6wna
daną przez Państwową

zgubiła

legity6076-1-1

legitymację uczniowską

wy-

Szkołę Przem. Żeńską w Ło

6070-1-1

dzi.
zgubił
Łodzi.

znak

'.Eugeniusz, z Sieradza,
W eygand
cyjny M 45980 wydany w

reiestra6091-1-1

Henryk Łowicz, P. O. W. 12 zgubił dowód
osobisty Nr. 130, Ser, A Nr. 703142, wydany przez
63-1-1
Zarząd Miejski w Łowiczu dn. 13. VIII. 32 r,
wrzesiński

wicha Stefan. syn

zgubił książeczkę

Stanisława, rocznik
wojskową wydaną

1894, w Łodzi.
w Brzezinach.
bezpł. 1-1

wolfowicz Abram. syn Symchy, rocznik 1918, w Ale. ksandrowie, Warka 'l, zgubił kartę rejestracyjną
wojskową, dowód osobisty, weksel in blanko zł. 50.
6012-1-1

Zgubiono

legitymację Nr. 1268503 wystawiona przez
Ubezpieczalnię Społeczną w PabianicacP. na nazwisko

Dr. Bibrowskiego

Mieczysława legitymację tę unieważnia

2-2

się.

na
gubiono
Z
. Prywatnego Gimnazjum

imię Uriela
Męskiego

matrykułę

Zydowskich w

Łodzi,

Karelica, ucznia II
Towarzystwa Szkół
6074-1-1

Zgubiono
Gimnazjum

legitymację szkolną wydaną przez
Męskie im. J, Piłsudskiego na

Juliana Bugajskiego ucz, kl. III. b.
tożsamości

dowód
Zgubfono
wystawiony na nazwisko
na zam.

wieś

Wola

Błakowa,

Miejskie
nazwisko
6070-1-1

konia seria F Nr. 961152
Powroźnika Ja29-1-1
gm. Brudzice.

właściciela

świadectwa

IV, V, VI i VII klasy
Zgubiono Powszechnejszkolne
w Wieluniu wystawione na naSzkoły

60-1-1

zwisko Jana Tanierskiego.

konia, Seria A. Nr. 313669
. Sztużnoga Wła·
Tomaszów-Maz„ ul. Hrabska 10,

tożsamości

dowód
Z gubiono
wystawiony na nazwisko

dysław, zamieszkały

'

właściciela

47-1~1

alak Stanisław, syn Wojciecha, rocznik 1908, w Złon
kowicach, gm. Doleck, zgubił książeczkę wojskową
bezpł. 1-1
wydaną w Łodzi,

dowód osobisty wydany przez Zarząd Miejski
Sulejowie za Nr. 48/35 w dniu 3 czerwca 1935 r.
na imię Antoniego Sieronia, syna Michała, zamieszkałego
12-1-1
w Sulejowie przy ulicy Milejowskiej Nr. 11.

Leon, rocznik 1904, w Łodzi, Gołębia 9,
zgubił kartę mobilizacyjną wydaną w Łodzi.

Władysław, w Szczercowie, poczta Szczerców,
Z aremba
pow.- Łask. zgubił pozwolenie na broń wydane przez

W

W

ilczyński

,_

W

6027-1-1

Łodzi, Kamienna 16, zgu6026-1-1
bił kartę poborową wydaną w Łodzi.

olf Dawid, rocznik 1916, w

Z

ginął

w

Starostwo Łaskie.

6028 p.-1840-1-1

tożsamości konia, ~seria B Nr. 160661
właściciela Niemca Jana zam.
62-1~1
w Opoczaie ul. Piotrkowska 24

dowód
Zgubiono
wystawiony na nazwisko

Łódzkj
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Zaginęły

legitymacje ubezpieczeniowe \yydane niżej wymienionym przez Ubezpieczalnię Społeczną w Piotrkowie Tryb, Nowicz Stanisław Nr, 4101639, Lisiecki Roman Nr. 4092970, Goldberg Gitla 4124189, Studniarczyk
Adam 1283113.
R-1-1
zaginęła

legitymacja urzędowa Nr. 170. wystawiona przez
Prokuratora S. A. w Warszawie Irenie Walkiewiczowej, żonie Wiceprokuratora w Lodzi,
6018-1-1
dowód
Zgubiono
wystawiony na
Ignacego w

Łodzi.

tożsamości

nazwisko

konia,

seria

właściciela

A Nr. 285327
Domagalskiego
6059-1 ·1

Nr. 8

Wojewód~d.

zaromb Rubin •. rocznik; 19i0,

ł..ódź,

zgubił kartę mobilizacyjną wydaną

Cegielniana 36a,
w Łodzi. 6065-1-1

zielke Artur, w lodzi. Piotrkowska 152,
jazdy na pojazdy m9chaniczne.
zgubił

zgubił

świadectwo

Edward,
Z aborowski
5 kl. Publ
Powszechnej Nr. 76.
Szkoły

prawo
6006-1-1

ukończenia

5971-1-1

Zgubiono
3 dowody
koni, seria A 309800
seria D
i seria F 273064
stawione na
3~1816

nych

tożsamości

'W"\

właścicieli.

róż-

6039-1-1
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