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Nr 4,13 ; Pl'le.2zyidi:um Woj eiwódtZkiej Ra1dy N arod-0wej w ŁodŻi :z dnia 19 ;g!rudnia 1961 r. w sp['awie
utwty mocy iQbowią:zująrcej 1ucihwały Pire•zydium WRN
Nr 77 z dnia ·29 mairca W610 [''Oku, zm.iienion1ej uchwałą
Nr 2,19 'Z dnia 19 liilpca 19610 ,r.
6 Plrierzydium Woj.ewódzkiej Rady NaUrchwała N:r 331
·ro<li0wej w Łodzi z dniia 24 pa,źdrz:iierniką 1961 r.
w sprawie zatwierd~nia pla1nu ogól1nego etapowego,
pe:rspektywic:zmeg10 i kiierunkiowego miast.a K1onstanty:nowa w powiec:iie łód:zlkim.
Uchwała N:r ,3:37 Plr1ez,ydiu1m Woje•wódzkiej Rady Nariodowej w Łodzi 'Z dn:ila 24 paźdiziiell'lniika 1961 r.
w sprra1wie zatwierdz1enia planiu ogó[hego etapO!wego,
perisipektywiezinego i kieru1rnkowego miasta Ozmkiowa
w powi€cie łęc,z:yckLm.

Część

I -

Przepisy

Ł

A

Nr

41'3
Łodzi

n

obowiązującej uchwały

Prezydium

z dnia 29 marca 1960 roku, zlniienion~j uchwałą
Nr 219 z dnia 19 lipca 19601 r.

P!'lezy.dium Wojiewódzkiiej Raldy Na!'ocfowej, działająic na
pcd:stawie a:rt. 153, ust. 4, pkt. 1 ustawy z dnia 25 stycznia
l9i5.8 'r. ro !'ladach. nrarodoiwy1ch {Dz. U. Nr 5, poz. 116), w związku
z rozip-O['tządzemem Rady Mini!sitrów :z dnia 26 lipca 1961 r.
w s(prawie sz~~1e~ół1oweg?' ziak:resiu dzd1ałania Centralnie.go
Urzęldu Geolog11 1 org:arnow d/s g,eio~oig:ii prezydiów wojerwódzlkicih rad nar odoiwych {Dz. U. Nrr 36, poz„ 1'85) i pismem
Centralnego Urzędu Geologii Nr GP-:M/4/914/161 z dnia 211. 10.
1961 r., postanrawia co na1Stępuje:
1

-

17 -

Ogłostzente WYd:zilału Ah:'chirbek\tuiry i Budownic~\Wo
Prezydium Powiatowej ·Radly Narock~wiej w Sikieil"niewicacih o spor:ządiz,eniiu planu zagospiodarO!Wania. terenu.

18 -

KIQmuniikat Wydzfału R'Ollniictwa i Leśn1dwa Pr·erzydi!um Wojewód:zkiej Rady Narodowej w Łod~i o ogło
szieniu wykazu chlewni umanycll za zarodowe względnie ['1e;pr<0dukcyjne.
•
.

19 -

_Ko!miunilkat Wydiz,iJału Roln.ilc'twa i Leśnictwa Preizydium Wojewódzkiej Rady Narodlowej w Lodzi o ogło
szeniu wykaziu obór uzma:nych za zarodowe w:z;g[ędnie
reprodurk:cyjne.

20 -

KIQmiuni.kat Wydiziiału Rolnilc'twa i Leśnirctwa Prerzydiuim Wojewódzkiej Rady N:arod1owej w Łodzi ,o ogło
s:zen:iJu wyikazu :owczarń uznanych . za reprodiukcyjne.

P0rz. 13

z dnia 19 ig;md1nia 1961 r.

WRN Nr

1

traci moc u1chrwaiła !Prezydium WRJN Nr 77 z, dnia 29 ma:rcia l9t60 roku w 'S(prawiie eksploata1cji i nadzJ01ru nad pra-,
widłową glo1spio1d1arką Ziłożami k101palin, których eksploatacja niie piordl1ega pirize1PiSIQm prawa górniczego oTa:z z,ag1c1spcidarowa1nia ter1enów poe!ksploatacyjnych, zmieniona
uchwia·łą 219 :z: dnia 19 lipca 1960 r. (tekst jiednoLlty Dzi~n
nilk Urzędro!Wy WRN w Łodzi Nr 7~ poz.. W).

Za Prezydium Rady Narodowej
Sekretarz Prezydium
T.

Gębicki

Publiikacje:

U C H W A Ł A
Nr 336
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
z d:nia 214 paździiern!ilka 1961 r.

Prezydium Wojewódzikiej Rady Narodowej w

w sprawie utraty mocy

II -

Rady Naw sprawi.le
per:spektyw powie-

P01z.

obowiązujące

Poz. 112

U C H W A

Nr 1259 Pirezyiditum Wojewódzkiej
rodowej w Lodzi z dnia 29 sie:ripnia 1961 r.
zatwierdzenia plainu og6lneg<0 etapowego,
wicmego 1 kierunkowego mias~ Koluszek
cie brze1Zińsikim.
Część

Uchwała

N:r 338 Prezydi'Ulm Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ł1crdz,i z dniia 24 października 19611 r. w sprawie z:atwi!erdzenia pLan:u ogólnego etapowego,
perspektywicznego i kierunkowego miasta Głowna
w powieciie ł1owiclkim.

Uichwiała

Pnewodniczący Prezy,di~m
Fr. Grochalski

Łodzi

w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego etap,owego, perspektywicznego
kie.runkowego miasta Konstantynowa
w powiecie łódzkim
Priezydium Wrodewórl:zikiej Rady Narodowej w Łodzi,
na podstawie art. 23 ust. 1 uistawy z d111d.:a. 31 sitycznia 19·61 r. o pla:noiwaniu przestrz.ennym (Dz. U. Nr 7, pioz. 47)
po rozpatr~ni:u plarnu ogólnego etapowego, perspeiktywicz1nego i !k:ierunkoweigo mięsta Ko1I11staintynrowa w pow. łódz
kim oraz opinii Prezydium Miejskiej Rady Narod\O!Wej
w Konstan:tynlowiie {wyciąg z, protokółu Nr 4/61 z dnia 16. VI.
19161 r.) i opdlnii Wiojiewódzikiej KOIITli:sji U!rbanistyozno-Architektonicznej {1Pr-0t:oikół Nr 317/60· z id!niai 7. XI!. 1960 r.)
P·0•1s ta naw i a:
dz.ilałająlC'

1. zatwierdzić p1a.rn ogólny etapowy, pers1p;ektywiczny li kie.runkowy miarsta Konstanty'Ilł()wia,, jaklo zapewniający wła
śdwy i wszeichskonny irozwój miasta oraz stanlowią1 cy
pods<tawę do opraoow:anrta. d.ailiszych faz dokumentacji
w zaikre1sie:
a) Hc:ziby mies121kańców w r. 1965
1:2,,0 tys.
w r. 197,5
14,-0
i1 na okres kierunkowy w prnjiektowa1nyc!h granicach admin:its.tTacyj nyich
b) lko:nceipC'ji układu przestrzienmiego,
ie) wytyoznych 1okalizacyjnyrch I etapu i960-65:.
d) wytycznych 1dlotyczących dals:ZJego etapowania i polityki .t€renowej,
e) prawnych przie1Pisów realizaicyjnyc<h dla I etapu, stanowiących załąC'z:nilk do mniej1szej uchwały;
2. zobowiąrzać Kierownika Wydziału Arohitektury i Nradzor,u Budow1a1nego do pri(Jlwa1dzenia poliltyki liolkalizacyJnej
zgodnie z ·zatwileirrd.1zt0nym planem ogólnym ora•z do k-0or<lrynt01wainia rozbudowy miasta K-O!Il'Stantynowa;
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3. • zobowią,zać Prezyidiuim Miejisrkiej Ratdy Nia:rodowej w ~oin
stantyinl()WiJe Ido' qpmoowani.a i pr,zediłoż1enia Prezy<lliium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi rwni:osku w srprnw:ie llwrekty g,ranilc admiinisit:raicyjnych ·miasta ·zgodnie
z .zatwi,e:ridronym plainem ogólnym.
Plan miasta ~onsitam:tynowa w pOIW. łód:zjkim uzyskuje
moc pQws:zechn1ie 1oibowiązującą z dini1€1m ogłioszenia uchwały
o ·zatwiierdzen1ilu :pranu mias1ta KonlSita:ntyrnowa w Dzienniku
Urzędowym Wo}ewód.Zlkiej Ratdy N~odowej w Lodzi.

Nr 2

19'61 r. o plan1.orwaniu prze1stTzeI11nym (Dz. U. Nr 1, pciz. 47)
po rozpatrzeniu pJ;ainu ogólnego e.tapawe1go, peirspektywicz~
neg 0 i k:iler:unikoweg10 rmiaista Głowna w pow. łow,iclkim oraz
opinii Pirie1zydium Miiejsk!iej Rady Narodowej w Głownie
(ruchw:ała NT .I18/43/r61 :z dnia 6. IX. 11961 T.) ,i dipin:ii Woje1wódlzikiej Komis1ji Urlbanis,tyczno-A;roh1 tiektonkznej (proitokół Nr 3/61 1z dln. 17. II. 19f}l, r.) 1PO:s1 ta n a w i a:
1. zartwieridrzić plan ogólny etapowy, perispektywiciz:niy i kierunkowy m. Głownia, jako ·zarpewnliaj ąrcy właśdwy
i wiszeclhs'tr1anny ·r.a~wój miaisita ·oraz stan10w'i1ąiey podZa Prezydium Ra.dy Na.rodowej
1stawę do opracowama da[1szych faiz dokumentacji, w zak:res:.iie:
Prezydium
Przewodniczący
Sekretarz Prezydium
a) licz;by mie1szkia.fuców .w r. 19·65
13,0 tys.
Fr. Grochalski
T. Gębicki
w r. 1975
15,101 „
i na ·dk:ros kierunkowy w projeiktowanyidh grankaich adrniPoz. 114
nilstracyjrnych
b) ik01nciepcji układu prziestr:zennlego,
1c) wy1ty:czn:ych lolkailiza~yj:nych I etaipu 119610,__65,
Nr 33'1
U C H W A Ł A
Prezydium Wojewódzkiej Ra.dy Na.rodowej w Łodzi
d) wytycznych idiotyozą1cych da1srego etapowania j polityki tereniawe'j,
z. dnliia 124 października 119161 r.
.':
e) pr:a~ny1clh przepisów rea1.Vzaicyjnyrch d1a I etapu, stiaw sprawie zatwierdzenia planu ogólnego etapowego, ~er~
noiW1ą1cyierh ZJa!łą1c.ZJnik do nin.iiejsizej ruchwały;
pektywicznego i kierunkowego miasta Ozorkowa w pow1ec1e ,
Kie:riownika. Wydiziafo Alichiteiktury i Naidzozobowią1z1ać
2.
łęczyckim
r:u B~,diowlane~o do p•r:owadlzenia polityki 1okal:i1zacyjnej
:zgodme ~ zatw:uerozoinym ;płanem ogólnym oraz dio koorP1rezy1diUJm Wojewódzkiej Rady Narodowej. w Łodzi,
. dynowanrua r,orzbudowy miasta GłOwina~
stycz31
dma
'Z
ustawy
1
diz:talłając •na podsta1wiie art. 23 uist.
3. wbowiąza.ć Prezydi1urn Miiej.sikiiej · Rady Namdowej
n>iia. 1961 r. o p1anowainiu przestr;:ziennym (Dz. U. Nr 7, poz ..47),
w .Gło~me. ~do ·01praoow:a:ni:a . i pr;:ziedlożienia Prezydium
po :riozp.atr.wniu planu ogólnego eitapowe~o,, perspel~tyw1cz
W?Jewodzik1eJ Rady N.arodow,eJ w Łodzi wniosku w sprarnego i ikierrunlkowego m. O:oortk.owa w pow..Jęczyc1k111n or~,z
w:ue ikoreikty g,rianiie :aidministr;a.cyjny.c:h miasta zgodinie
Qpinii ,Rr>ezydium Miejrsłldej Rady NarodoweJ . w s>~r!ko'-':7ie
z zatwierdZJonym planem ogoonyim.
WoJ~
O!P.]ntl
i
r.).
1.961
VII.
27.
dn.iia
.z
61
21/.24/
Nr
(uchwała
Plan m. Głowna w pow. ł·owickilin U!Zyrskuje rn0tc po(protokoł
ktcm1cZ1neJ
Urbaniistyczno-Arcih1te
Komis1jd:
wódzikiej
,oibowiąz:ują1cą z d:niem og,łoszeniia uchwały o zawiszechniie
N:r 16/'61 'Z dnia 9. VI. !1961 r.)
twierdzeniu pla1nu miasta Głowna w Dziien:niiku Urzędowym
po1s tana w ia:
Wojewódzkiej Rady Narioidioweij w Łodzi.
1. zatwierdzić plan ogólny etapowy, iperrspe~t_ywiczny i, ~ie
1 c1wy
wła:s
:z:apewmaJąic.y
jako
Owrk:owa,
;runkowy m.
Za Prezydium Rady Narodowej
i ws:z1echstoornny roziwój miasta 1oraz 1stanow1ąc?'. pod1stawę dlo opr:aoowiania dals:zych 1faz do!kumentacJ1, w zaSekretarz Prezydium
Przewodniczący Prezydium
k:res1iie:
. T~ Gębicki
Fr. Grochalski
17;5 tyis.
a) liiczby mieszJkańców r:w ,r. 19615
w r. 1·97'5
20,0 "
1i na dkres kierunk{)IWy w pooPoz. 116
jeiktowany1dh granicach admi25,1{) '"'
iniistracyjnych
Nr 259
U C H W A Ł A
b) k,oincepcji układu przest:rzenniego1,
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
ie) wy;tY'cznych lokaliizacyjny1ch I eitapiu 1960.......:..65,
z. dnia. 2•9 s1i:erpn:ira 19!6 l ,r.
d) wytyiczny1ch d!otyaząiey•ch dai1s:zie,go etapowania i polityki tereil!owej,
w sprawie zatwierdzenia pl1anu ogólnego etapowego, perspektywicznego i kierunkowego m. Koluszek w powiecie
e) prawnych pr.ziepiisów realizaicyjnych d[a I etapu, •stabrzezińskim
nowiących zaiłą1czn~k do inin:iiej1s1ziej uchwaiły;
2. zobowiązać Kieriownika Wyd1ziału Ar1chite1ktury i NadzoRrezyidium Wojewódzkiej 'Rady Narodowej w Łodzi,
r:u Budiaw1anego do prowadi:zienia (polityki loka1i:zacyjnej
d:zii:afaj ąc na :poldsfawie art. 23 :ust. 1, us.tawy z dinia 31 stycz:z.godnie z zatwiie;rid:zxmym płanem ogó1n:ym oraz d!o ikoornia 19'61 r. o planowarn:iJu (przes1mrennym (Dz. U. Nr 7, :poz. 47),
dynowa1nia ,roiJbudowy m. Ozorik:owa;
po rozpatrzeniu plarnu ogólnego etapiowego, perspektywiczNar•Qdowej
Rady
nego i ikieruinlki0twego m. Kolu:s:zek w powieiciie brzie1ziński!m
3, .oobawią:zać Prezydium Miejsikiiej
w Ozorkowie dlo opracowainia i przedłiOże.nliia Prezydium ·oraz opiJnii P:rez;yd]um Miiejskilej Rady Na\I'iodowiej w Koluisz:kach (p.rotokół Nr 9 1z :pi0isied2lenia iPrez. .MRN w KoWiojeiWódzkiej Rąidy Nariodowej w Łodzi wnfos!ku w sp,ral1urs1zlroach z dnia 7. 6. 19i61 r.) i opilnii Woj~w. Komisji Urbaw!e ikore~ty granic adminiJstracyjnyich miasta ~godnie
1z z.atwiierd:zionym planem ogó1nym.
nistyicZiil!o-Archiiteilctoniaztnlej {1P1rotdkół Nir 2/161 z dnia 15. II.
1961 r.) pQSta;niawiia:
Plan -miasta OzoriklOWa 1w iP'OW. łęczyclkim uzyskuje moc
powszechnie obowiązują1cą ,z d.n:iiem, ogł{llS.Zlenia uchwały
1. za1twieridizić .pl:an ogólny etapowy, per1spekty:wiczin~ i kieo mtwierdizeniu planu Ozorkowa w DziJenn:illm Urzędowym
.r1µ1ntlrowy miasita Koluszek, jak.o :z.aipewnilają1 cy właś'CiWy
Wojewódz:kiej Rady Narodowej w Łodzi.
i wsrech1s1trornny ro.zwój miasta 'Oraz ·stanowiący podstawę
dlo opraoowanliia daLs:zyich faz dolk1UJmentacji urbanistyczZa Prezydium Rady Na.rodowej '
nej w zakresie:
8,5 do 9 tys.
1iic2lby miesrzkańców w r. 1.9'65
a)
Przewodniczący Prezydium
Sekretarz Prezydfum
'110;5 do 11 tys.
w 'f'. 1!980
T. Gębicki
Fr. Grochalski
i na dkres kierunkoIWy w pooje:ktowainy1ch g·ranicach admi210 ,0 tY's'ięcy
niiskacyj1ny1c'h
Poz. 15
1b) kcmoopcji układu pr~strze:nnlego,
c) wyty,czin:yich l]joik.aUzacyjnych I etaipu }916,o_,.1965.
Nr 338
U C H W A Ł A
d) wytyc•znych dotyozą1cych daLszego etapowania i poliPrezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
tyki terenowej,
z dnia 24 1Pa~d:zierinika 1961 r.
,e) praw:ny1cih :pr,zepisów re1aLiizaicyjnyich dl:a I etapu1, staw sprawi~ zatwierdzenia. phi.nu ogólnego etapowego, persn1owiących z.ałąozinilk do nrniej1szej u1crhwały;
pektywicznego i kierunkowego miasta Głowna w pow. ło
2. ,robowią~ać Kieriorwnika Wydziału Ariohitelktury i Nadzowickim
riu Budiawl:anego do !PMWacraenia p61ityki 1lokałi!zacyjnej
·zgodnie z z:atw1ecridrzonym planem ogóLn1ym oraz d!o koorPirez~dium Wojewódzkiej ,Rady Narodowej w Lodzi,
d':ynowa:nia. rozibutdowy miasta Kdliuiszek;
działają1c 'l11a podstawie, art. 23, ust. 1 uistawy z d:nia 31. I.
1

1

1

1

1

1

Nr 2

DZIENNIK

URZĘDOWY

WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ w

3..zolbowiązać Prezydium Miej<sk!.iiej Rady Narodowej w Ko·lus.Zikach do 1qpracowania ,i przedŁoż:enia Prre:zydirum Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodiz:i rwni!Oslku w sprawie
korekty granilc aid:milniistraieyjnyich mias:ta zg1ódnie z zatwfordronym p1anem ogólin~m.
za Prezydium Rady Narodowej
Prz·ewodniczący

Sekretarz Prezydium
T. Gębicki
Część

Prezydium
Fr. Grochalski

II -

ŁODZI

Technikum Rolniczrego BHch w !POW. łowi.Lek im,
1chle.wni€ Teprodukcyj.ne raisy Wielkiej Białej:
1) Technikum Rol.Lnic:zego Sędrziej owiae w pow. łaskim,
2) T1echni:kum Rolni1ozego Dobryszy1ce w !POW• .radomszazań
sik!im,
1chllewnie reprodiu:kcyj:ne ["asy Puła'VViskrej
~o.otiechinicz:nego Zaikła1du Doświadrcziai111e1go w Rossooze
w pow. raWis1kim.
inż. H. Janik
Z-ca Kierownika Wydziału
Rolnictwa i Leśnietwa

Publikacje

Poz. ,17 -

Poz. ll.9

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT

Wydziału

Architektury i Budownictwa
Prezydium Powiatowej . Rady Narodowej w Skierniewicach
o sporządzeniu planu zagospodarowania terenu
Wydział Archi:itektury ii BrudJownilctlwa P1I'lezydium Powia..:.
towej Rady Narodowej rw Skiermiiewiicach, dziaj:aj ą1c zgodiniie
z art. 6, ust. 3 u1S1tawy :z dn. 22 maja 1958 r. o te1~e1n1a1ch di]a
budownictwa 1domów j e!dnorod!zinnyieh w miastach i osi1ed:l:aclh
(Dz. u. Nr 31, poz. 1.3.8) podaje .do wilatdtotffil~Śd, że S[pOrząd~·o
ny ·został projekt planu za1gospodaro_wan.ia. terenu połoz:<>-:
llllegio w Skier:niewilca!Clh przy . ul. C11cheJ1~ Ms1z1croni~1st1neJ
i Trzcińskiej, tzw. „O:s.iedla budlOWIIliotwa jednorodzfnne:g.o".
Projekt .planu zagospoida1~~aniia ·te·re'!ru ros·!a?ie. ~ło
żony do publiicznej wiadomosm w Prezyidmm M1-e.1sk1eJ R~ dy 1NarodoW1ej w Skiiler.nilew:ica1ch, Rynek Nr 1, w poko}u
Nr 3 w godz. 101d 9-1'4, na (prziedąg 14 d:ni Ucząc .od daty
ukazania się niniejs1ziego ogłos·:z;en:ia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzlldej Rady Narordro wej.
Osroby ,za1inter1esowa1ne mQgą piizreglądać wyłożone materiały oraz 1zigłas.zać zasltr:z1e.żienia i wnios:kd w wyżej ustalonym terminie 14-dniowym.
,Zaisitl'!zeżen:iia :ii rwinioslld Zigłios.oon1e IPO u;pływ:iie powyżiszego
terminu oa daty 1 wyroż.enia projek!tu planu zagospodiarowania terenu nile będą ro1zpatryw1a ne.
1
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Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
o ogłoszeniu wykazu obór, uznanych za zarodowe
względnie reprodukcyjne

Zg·odinie z § 7 zarządzenia Miiniistra Rolnictwa z dtnia
27 sierpnia 1955 r. w sprawie m·sad .i trybu uzinawaini:a obór
.za ·zarodo1we ii rep.oodulkcyjne (M. P. NT 80i, poz. 9156), Wydział RoLnictwa i Leśniictwa Prezydium Woj ewódzkiej Rady
1

Narodowej w Łodzi podaje do wiadomości wykaz olbór
w województwie łódzkim rasy niz~n:niej cza:rno-białej, uiznia;nyich za zarodowe w .roiku 1961:
1) obora Technikum Ochrony Roś'lin w DąrbrowJ1e Zduńskiej,
w pow. łowickim,
2) obora Technikum RIQ!lnic:ziego w Blichu, w piow. łowiickim,
3) dbora Pań:stwowego Gospodar:s,twa RJOlnego Na!kiel1nica,

w pow.

1

łódrziki!m.

inż. H. Janik
Z-ca Kierownika Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa

1

inż. B. Dymecka
· Kierownik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Poz. 118
KOMUNIKAT

Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
o ogłoszeniu wykazu chlewni, uznanych za zarodowe
względnie reprodukcyjne
Zgodnie z § 7 :za·rządzeni:a Min1iistra Rolnictwa z dnia
27 ·s:ilerpnia. 19i5'5 roku w sprawie zasad i itryibu uZJnawania
clhlrewni za ·zarodowe .i .veiprod'Ulkcyjne (M. P. Nr 80, poz. 957),
Wydział

Roln~ctwa i Leśnictwa Pre.zydium WojewódZJkiej
Rady Narodowej w Lodzi pi0da}e do wiadomości wyikal.l
chlew,ni w w.oj.eiwódzltwie łód1zJkim, uz:nanych za 'Zl<UXJ\dlowe
wz,g1ęd.nie 1reprodukicyj1ne w drugim półr·oczu 1961 r.:
chlewnie zarodowe rasy WielGdej Bi1ałej ---

KOMUNIKAT
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
Prezydium Wojewódżkiej Rady Narodowej w Łodzi
o ogłosz·eniu wykazu owczarni, uznanych za reprodukcyjae

Zg·odnie z § 7 · zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia
2 7 :sierpnia W55 r. w spra:wtile 1zasad i trybu uznawania
1
0WC:ZJarni za zarodowe i re1prodU1kicyjne (M. P. Nr 80i, poz. 958),
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodoiwej w Łodzi podaje do wiladomośd wykaz
qwc:zarni owiec rasy ·długowełnistej, iuznany.Clh za reprodukcyj Ili€ ·w mku 1961:
1

1) owczarnia Państwowegio Gospodar,s.t wa Ro11nego Długie
w p>CJW. Łowickim,
2) owcza1rnia Państwowiego Go1spodarstwa Rolnego Chełmo
w pow. radiomsziozańiskim.
1

inż. H. Janik
Z-ca Kierownika Wydziału
Rolnictwa i Leśnictwa
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DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ w ŁODZI

Nr 2

Dzienniik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
na rachunek Wydz. Budżetowo-Gospodarczego P W RN w Łodzi, konto nr 908-95-594 Cz. 15, Dz. 11,
Rozdz. 3, § 24 w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, Al. Kościuszki Nr 14
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych num erów Dziennika wnosić należy w terminie 10 do 15 dni
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

}

Adres Administracji:
A d r e s R e d a k c j i:

Cena egz.

zł

0,90

Prenumerata wynosi:
a) Tocznie ze sko~owidzem · - 18 zł
b) półl"ocznie bez skorowidza - 10 zł
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się
Cena pojedyńczego egz. do 4 stron wyin.01si 90 gr. Pa-zy więk
szej i1ośc.i stron o 30 gr wręcej od każdej drukowanej strony.
Ogłoo,z,enia zł 2, 70 za wie·l'ISZ mm 1 szp. Za układ tabelaryczny
d<oliicza się 100 %.
832-ŁDA-2.3.'62-A-2c--l.100

egz.

a 2 k.-Pap.

druk. kl. VII Bl/70 g

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
ul. Ogrodowa 15. Tel. 57 4-72
ODBIORCA

Oplata pocztowa uiszczona

ryczałtem

