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Zarządzenie Nr 4 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 15 ..III.1961 r. w sprawie wrprowadzeniia zakazu wywożenia i wwożenia ziemniaków
sadzeniaków w obroci~ krajowym nie zaopatrzonych
w świadectwa zdrowia i pochodzenia.
Zarządz.enie Nr 7 Prezydium Woj.ewódzkiej Racy Narodowej w Łodzi z dnia 11.IV.1960 r. w sprawie pogłę
bienia współdziałania między organami rad narodowych na terenie województwa łódzkiego i Naczelną
Organizacją Techniczną (NOT).

Zarządzenie Wydziału

ZdTrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 15.IV.1961 r.

Przepisy

obowiązujące:

31 -

32 -

33 -

w sprawie przeprowadzenia akcji przymusowego odmu.szania w województwie łódZJkim.
Uchwała Nr 57 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 31.III.1961 r. w sprawfe wyznaczenia terenów pod budownictwo domów jednorodzinnych n~ terenie m. Sieradza.
Uchwała Nr 58 Prez.ydium Po.wiatowej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 31.III.1961 r. w sprawie wyznaczenia terenów pod budownictwo domów jednorodzinnych na terenie m. Złoczewa.
Uchwała Nr 59 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Sieradzu z dnia 31.III.1961 r. w sprrawie wyznaczenia terenów pod budownictwo domów jednorodzinnych na terenie osiedla Karsznice.

§ 3.
świadectwa zdrowia i pochodzenia wystawia właściwy
miejscowo organ służby kwarantanny i ochrony roślin Pre-·
zydium Powiatowej - Miejskiej - Rady Narodowej.

Poz. 28
ZARZĄDZENIE Nr 4
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w

Łodzi

§ 4.

z dnia 15 marca 1961 roku
w sprawie wprowadzenia zakazu

wywożenia

i

wwożenia

ziemniaków sadzeniaków w obrocie krajowym nie zaopatrzonych w świadectwa zdrowia i pochodzenia

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej działając na
podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia
1 kwietnia 1960 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa
zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym (Dz. U. Nr 21,
poz. 125) zarządza, co następuje:

Organy służby kwarantanny i ochrony roślin prezydiów
rad narodowy·ch są uprawnione do:
1. wstępu i badania gruntów, na których są lub były uprawiane ziemniaki oraz wstępu do pomieszczeń lub uirzą
dzeń służących do przechowywania ziemniaków,
2. przeprowadzania kontroli fitosanitarnej wwożonych, wywożonych i przewożonych w
granicach województwa
partii ziemniaków sadzeniaków,
3. żądania potrzebnych informacji.
§ 5.

§ 1.

Ze względu na występowanie:
1. raka ziemniaczanego Synchytrium endobioticum
(Schilb.),
'
2. mątwika ziemniaczanego - Heterodera rostochiensis
(Woll.), oraz na niebezpieczeństwo zawleczenia i rozprzestr:llenienia się:
1. paircha prószystego - Spongosipora subterranea (Wallr.)
Johns,
2. bakteriozy pierścieniowej - Corynebareterium sepedonicum (Spieok et Kotth) Skaptason et Burkholder,
wprowadza się zakaz wwożenia, wywożenia poza granice
województwa i przewożenia w granicach wojewód21twa partii
ziemniaków sadzeniaków nie zaopatrzonych w świadectwa
zdrowia i pochodzenia stwierdzającego, że partia ziemniaków jest wolna od tych spośród ww chorób i szkodników.
§ 2.
świadectwo . zdrowia i pochodzenia winpo zawierać poza
stwierdzeniem,''o którym mowa w § 1, adres gospodarstwa,
w którym ziemniaki zostały wyprodukowane, nazwiska osób
lub nazwę j~dnostki organizacyjnej będącej właścicielem
lub użytkownikiem tego gospodarstwa oraz wagę partii
ziemniaków.

Zarządzenie niniejsze nie narusza przepisów rozporządzeń
wydanych w sprawie zwakzania poszczególnych chorób
i szkodników ziemniaka.

§ 6.

Winni nies,tosowania się do postanowień wynikających
z niniejszej uchwały podlegają, na podstawie art. 21 ustawy
z dnia 16 lutego 1961 r. - o ochronie roślin uprawnych
pr:zied chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10,
poz. 55) w związku z art. 8 ustawy z dnia 15.12.1951 r.
o orzecznictwie karne-administracyjnym - tekst jednolity
Dz. U. Nr 15, poz. 79 z 1959 r. - karze aresztu do 3 miesięcy
lub karze grzywny do 4.500 zł.
Wykonanie zarządzenia porucza się prezydiom powiatowych rad narodowych.
łfadzór i kontrolę nad wykonaniem niniejszego zarządze
nia powierza się Wydziałowi Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium WRN.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Za Prezydium Rady Narodowej
Fr. Grochalski
Przewodniczący

Prezydium
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ZARZĄDZENIE Nr 7
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w

3) udzielanie pomocy jednostkom NOT w organizowaniu
imprez tąkich, jak wystawy, kursy, odczyty, konferenŁodzi

z dnia 11 kwietnia 1961 r.
w sprawie pogłębienia współdziałania
· narodowych na terenie województwa

między

Organizacją Techniczną

(NOT).

organami rad
i Naczelną

łódzkiego

Realizacja rosnących zadań Planu 5-letniego 1961-1965
oraz przygotowanie planu perspektywicznego wymagają
bardzo szerokiego i zorganiziowanego działania w dziedzinie
zarówno doskonalenia kadr technicznych, jak i zastosowania
w całej gospodarice najnowszych osiągnięć techniki. Inży
nierowie i technicy mają w tej dziedzinie do wykonania
wspólnie z załogami robotniczymi poważne i odpowiedzialne
zadania. Tym celom i zadaniom służy również działalność
Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszeń Technicznych w niej zrzeszonych.
Dalszy rozwój gospodarki i techniki,· a w szczególności
przygotowanie i realiza1cja zakładowych i terenowych planów
technicznych i gospodarczych wymagają stałego rozsZJerzania
i pogłębiania współpracy wszystkich ogniw Naczelnej Organizacji Technicznej z organami rad nar_odowych.
W związku z powyższym Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej, działając na podstawie ~chwały Nr 58/61 Rady
Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie pogłębiania
współdziałania między organami państwowymi i Naczelną
Organizacją Techniczną oraz zrzes1
z onymi w niej stowarzyszeniami technicznymi w pomzumieniu z W.K.P. NOT
w Łodzi zarządza, co nast~uj e:
§ 1.

rad narodowych w województwie łódzkim,
kierownicy wydziałów (jednostek równorzędny1ch) Prezydium W.R.N. ·oraz dyrektorzy Wojewódmich Zjednoczeń
i Przedsiębiorstw powinni pogłębiać i rozszerzać współ
działanie z odpowiiednimi ogniwami Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie podstawo.wych problemów
technicznych i gospodarczych, województwa łódzkiego,
a w szczególności w zakresie:
·
1) opracowywania perspektywicznych planów rozwoju
gospodarczego województwa (powiatu miasta rejonu) ze szczególnym uwzględnieniem planów roz-,
woju techniki w przemyśle i rolnictwie;
2) opracowywania programów inwestycyjn1'ch, rozwoju
kooperacji i specjalizacji w produkcji zakładów przemysłu terenowego i przedsiębiorstw podporządkowa
nych radom narodowym;
3) szkolenia i dokształcania kadr technicznych jednostek
organizacyjnych priezydiów rad narodowych oraz
przedsiębiorstw
podporządkowanych
radom narodowym;
,
4) działania wspólnie 1z e związkami zawodowymi na vzecz
ro~wijania socjalistycznego współzawodnictwa pracy,
racjonalizacji i wynala2lczości oraz bezpieczeństwa
i. higieny pracy;

1. Prezydia

5) popularyzacji techniki i podnoszenia kultury technicznej załóg zakładów pracy i całego społeczeństwa, drogą
wystawiennictwa technicznego, rozwoju czytelnictwa
prasy i książki technicznej itp.
§ 2.

Nr 5

cje i narady, konkursy oraz wszelkich form roziwijania
czytelnictwa książki i prasy technicznej;
4) udzielanie - w uzasadnionych przypadkach - delegacji_ i zwolnień dlia zatrudnionych w jednostkach
podległych, członkom stowarzyszeń zrzeszonych w NOT
~
'
5) zasięganie opinii WKP NOT przy doborze kandydatów
na techniczne stanowiska kierownicze w jednostkach
organizacyjnych prezydiów rad narodowych i przedsiębiorstwach podporządkowanych radom narodowym.
1

§ 3.
1. Prezydia riad narodowych, kierownky wydziałów (jedno-

stek równorzędnych) Prezydium W.R.N. oraz dyrektorzy
Wojewódzkich ZjednocZJeń i Przedsiębiorstw udzielą peł
nego poparcia dla:
1) rozszerzania sieci kół Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz instytu'cji członkostwa zbiorowego
przedsiębiorst1w i zakładów podporządkowanych radom
narodowym;
udziału priaoo1wników inżynieryjno-technicznych (jednostek organizacyjnych) prezydiów rad narodowych
w pracach stałych i doraźnych komisji problemowych
i branżowych, powołanych przez WKP NOT, Oddziały
SNT i Komis}e Koordynacyjne Kół Zakładowych;
3) zabezpieczenia ochrony zabytków techniki.

2)

§ 4.

Prezydia rad narodowych rozważą możliwości zlecania
jednostkom NOT i Stowarzysz,eń Naukowo Technicznych. organizacji konkursów i innych prac w zakresię rozwoju
techniki na zasadach określony1ch w regulaminie Zarządu
NOT w porozumieniu z Komitetem d/s Techniki i Ministerstwem Finansów.
§ 5.

Prezydia rad narodowych, kierownicy wydziałów {jednostek równorzędnych) Prezydium W.R.N. oraz dyrektorzy
Wojewódzkich Zjednoczeń i Przedsiębiorstw składać będą
Prezydium W.R.N. raz w roku w terminie do 31 marca
informacje o realizacji postainowień niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie

nilku

wchodzi w
W.R.N.

Urzędowym

życie

z dniem

ogłoszenia

w Dzien·
Za Prezy<ijum Rady Narodowej
Fr. Grochalski
Przewodniczący Prezydium

Poz. 30
ZARZĄDZENIE

Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dn. 15.IV.1961 r. w sprawie przeprowadzenia
aik!cji przymusowego odmuszania w województwie łódzkim.
W celu zapobieżenia występowaniu ostrych chorób za-,
kaźnych przenos,zonych_ przez muchy, a w szczególności choroby Heine-Medi!Ila, duru brzusznego, czerwonki oraz biegunki letniej dzieci i niemowląt, na podstawie art. 10 ust. 1
lit. d ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. o zapobieganiu choro"".
biom zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz. U. Nr 27, poz. 198),
IIl!Strukcji Ministra Zdrowia Nr 13/61 z dnia 10 marca 1961 r.
(ED-00-9/61) w sprawie akcji odmuszania Wydział Zdrowia
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi zarządza
przeprowadzenie akcji przymusowego odmuszania w województwie łódzkim w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia
30 września 1961 r.

1. Dla realizacji zadań wymienionych w § 1 zarządzenia prezydia rad narodowych, kierownicy wydziałów (jednostek równorzędnych) Prezydium W.R.N. oraz Dyrekt1orzy
Wojewódzkich Zjednoczeń i Przedsiębiorstw zapewnią:
§ 1.
1) szieroki udział przedstawicieli NOT w pracach komisji
rad nariodowych i komisji powo~anych przez prezydia
Przymusowemu odmuszaniu na terenie województwa
rad narodowych oraz w miarę potrzeby brać będą
· łódzkiego podlegają:
udział w zjaZJdach i konferencjach naukowo-technicz,nych organizowanych przez WKP NOT, oddziały sto- 1. a) szpitale, sanatoria, prewentoria, przychodnie, żłobki,
domy małego dziecka, kuchnie mleczne, przeds,Zlk:ola
warzyszeń naukowo-technicznych i Rejonowe Komisje
oraz inne zakłady dla dzieci i młodzieży - według
Koordynacyjne Kół Zakła!drowy1ch NOT;
uznania wydziału zdrowia,
2) zasięganie opinii właściwych· ogniw organizacyjnych
b) miejsca przetwórstwa i obiegu artykułów żywnościo
NOT w sprawach o większym znaczeniu technicznowych jak: zakłady żywienia zbiorowego, mleczarnie,
gospodarczym dla rozwoju województwa-- powiatu rzeźnie i przetwórnie mięsne, wytwórnie lodów,
miasta - rejonu;
,..
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c) stajnie, obory i chlew):lie znajdujące się na terenie
miast,
a p:onadto położone na obszarach wiejskich następujące
2.
obiekty:
a) w państwowych g1ospodarstwach rolnych: kuchnie
stołówki, zlewnie i rozlewnie m1'eka, obory i chlewnie,
b) większe zakłady przemysłu spożywczego,
c) domy wczasowe oraz schroniska PTTK,
d) miiejs,ca wylęgu much, jaik: śmietniki, wysypiska
śmieci, ustępy, grnojówki itp.
§ 2.
Jednocześnie z zarządzeniem akcji przymusowego odmuszania\ wydziały zdrowia prezydiów powiatowych i miejskich
(w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych zarzą
dzą uporządkowanie pod względem sanitarnym obiektów
i pomieszczeń stanowiących lub mogących stanO"wić miejsca
wylęgu much, jak: śmietniki, wysypisk1a śmieci, doły kloaczne, gnojowiska itp.
§ 3.

Przymusowe odmuszani:e prowadzi na koszt właściciela,
lub użytkownika obiektu Łódzki Zakład Dezynfekcji, Dezyns ekcji i Deratyzacji w Lodzi (ul. Piotrkowska
238, tel. 228-26, 438-26). Koszt odmus'zania zakładów służby
zdrowia położonych na terenie województwa łódzkiego pokryje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ło
dzi (ul. Wodna Nr 40).

Str. 33

§ 10.
ko1I1trolę nad wykonaniem niniejszego zarząd·ze
owia prezydiów powiatowych
przeprowadzą wydziały zdr1

Nadzór i

nia
i miejskich rad nar:odowych, WojewódzJka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Łodzi łącznie z terenową służbą sani-

tarno-epidemiologiczną.

§ 11.
Niestosujący się do przepisów niniejszego zarządzenia na
podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 1935 r. 6 zapobieganiu chorobom zaikaźmym i IQ ich zwalczaniu (Dz. u.
Nr 27, poz. 198) i w zwiąmm z art. 8 ustawy z dnia 15.XII.
1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 1959 r. Nr 15, poz. 79) - podlegają karze
grzywny do 4.500 zł lub aresztu do 3 miesięcy.

§ 12.
Zarządzenie

życie

z dniem 15.IV.1961 r.
mgr K. Borczyk
Z-ca Kierownika Wydziału Zdrowia
i Opieki Społecznej

wchodzi w

Poz. 31

zarządcy

1

§ 4.

Ze względu na warunki miejscowe wydziały zdrowia prezydiów powiatowych i miejskich (W miastach stanowiących
powiaty) rad narodowych mogą w uzasadnionych przypadkach nakazać od.muszanie również w innych obiektach niż
wymienione w § 1.
§ 5.

W obiektach wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a i b Łódzki
Deratyzacji w Łodzi
Zakład Dezynfekcji, Dezynsek,cji i
przeprowadzi powtórne przymusowe odmuszanie w okresie
od 15 Hpca do 30 września 1961 r.
§ 6.

Koszty odmuszania wg cen wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia wynoszą:
za pierwsze 50 m2 powierzchni odmuszonej 1
20 zł OO gr
ryczałt
za każdy następny m2 powierzchni odmuszo:25 gr
nej - rycZ'ałt
przy obiektach wymienionych w § 1 lit. d za
pierwsze 50 m2 powierzchni odmuszonej
30 zł OO gr
ryczałt
25 gr
za każdy następny m2
§ 7.
Wydziały· zdrowia prezydiów powiatowych i miejskich
(miasrt S1tanowiących powiaty) rad narodowych za pośrednic
twem powiatowych i miejskich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych sporządzą i prZieślą do dnia 10 kwietnia 1961 r.
do WojewódzJkiej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Ło
dzi, uli. Wodna Nr 40, wykazy obiektów podlegających
przymusiowemu odmusZJaniu oraz doręczą użytkownikom
tych obiektów zawiadomienia o umieszczeniu ich w wykazie.

§ 8.
Łódzki Zakład Dezynfekcji, Dezynsek,cji i
Łodzi zawiadomi o terminie przeprowadzenia
właściciela, zarządcę lub użytkownik1a obiektu

w

Deratyzacji
odmuszania
podlegają

cego przymusowemu odmuszaniu na 7 dni przed rozpoczę
ciem odmuszania o,raz w tym samym trybie zawiadomi

terenową służbę sanitarno-epidemiologiczną.

§ 9.

Przedstawiciel Łódzkiego Zakładu Dezynfekcji, Dezynsekcji· i Deratyzacji w Łodzi (Kierownik brygady usługo
wej) wyda na miejscu odmuszania odpowiednie i niezbędne
zalecenia, zmierzające do ochrony mienia przed możliwością
ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia go.

U C H W A Ł A Nr 57
Prezydium Powia.towej Rady Narodowej w Sieradzu
z dnia 31 marca 1961 r.
w sprawie wyznaczenia terenów pod budownictwo domów
jednorodzinnych na terenie, m •. Sieradza.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu
na podstawie art. 2, pkt 1 ustawy z dnia 22 maja
1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych
w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, poz. 138) w oparciu
o projekt wyznacZienia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, opracowany przez Wydział Architektury i Budownictwa na podstawie planów urbanistycznych zagospodarowania przestrzennego m. Sieradza postanawia wyznaczyć
pod budownictwo domów jednorodzinnych tereny o powierzchni około 30 ha, stanowiące własność prywatną, użyt
kowane jako działki rolne, graniczące od północy z ul. Polną,
od południa z rowem publicznym „Krasawa", a następnie
z ul. Brzezińską, od wschodu z ul. Zajęczą, od zachodu z nieruchomością Franciszka , Dębskiego i następnie nieruchomością stanowiącą własność Marii Trzcińskiej.
działając

Za Prezydium Rady Narodowej
J. Jankowski
. J; Łukasiewicz
Przewodniczący Prezydium
Sekretarz Prezydium
Poz. 32
Nr 58
UCHWAŁ A
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu
z dnia 31 marca 1961 r.
w sprawie wyznaczenia terenów pod budownictwo domów
jednorodzinnych na terenie m. Złoczewa
Prezydium Powiatowej Rady ·Narodowej w. Sieradzu
na podstawie art. 2, pkt 1 ustawy z dnia 22 maja
1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych
w miastach i osiedlach (Dz. U. N:r 31, poz. 138) w oparciu
o projekt wyznaczenia terenów pod budowp.ictwo mieszkaniowe, opracowany przez Wydział Architektury i Budownictwa na ipodstawie planów urbanistycznych zagospodarowania przestrzennego m.. Złocz,ewa postanawia wyznaczyć pod
budownictwo domów jednorodzinnych tereny o powierzchni
5, 73 ha, g:riankzące od strony północnej z ul. Lututowską
od granicy nieruchomości' stanowiącej własność Ludwika
Janowskiego do ul. Przechodniej, od strony południowej
z ul. Kilińskiego, Ogrodową, targowicą i rzeźnią, od strony
wschodniej z ul. Przechodnią, Opłotki i Starowieluńską" od
strony zachodniej z ul. Opłotki i nieruchomością stanowiącą
własność Ludwika Janowskiego.
działając

Za Prezydium Rady Narodowej
J. Jankowski
Przewodniczący Prezydium

J. Łukasiewicz
Sekretarź Prezydium
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DZIENNIK

URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ w

Poz. 33
U C H W A

Ł

A

Nr 59

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu
z dnia 31 marca 1961 r.
w sprawie wyznaczenia terenów pod budownictwo domów
jednorodzinnych na terenfo osiedla_ Karsznice.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sieradzu
na podstawie art. 2, pkt 1 ustawy z dnia 22 maja
1958 r. o terenach pod budownictwo domów jednorodzinnych
działając

ŁODZI

Nr 5

w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, poz. 138) postanawia
przeznaczyć pod budownictwo domów jednorodzinnych te·reny o powierzchni około 23 ha, stanowiące własność
państwową i prywatną różnych właścicieli, użytkowane jako
działki rolne graniczące od strony północnej z ul. Waryńskie
go (nawierZichnia gruntowa) i rowem publicznym, od strony
południowej z drogą polną, od wschodu z działką parcelanta,
Adama Szopera i od zachodu z działką parcelanta, Jana
Chlebowskiego.
Za Prezydium Rady N a rodowej
.J. Jankowski
J. Łukasiewicz
Przewodniczący Prezydium
Sekretarz Prezydium

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
na rachunek Wydz. Budżetowo-Gospodarczego P WRN w Łodzi, konto nr 908-95-594 Dz. 10. Rozdz. 3
w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, Al. Kościuszki Nr 14
Reklamacje z powodu

poszczególnych numerów Dziennika wnosić
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

niedoręczenia

}

Adres Administracji:
Adres Red akcji:

Cena egz.

zł

0,90

Prenumerata wynosi:
- 18 zł
a) rocznie ze skorowidzem
b) półrocznie bez skorowidza - 10 zł
Rachunków za prenumeratę· nie wystawia się
Cena pojedynczego egz. do 4 stron wynosi 90 gr. Przy więk
szej ilości stron o 3,0 gr więcej od każdej drukowanej strony.
Ogłoszenia zł 2, 70 za wiersz mm 1 szp. Za układ tabelaryczny
·
dolicza się 1oo%.
185g..:_ŁDA-5.5.61-L-10-l.350 egz.

a2

k.-Druk. kl. 7 Al

należy

w terminie 10 do 15 dni

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
ul. Ogrodowa 15. Tel. 584-00_ wewn. 239
ODBIORCA

Opłata

pocztowa uiszczona

Łodzi

ryczałtem

