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Przep,isy .obowiązujące

30 - .Uchwała Nr 33/612 Wojewódzki'e j ·Rady .Narodowej
w ŁodZJi z dnia' 14 czenwoa 19612 r. w spraiwie oceny
stanu porząd!ku i bezipieczeń&łPNa publ!icznego oraz
ochroiny prziedwpoiai rowej na .terenie województw a
łódz!kiiego.

Uchwała Nr 45 P.rezydiurn Wojewódzkie j Rady Narodowej w Łodzi ·z dnia 13 lute1go 11~ T. w sprawie .zatwierdz.einia planu ogólnego etapowego .oraz korekty
planu perspektywio znego m. To()lmaszowa Ma:rowieck.tego.
32 - Uchwała Nr 70 Prezydium Wojewód.zkiej Rady NaI"od<>woej w Łodzi z dnia 14 · marca 1962 r. w sp.rawie zatwierdizi~mia planu ,ogólnego etap.Owego i perspetkity·wi!Cznego m. St['ykQwa w pow.. brzezińskim.
33 - Udhwiała Nr 80 Prezydtium Woiewód.Zkieij Rady Narodowej w Lodz.i z dnią 27 marć.a •11962 ·r. o obowią~u
ochrony drzew i krzewów owooowy,ch przed chorobami i szlmdnikami .
34 --'Uchwała Nr 96· Prezydium Wojewódzki-ej Rady Nkro-.
dowej w Lodz;i z dnia 10 kwietnia 1962- r. w sprawie

31 -

zwalczan1a płaszc,zyń,ca burakoweg·o.

wym j.eónostki gospodarcze ZWTóciły większą uwagę
na zabezpieczen fo mienia społec.zneg·o przed kradtzi.ieżami, marnotrawst wem, niegospodamością i poża,rami.
W stosunku do osób odpowiedzia lnych za z.abezpiecze~
nie powierzoneg o im mienia·, a zainiedbującyeh swe
obow.iąz.iki .naLeży stosować odpowiedniie konsekwencj e
słu2Jbowe oraz kierować sprawy na drogę postępowa
nia karnego.
II. W zakresie przeistępczo,ści kryminalnej: rady narodowe,
a zwłaszieza miejskie, osiedlowe i gromadzk1e winny
spowodować, 1by 'ilch prezydia i podległe tym prezydiom
)edinostkii organizacyjn e oraz oołtysi akitywnitej współ
działali z organami MO w zakres.ie wyikirywania prz·es,tępstw m. in. przez 1J1artychmiastowe powiadamian ie
MO o popełnkmY'ch przestępstwach oraz przez za·bezpieczenie miejsc Ji śladów iprzestępstwa do czasu przybycia funtkcjo~ariuszy .MO.
III. W zakresie

i por,ządku na drogach:

bezpieczeńs,t/Wa

.

'

1) organa MO wiin.ny zwiększyć operatywność kontroli
na droigach, s.tosują1c Tównocześnie właściwą represję
w stosunku d.o woźniców, rowerz.yiatów, osób pLjanych
oraz rodziców i opiekunów, poZIOStaw:iających na drogach dz.iieci rbez op.ieki,
2) rady narodowe winny spowodować, by:
a) podległe·· im )edaiiostk'.i wzmogły kontrolę baz t.ran~ch. pod względem s tanu technicznego . po-.
jazdów mechaniczny ch ,i posta:wy kilerowców w cza1

Poz. 3()
UCHWAŁA

Nr 33/62

Wojewódzkie j Rady Na1'odÓwej w .Łodzi
z dnia 14 cz,erwca 1962 t.
w sprawie oceny stanu p,orządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony p·rzeoiwPożaDowej .11a teren1ie województwa ł8dzklego.
1

W.o·;}eWddzka ·:Rada Nar.od.owa w Łodzi dz·1ałają,c na p<0dstaw:1e art. 3 ust. 2 pikt .. 1 i .art. 5 ustawy z dnia 25 Sitycznia
1:958 r. •O radia1ch narodowych (Dz. U. Nr 5,, poz. 116) p·o zapoa:inan.iu s.ię z,e sprawozdani em organów ścigania prze~tw i wymiaru spraw.1ed1iwo1ści z działalnośd w zakresie
i.~ia rprzeistępczości, iZabezpierczenia ładu i pOJI'\ząidlku
publ:ict~go o•raz ochrony p:rzec.iwpoża:rowej na teren.ie województwa. łódzkiego - oraz opi•nia Komisj.i Bezpiecz,eństwa
i P-0r,z~u Pu.bll!czinego WRN w t·ej sprawie, jaR również
w -0ipar~11u ~ :twag;~ "<:Vn'.iesit0in e w t-oku dyskusj.i - ocenia pozyitywme aziałal,nosć origanów powolany1cth do utrzymania ładu, porz;ądku i 1be2JP!ie·czeństwa ipublkznego oraz zwa·lczani.a prz1estępc·rości · na. terenie wiedewódz.tw.a łó'dzki-ego.
/i<'!;tW ic.elu polep.sze•h·i a :"'Yników tej działalinośc,i,. a zwłaszcza
skUteozn!-ejsz.eg-0 pr~ec1wdz.ia1ainia pr2Je$tępcz·o·ści wśród niel-etni1ch, piopr.awy za1bezptec~nia. przeciwpożarowego, r.o·zszierz.enia działalniośc.i _Przee1w~ohola'wej oraz usprawin.ieni.a k>e•ordynacyjnej dz11ał~Inośc.1 r.ad narodowych i· ich prezy·diów w zakr-esie za:pab1eg.ama PI'ZteStępcZJOŚei i wykircczeWcjewódz'ka Rada Narodowa w Lod2i
ni>Ci:;tl
1

1

po s ,ta 1n a w i a:·

I.

w

·za;kresie pr:ziestępczości gnspiodarezej :

1} aparat ·śeigani.a przestępstw 1i wymiaru sp:rawiedliwości winien klontyn:uować w dalszym ~iągu poliltykę
koncentrorwa n.ia !S'W10ljej uwagi ·na ujawnd.a1niu .oocrgianiz.owanej przestępczości, przy.nioszą1oej gospodarce narodowej naj.~sze szkody,
2) rady · nar.cdowe winny spowod10iwać, ;by ich pre·zydfa,
Ko:mtsje i km wydziały oraz podległe ·radqm narodo-

sie ipracy,
b) administracj a drogowa ui?orządkowała rozmieszczenie znaków drogowj<'Ch i czuwała .na<li ich aktualizacją w stosuniku do potrzeb komunikacyj nych,
uwz:ględniająe zgł!oszone prz•ez MO w:n~oski.

IV.· W zakresie pracy ·wychowawc zej wśród młodz;i.eży:
i) kcmieczne j·e·st zw:.iększenie roli rad narodowych i łch
prez.ydtiów w zrakresiie koordynacji działalnośici wszyst. kich inąitytucj.1, które zajmują się problemem wychowania i opieki.
W tym celu Prezy<lli:um WRN i prezydia P!RN (lVIRN)
winny· powołać ;;:__ pod przewodnktw em pirzewodniczą
c~go wzg.lęidtn:i-e zastępcy przewodniicząreeg10. Prezydmm - Zespdy. d 0 spraw k,oordynacji pracy wychowawcz,ej wśród mkdzieży, w skład który.eh wej d<i:
Kurator Okręgu Szkolnego, Inspektorzy .Szko·łni, przedstawici·ele L.K., Z.HJP„ Z.iM.S., Towarzystwa P!iZyja ...
ciół Dziec,i, Tiowarzystwa Szkoły Swieckiej, Sądu, MO
i Prokuratury , a w razie pot•rzieby przredstawici efo mnych zainteresowa nych instytucji i organizacji,
1

2) w sz,czególnok. i ko1nieczinym j~t rozwinięde r.astępu-

.
kierunków działania:
i młodzfeży !POdemoraliz.acj
a
zahamowani
a) w celu
zbawiio111ej właściwej opiekJ. Zie' strony rodziców, należy zorganizować dla tej młomieży 0idpow1ed:nie
ośrodki wy.chowania pozaszikolneg o,
b) sądy, jako władza opiekuńcza. winny n:i!ezwłocznie
·reagować, ·wydając w wypadkach uzasadnionyc h
iorzie1c7.eilia o i0giraniczeniu luib pozbawieniu władzy
DOdzicielskiej rodzków nie wyw,iąz:ujący1ch silę ze
swych obqw.ią.zków; w tym celu prezydia rad naro~
dowyeh w~nny w w.i:ększym stopniu z:ająć się przy
pomocy sz erokiego aktywu społecznego ujawnianiem· .i przekazywan iem sądom inrforrnaicji o rodzinach zaniedbuj·ących swoje obowiązki rodziicirelskie,
c) ze wzgl1ędu ina częstsze· uciecz!ki wy·chowaillków
z zakładów młodzieżowych oraz ich powrót na d:r.ogę
występku należy spowodować większe zainteresowainiie . się tymi placówkami, w celu wprowadzenia· zmian w programach szkolenia m. in. przez
jący1ch

1
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ur1ozmaic,en!ie 1sy,stemu 1nauczania dekawyCih i praktyczny.eh zawodów z dziedz~ny mechanikt,. elektrotechniki, muzyki itp.
V. W zakresie walki z alkoholizmem:
1) rady naI'IOidQlw.e 'i ·ich pTezydLa w~riny w szerszym niż
dotychcżas zakresfo zająć się koordynacją:
a) pełnoego wykonania postanowień ustawy o zwalcza-.
niu atkohol,tzmu przez placówki ha1nd1lowe w zakre,sie :przestrzegania ograniczeń w sprzedaży i wyszynku naip·ojów alkohoil.owy1ch, ·
h) działalności zapobiegawczej pr,owadz1onej przez. Społeczne Komitety pr21eciwal'k)oruolowe, 1orga.n.a MO
ora:z wszystkie łnne organizacje społ1ecz1ne i }ednostki
aparatu państwowego z·e szczoególnym zwróceniem
uwa,g.i na współdziałanie komisji s.poił€1czno-lekar
sk~ch, organów MO, sądów i kolegiów k.arno-~dmi
nis.tracyj.nych w, zakresie ,1stosowania przymusowego
leczenia alkoholików oraz 1rozw,1nięda •ś1rodków opieki 1nad ri0idZ:inam'i, a zwłaszcza d:ziećmr nałogowych
alk 01holików.
2) Pr€zydia PRN - MRN winny przieanalioować. dotychczas1ową działalność komisji społie1czno-l,ekarsk.ich do
spraw przymusowego liecwnia aLkohoUków i udzielić
tym komiJSljlQlm pomocy w wyk•ony.waniu lich ·zadań,
1

3)

K{)m~sja Soc1j;a1na WRN. winna zbadać dotychczasową
działalność Zakładu . IJeczenia Od1wyikowego A1'koho-

i podjąć wn'Loski 1CO. do zapewnienia
leczenia w tym zakładzie,
4) St<0sując n:ada1 surową politykę repre:syjrią za wykro.:.
czenia 1i iprziest:ępstwa p0pełniane w związku z naduzyciami alkoholu, inal€ŻY ··szerz-ej st1 0 1 sować propagandę
o iskutkaidh alk'OlhlQlli:zmu za pośiredntctwem Wszys·tikich
dost1 ępnych śriodik:ów, jak również .mziwiniąć szerzej pracę
wy1chowawczą z mł·odzieżq, stwarza1jąc j€j coraz lepsze
warunki kulturalnego wypoczy1nku i rioz.rywek po pracy
lub po zajęciach ,szkólnych.
1H.:ów w

Głazie

skuteczności

VI. lW zakresie działalności, O.R.M.0. rady narodowe,
· a zw łasicza gromadzkie cr.-ady . narodowe wi:nny zająć
s:ię ener,gkznie:j rozbudową 1szeregów O.RM.O. i rozto.„
czyć nad członk.ami tej orgainizaicji właściwą opilekę,
by 'W te.n Śpiosób stwoirz,yć leipsre warunki wspóldzia:
łania spoleczieństwa 1z organami MO w zwalczaniu prze•stępczośd

a.lizaicji planów zaopatrzenia wodnego dla celów zwalczania poiżarów zie sz,czególlnym .,zwrócentem uwagi na
stałą , i lron:seklwent1ną dz.iaiłalnoś.ć w tym z:a.kmesie ~e
zydiów g1romadZ!ki:ch rad .narodi0wy1ch, które winny -do
współidziałainia wciągnąć org.ainizacje społ,eC.znei. a zwłasz1cza kiółka 'rolnk.zie, . OChOrbn:iicze straże pożaTne f organizacje mł'Odz,ieżowie. . ·
7) Ko~ie1cz,n.e je~t zwrócenie przez rady nariodowe · więk
szieJ uiwa,gi na s•tan wyposaż.ein:ia straży pożarnych
w ś:roidki działania do s:kuteczinej walki z pożarami.
W tym ·c elu na1leży r,eizwijać sy,stem łą·cznośd t.elefonilC.znej ] aJlarmiowainia:· ąra.z zapewinie wyposażenie
straiży pożarny1ch w środki transportowe i zasadl!liczy
siprzięt bojowy.
Rady Narodowe wszystldch stopni przy uchwalaniu
rocznych planów gospodarczy,ch i hudż-etów winny wnikliwiej analizować potrzeby w zakresie Qchroiny prze. dwpożarowiej, ażeby w· większym stopniu zapewnić
:na t·en cel naijiniezibęd1rr.i-e}szie środki finansowe.
Dotyiczy rt10 zarÓWIIlO zadań finansowyich bezpośrednio
z budżetów ra9 na:rodowych, jak i p•opierania oraz wykio•rzystywain'ia .iln!ildjatywy isp1ołeoznej p~zy budowie
·strażnic oraiz budowie i· kons·erwacji urząd:zień wodnych
w ramach c:zynów społe1cznych.
1

1

Namcfow:a ·:robowiązuje

VIII. Wo1jewód:zka R1adia

po-

w

K'{)lffiiis~ę

i' B.orząidiku Pub1kz1nego WRN do systematycznej kiontroli przebiegu: reali'zacji niniejszej
uchwały oraz, ainaliz1Qiwania w latach 19:62~63 na ·swoich
_ pos.iedren1a1ch co naij mniej 2 ,razy w ·roku spr.awozd.ań
'Z wykonywa:n:i:a pioszczegóhiy•ch postanowień uchwały,
składany-eh pirz.ez · za1nte·rasowane jednos.tki. O siwierHez;piecze·ństwa

1

idZJdny1C:h nilepraw•d~QWośdlaieh . względnie ~hamowa
niach w wymonywariiu p-0istainrowień itej ucihwały ..:.__ Kom~~j.a :wtnn~, niie 1ziwł~cmiie infor;m9wać.. WBN na najhlizsz.eJ _sesJJr. Szicz,egołowy sposob wykonania postanowi~ń '1?-in~ejszej ud~~ały ust:a:~i Pr:ezydiu~ WRN w poriozum1enm z Kom:rSJ'ą Porzą1aiku 1 Bezp11eczeństwa Pu1blicz1neg10 WRiN 'W te1rminie do 31 lipca 1962 r.
Ulchw:ał:a podlega ogłoiszeniu w Dzienniku Urzęd10rwym
Wojiewódzki•ej Rady Narodowej.

Prezydiupa
Fr.. Grochalski

Sekretarz Prezydium
.
T. ,Gębick~

Przewodniczący

"

.

Poz. 31

i wykro-czień.

VII. W za\kres'ie ,zaibezpteczenia prz,eciwptO'.Żarowego.:
1) W cielu zapewnienia peł<neij ·dys1cyip1Uny sp<>lecznej
w iprZie1S1tlrzegainiu obowiązujących pirziepisów pr;z1edwpożarowy1ch, poza stosowaniem szerokiej propagandy
[prezyd•iia rad 1n:arodowy1ch wininy ,zapiewmić skuteczną
politykę represyj1ną kofogiów kairno-adm'i:nistracyj nych
>Oraz zapewnić so'biie sta:łie współdzfałanie w :tym zakresie z MO, prokuraturą i sąidami. W pełni należy wyikoprz.episy o pos.t.ępowainiu przymusowym
rz'ystywać
w adminisit:ratCji.
2) Należy wzmóc kontrolę przei.strzegania przep1sow przepracy ze
zakładach
'Ciwpożarowych we wszystkich
,szcz,ególnym uwz:ględnieniiem spraw1nośd ur~dzeń za\bezpieezaj ący1ch przed pożarami.
3) Nal·eży połia:żyć szczególny ;naici1sk :na egz1eikwowanie
chowiązująceg·o z;aka:z:u ·krycia 1nowowz.rnoszonych budynków ma1teriała:mi łatwopałnymi oraz ogr:aniczieniie
·
użycia drewna. w nowym bu<lownidwie.
teprzemy•sł
poiprziez
rozwinąć
4) Rady nar-0dowe wi:nny
renowy prodqk1c}ę prefabryk-owainych materiałów ogniocdpomnych, nie ograniczając jeij tylk10 do materiałów
krywczych, 1zwraicają1c :równocześnie . uwagę na e1ementy konstrukcyjne. Przemysł terenowy w;i:nien zajać
się produkcją . utządz.eń zabezpiieczających przed wyd-Obywaniem s.ię iskier z !kominów.
5) Priezydi:um Woj.ewódzkiej Rady Narodowej podejmie
odpow1ednie s.t.arainia o zwięksZtenie możl:iwości przyśpiesrenia za:kładania)ntstaila1cji 1odgr·omowej na budynkach wiejskich oraz sprawdzenia 'Skulteczrności dz;i:ała
nia już założ-0:ny,ch urządz.eń.
riejionac!h zagroż.onych
W tym celu kaniec21nym jest
:wyładowaniami a:tmos,f.erycznymi ziwięiks'zenie ziaopatcr.-zenia materiałowego oraz za.p.ewnienie sprawneg.o wykonawstwa urządzeń ,odgromowych.
6) 1'r·ezydium Woj.ewódzk~ej R~dy N.arod,owej 7crp-0~iąże
pr-ezydfa p·owiatowych rad na'rodowych do szybsz.eJ re-

Nr 7
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A Nr 45

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodżi
z dnia il.13 lutego, 19612 r.
w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego eta,powego oraz
korekty planu p erspeld ywicznego m. Tomaszowa Mazowieckiego.
1

1

Prezydium W1ojiewódz:kiiej Rady Narodowej w Lodzi dzia-

łając na podstawie a:rrt. 1213 u1st. 1 ustawy z dnia' 31.I.1961 r.
o :plan-o~aniu prz1es'1:rne111111ym (D'.z. U. Nr 7, poz. 47), po ,·roz1

pat:r:zemu planu ogólnego· etapoweg,o oraz kmekty planu
pers1Peiktyiwicznego m. Tomarszowa Maz1awieckiego, uchwaly
N: 1:48 P:r:ezydlium Miiejiski.ej Rraidy Narodowej ,w T-0maszow:1Je MazrOMTieckim z dnia 14.IX.1 ~1960· r. i opinii Woje.wódzkiej
Kom:iJSji Urlbani,styczno-Arch itektcmk znej (wn1io.ski i., p-osi-edzenia WKU A w dniu 8.X.il915e r .)
1

post!anarwia:
1)

,.zatw.ie,rdz:ić:

ogółny eta\I)<Owy
Mazowiec~,iiego,

11) plan

m. T,omasz:owa

korektę planu perspektywkmego m.
, Tomaszowa MazowLeckioego,
jako opraciowama zapew:niającie właściwy. i wsz.eehstrrl()lnny rozwój miasita oraz stanowiące podstawę do
wydawania wszelkilch decy ziji wynikających z art. 30
u.stawy z. dnia 31.L,19611 r. o p1anowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 7,, poz. 47) i stanowiąc1e pradstawę opracowania da1szy1ch faz dio:kumenfacji urbanistycznej.
Zatwie1rdzenie obejmujie:
a) Hczibę mioeszkań1ców w roku 1916,5 --....: 54.500 osób
8JOi.100.0 osób
rroiku 19Hi0 b) kio1nc·eipcję układu- prz1eS1t rzernnego i fuink1cjpnalneg-0
,
1c) wytyczne l·0 ka:lizacyjne I •et.aipu 19i60--il965 r.
d) wy tyc·zne doty1czą1ce dalszego ·etap1owainia i polityki
tiereinowej,
e) prawne przepisy realizacy.jne dla I etacpu, stc.r.owiącE! załącznik d>0 n1iniejszej uchwały.

2)

1

1

1

1
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2) Zobowiązać

Kierownika Wydziału Aric:hitektury i Nad;zlQlru BuidaWlanego do prowadize.qia polityki lok·ali1Zacyjn-ej z.godnie· z zatwiierdronym planem .oigó1l1nym oraz
do koordynowania rozJbud,owy 1 p1rziebudowy miasta
Tomasz:ow.a M.a ziowiieck!ieigo
3) IZol~owiązeić Prezydium Miejski/ej Rady Narodowe~
w T<0mais·zo1wie Mazt0 wi·ec:kim do opra.cowania i przedłoż.enia Pre~zyd.iuim Wojewódz.k:i:ej Rady Narodowej
w Łetdizi wrntosku w spirawi-e koriekty gran1c admi.nistr.acyj1nych miasta, zgodn:Le z zat'Wi'.erdz1oinytn planem.
Plan mi.asts: T::ma.sz.o·wa Mazowi·eicki.eg10 uzy,skuje moc
powszechnie obowią.zującą z dniem ogłioszenia niniejszej
ucllw:ały w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Ra-dy
Narodowej w Lodzd.
·
1

ZA PREIZYDIUM RkDY NAJRODOWEJ
·Przewodniczący

Se,krefarz Prezydium
T.

U CHWAŁ A Nr 80
PJ;"ezydium Wojewód.zkiej Rady Narodowej w Ł.odzi
z dnia 27 marca 1962 r.
o obowiązku ochrony drzew i krzewów owocowych przed
chnrobami i szkodnikami.
Prezydium Wojewódzikd.ej .Rady Narodowej działają~ ·na
pods.tawi·e ustawy z dnia 16.II.1961 r. o ochrooie roślin
Ulp.rawnyieh pirz:ed dhorolbamil, .szilqodnlikiami i 1cihwastami
(iDz. U. Nr 10/61 ipo1z. 55) w. oparciu o rozporząd 1zenie Ministra Roln1ictwa z din:a 4 mairca li9i57 r. (Dz. U. Nr 115 poz. 17)
w sw.awie ochrony drzew i krztewów owocowych p~zed choro1b.ami i :szfood!Ilikami zarządza oo na:srt·~puje:
§ 1

Na· terenie całego województwa łódzkiego wprowadza się
przymusowego żwafozainia w 11196;2 r. następują
cych chóirób i szkodników drzew i krzewów OWl(}COWy,ch:
1. Czanna pLamiistość (orz.echa wł:o1ski.ego) - Pseudomonas
jugl.andis
·
2. Brunatna plamfatość orzecha włos:kiiego Gnomooia
lepto.styla
3. Skórmiak purpur·oiwy ___; Steirisum purpuToum
4. Raki drzewne - Nec.tria gal1igena
5. Gzal'lna zgnilizna - Sphaeropsiis mal.Orum
6. Brunatna zgnilizna .:__ .SclerotiJnia fructigena ,
7. Mącz1nia!k jabłoniooiwy - ·Piodsosphaiera leucotricha
8. f'arcll jabfoniowy - FusicLadirum dend•rit1~cum
9. Parch girusz.owy - Fusicladium pirinum
10. Szara zgnilizna owoców - Monillia cinerea
H. Brunatn:eni.e liiści grusz - Eubomosporium maculatum
rn.. Biała plamiistośĆ Hści gxus1z -· My·cosph.aerella sentina
li3. DziuTkiowatc'ŚĆ liści - Cla:sterosporium carpophdlum
14. Gumoza ·drzew pestkowy.eh
15. Rdza ·Śliwowa - iPucciinia pruni
16. Torbiel śliw - Taphiria pruni
17. Biała p!lamistość liści pc1rzecz€lk
Mycosphae·rell{ł ribis
18. Mączniak amerykański agrestu Schaerotheca more
uvae
·
t.9. Opaidztna liści po1rzeocziek ......:.. GLoesporium dbis
2'0. Rdza wejmutkowa por:z;.eczkowa - Gronarthium ribicola
2L Zamieranie pędów malin - Diidymella applainata
22. Mączniak rzek1oirny winorośli -,.- Blasrnopara vitkola.
Szko~ni!ki drzew i krz.ewów <Ywoco,wych:
1. Mszyce drz.ew !i. krzewów owoc'Owyich - Aphidodea
2. MioQdówka jabł1oniowa - PsyHa maLi
3. Miodówka kru•szowa - Psylla pyricola
4. .Przędziorek owocowy - Para.t.etranychu:s pilosus
5. Miis€cznik śliwowy. - Lecaniuni oeorni
6. Zwójkowate - Tortrkidae
7. Bawełnica Korówka - Eri•osoma lan.ig·eruim
8. Owocólw'ka jabłków€czka - Car;pocap:sa pomo·nella
9. Nam1otnik jaibłono'Wy - Hyponomeuta padeUus
!Oi. Owiocniica jalbłkowa Hop1oc"Cimpa t·estudinea
lil. Wzniosik doparek - Simaethis. pariana
12. Szipecię[ griuszow1ec ~ Eriiopihyss piri
13. Osnuja grusziowa - Neurotoma fla v.iventris
14. OwoQcnica żóUoroga - Hoplocampa miriuta
1.5. Owoeówka śliwkóweczka - Laspeyresda fu:niebrana
16. · Nasiennica trześciówka - RhagoJ.etis cerasi
17. śluzownica ciemna - Ca1irea l.iJmacima
li8. Rubtnowiec ag1re.st owy -Bryobia praetitosa
Hl. Brzęczak porz1eczlmwy - Ptieronidea ri:bestii
2iCt Przędz.ik prz.edzimek - Cheimatiabia ibrumata
21. P.ierśicienica nadrzewka ...:__ Ma1.acosome n-euistriia
22. Brudnica nieparka - Lymantria d'isrpaf
23. Kuprówika ru<linica - Eup1roctis chrysorrhoea
24. Niestrzęp głogowiec - Aporia crataegi
25. Kwieciak malinorwJec - · Anthor!<>mus rubi
26. Rozbecz truskawkcwy - Tarsonemus .ilragariae.
obowiązek
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Prezydium WojewódtZkiej Rady Narodowej w Łodzi·
z ·dnia 11'4 mare.a 1119·62 roku·
sprawie zatwierdzenia planu ogólnego etap1owego i perspektywicznego miasta Strykow~ w pow. bnezińskim

Prezydiqm W.o.je·wódzkiej 'Rady Narodo'wej w Lodz1i dziana podstawliie a:rt. '213 ust. 1 ·ustawy z dnia 311 stycznia
19161 r. o planowaniu prz,estr.?lennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47) po .rozpatrzeniu planu ogólnego eta:pow.eigo i perspektywkznego miasta .Str~owa. w : pow. bitzeziińsk.ian oraz opinii
łając

~·M~i»ik.Ml'i'fRa4iJ.y".Narodowej

w 1st..cyĘowie (Uchwała

Nr 2JOl5·7/16:1 z drni:a ·210.XII.1•9611 r:) i opinii Wojewódzki·ej Komisji Urbanistyc~no-kr1chit·ekotontcznej {protokół. Nr 313/61
z dp.ia 2:8.XI.191611 roku)
p os .t:a.n a w ia:
plan oigólny atapiówy •i perspektywiczny
miasta stryklowa jako zarp0ewniający właściwy i wsze.ch.stronny 1ri0z:wój miasta oraz sta1niowią1cy podl!fawę do
opracorwania dalszych fiarz d•okumentacji w zakresie:
a) lic•zby mies·zk.ańieów w r .. 1119•65 -'- 3.600
„ . lr9710 - . ' 3.900
i ina okries p.e·rispeiktyw.
.1980 :_' 4.5.001
w projekiowa1nyth grian~c:arah iadmiilnist:racyj:nych
mia:Sta Strykowa,
~b) ikoncepcj1i u;rołaidu pr.z.es1trze·n1n~g10,
c) wy1tycz:nyd1 1okaHzaicyj1nych I etapu l,9611-70,
d) wytyczinyic:h dotycząicych da.lszego etapowania perspektywicznego, kierunkoweg·o i .poliityki t€'rnnorwej,
e) prawny.eh pr.Zie:pisów realizaicyjn,:y1c:h dla I etapu
:staint0\v,iących zaiłą·yznik d>o 1niini ej.szej uchwały,
2) .zobowiąza.ć Kierownika W~dziiału Budownictwa, Urlba1nistyki i·· Archit€ktury P 1rezydiU1In PRN rw Blr:zezirnach
oraz Pirezydium 1MRN w .·,strykowie do prow::J.dzenia
polltyki l·okal1iz.aicyj1nej zgodnie z. zatwie1rdz1cmym pl.anem ogólnym oraz koordyiniowania rozlbudowy i' prze1bud,owy miast.a 1S trykow:a,
3) zobowiązać P~rezydiUm Miejskiej Rady / Narodowej
'W Skykio'1wie d10 i01Pracowania . i przedłożei1ia Pr·ezydium Wojiewódzik1iej Rady. Nairo~o:viej w Łodzi wn1!"0'sku w sprawi€ korekty ;giramc aidm1nistracyjny1ch miasta
zgodnie z zaotwieTdzi0nym pLainem ogólnym miasta.
Pl.a.in mia&ta Strykowa w pow. 1b:rz1 ezińskim uzy.skuj:e 'moc
powsziecih1ndje· Qbiowfą1zJują1cą z dnll'em ,ogło\S.Z·enia uchwały
, o •zat•wi1erdzieniu :pfa1nu miasta Strykow~ w Dzienniku Urzędiowym Woj. R.ady Narodowej w Lodz1.
.
·
1) zatwierdzić
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DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWóD?.KIEJ RADY NARODOWEJ
§

w

2

ŁODZf

·Nr 7

§ 7

Zwalczanie wymie.niooych w § 1 chórób i szkodników
drz-ew i krze·wów owocowych Qbowiązuj·e wszystkich użyt
k-0wtników .gruntów·, na których ZJnaj dują się dirzewa i· krzewy owocowe, ulegają-ce tym chorobom i szkiodndtk·om, lub
l?ędą·ce i-eh rozsadnikami.
·
§ 3

Zwalczanie obejmuje wszy.sitkie stadia !'oz.wojowe szkodn:iloów drzew i krzewów owocqwych (owady doskonałe, jaja
.i laiwy).
§ 4

Zwalczanie •chorób · i szlrodników dirzew i krzewów owocowych prow.ad:żii·ć n.2'1eży metod.ami: mechantczmą, ·chemicmią 1i biologiic:zną przez cały okres wegetacji.

W celu dolronyw~m.ia badań na otbecoość s·zkiodinitków
drzew i Ja-zewów OW'OCowych oraz kiontroU wykonywania
obowiązków wY1mienionych rw nini:ejszym ,za.rządzeniu, or.gany
słu~by Kwarantaininy i Ochl'tOiny Roślin ma.ją prawo:
a) wstępu na grunty, .na których ro1s1ną drziewa i kr.zewy
. i0iw009we oraz ilnne drzewa i krzewy liściaste będące
rozsadindkami •Chorób i szkodników,
b) żądania informa~ji od. osób· użyltkujących g.runty.
1

§ 8

Organy MHkji Obywatelskiej mają obowią·zek w razie
potrzeby udzielić ochrony osobom wykl()nującym przymusowe czynności wynikające .z nilI11iejs,zej uchwały.
§ 9

d10· posta:now1eń ni:niejszej uchwały pod.na pod'siawie art. 211 ust. l ustawy z dnia 1'6.II.li96.l r.
o ochronie roślin uprawnych prz€d chorobami, s 2ik:Jodnikami
i chwastami (Dz.. tJ. Nr · llOt poz .. 55) w 1zwią·zlku z art. 8
ust. z dnia l.'5.XII„1951 r. o orzeczin.i:ctwi:e kia,rno-administracyjnym (tekst j1ed1110Hty Dz. U. ·z r. J.959 Nr 115, poz. 79) ·Ka.rze
ariesz,tu do 3 mies1ię-cy luib karze grzyw:ny do 4.5100 zł.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosiienia.
Nie

legają

§ 5

stcsujący ··S'ię

1

a)

b)
c)

d)

e)

Me·tod:a moohainiiezna piolega na:
wykopywaniu i usuwaniu z sadów, szkółek i innych
zespołów drzew i kr:rewów owocowych w.sze:lldch dirzew
1i krz.ewów· usdhin:iętych }tub. porfilŻIOinych jchoro·bam~
i szkodnikami w .stopniu ,powodującym trwałą niezdolność do owoc•owa:nia,
'
prz.eśwLet1a;niu koron dr.~ew i ~rzewów · owl()cowych,
mecha111'icznym 10iczys:zczanilU pni i ikonarów dJ.rzew
1i krzewów owooowych,
usuwainiu opanowanych prziez choroby i szkodniki owo•ców niezdatnych do ~onsumpoj1 lub przerobu bądź
owoców z,e·s·chłych '1 wszelkich drz•ew i krzewów owocowych 1 1następnie pale.niu lub zakopywaniu iich na głębokości co najmniej·. 80 cm,
·
usuwaniu i pa:1eniu konarów 1 gałęzi opanowa·nych
przez cllorolby 1 s'Zkiodnik!i oraz zdmowy.ch g1niazd gą„
sienie z drzew :i krzewów owooowy ch, jak równie:ż
z in>ny~h drzew i kirzewów iros.nący.ch w sad.ach oraz
poza sad.ami,
zakładaniu opa.s€ik •chwytnyc:h :na pniach ja'bł10i11i w m-cu
cz·erwcu ceLem wychwytania •i znils.zczenia gąsti.en·ic
owdcówki jabłikówki.

1
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Selm-etarz Prezydium
T.

§ ·6

Metoda chemiczna polega na: ,
01Pirysikiwaniu i opylJ.aniu środkami grzybolbój,c:zymi
owadobqjczymi drzew i krz-ewów owocowych które pr-0wadzone
będzi-e według „ Teirminairza ochrony drzew owOC-O!Wych na
1962 r." uzupełnianego ~omunikatami piow,iatowych punktów syginalizalcyj:nych przy pomocy na.s.tępujących ś·rodków
chemicznych:
w okresie bezlistnym:
a) Kairbolilna emulgowana
b) KarlboUna D.N.R.
c) K'rerotol
pr:zeciw szkodnikom:
a) a.ootox M-25

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
z dlnia 10 kwietnia 1:9>62 :r.
w sprawie żwalczania płasz·czyńca burakowego.'
!?-rezydium Wojewćdz:kiej Rady Narodowe·j w Lodzi tjziana· podstawie .art. · sa u.st~ 4 ·ustawy z dnła · ~ ·styem.ia
1958 r. tO• :radach narodowy~h ~Dz. U. Nr 5, poo.. 16) OTaz
rozporządze!ni.a M~n:tstra Ro1:niktwa z dinia 19 marca 1957 r
w sprawie zwalczania płasz.czyńca iburakoweg-0 (Dz. U. Nr '17:
poz. 90), postanawia co następuje:
1.adąc

§ 1

Wprowadza s.ię obowiąziek pr.z,ymu.siowego ,zwalezainia płasz
burakoweg·o (Pliesima Quad:rata) szkod'nika ·P·Ośredni
•C1ząoogo w przenos:zeniu .choroby wirrusowej Kędzierzawki
p:laszc·zyńc101wej przy pomocy:
· ·
·czyńca

1. j€dn1C1riazowego opyłu 11.llb oprysku plantaeji burak1ów

cuklro:wyc!h, ·p.as tewn,ych praz pJ,antacj.i nasiennych
wsz.ystkkh typów buraika. i szpinaku w miejscowościach mii€jsildich ;i wiejsktch n.a tel"enie powiatów':
1) kutnowskiego Wie. WSZ.ystkkh ·gTomadach
.
2) fas'kiego we ws·zystkich gromadach
3) łę•ezy·ckieg•o wigl'loop.ad.ach: Besi-ekiery, Błooie, Cho·rki
Da,s;zyna, Qaj Nowy, Góra Małg•o•rzaty, Gr.abów
Leśmierz, Ma~ew, .Piiątek, Siedlec, Sobótka, Solcd
Wiie·llka, Topola Królewska, Witonia,
. 4) łi0wLckiego w gromadach: Bąków Górfty, Bielawy,
Chruślin, Emiliainów, Otolice, Zduny, Złaków Kośdel1ny, 1Stoibofa •Otr'az IK:iernoz.ia wsiie: Stępów
i W.ola Stępiow:ska,
·
5) pajęiezańskieg.o ·we wsz.y1stki·ch gromada.eh,
6) pioddę'bkkiego . w gromadach: ·Bier:nacke, Dru1żbiin,
Jeż.ew, Koście1nica, Lubc4a, ·Niemysłów, Niiew1esz,
Pę:cz:niew. Zadizim, Zyigry, m. U:niiejów,
7) sieradzkie·go we ws.zystkich gromadach
1

1

Tiritox 310
Gamatox. 1101
g) Mietox 310
h) Arsenian wapnia

e)
f)

i) Akaricidio:l
j) Akaritox

k) · Azofos R 20
I) Azofos E . 30

Forschlor

m) F101stiJon E 30

8) wieluń,skiego

n) E~tin
. o) Metasy,stox

prze.ciw chorobom:
a) ciiecz kaffi1fomijska
•b) Siarko! ~sfa:rka koloidalna)
c) E1o:sal
di) Thiovit
e) Kupritox 310
· f) Kupritox 50
.g) Sadoplon (Tiur~m 7:5)
h) Grzyibol (Roda tox)

Fr. Grochalski
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b) aziótox M-33
c) a~oto1x M-510
d) Ditox -210

ł)

Gębicki
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f)

·przewodniczący

9)' wieruszowskieg•o

„

2. dwukrotnego opyłu. 1ulb oprysku plantacji środkami
chemkznymi. w - powiie•ctie 'ikuitinowskim w gromadach:

·

Bysz,ew,

Mł•o·g.oszyn,

St,rzeg10C'in.
§ 2

W

miejs·cowościach

te·ren~ wosię 1~.adto obowiązek trzy-'
śl'IO<llkami chemicznymi płan

miejskiich i W:iejs.kich na

fiewództw.a · łód.zlde•go .wprowadza

krotnego -0pyłu lub IQipry•sku
tacj i nasiennych buraków i s.zpinaku, oraiz plantacji elit.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓD~IEJ RADY NARODOWEJ w LODZI

Nr 7

zaoranie pilantacji; ,w razie nfowykonania. wyzna·czo•
nych czynności można · zarządzić wyk101na:nie zas:tępc·ze na
ryz:;ko i koiszt użytkownilkai.
nakazać

§ 3

Na ter.e1n.ile olbjętym prtymus·owym zwaI:czaniJem o ,którym
mowa w § 1 1niniej1szej uchwały zwal1czame płaszczynca L'1raikowego db1owiązuje ws1zy.s'iki:ch w~a·ściicieli i posiadaczy
gruntów na 'któ1rych uprawia się buraki cukrowe •i ;pastewnie ~raz :plantaicje n:as,k1nne buraków i szpinaku. Zwalczan'ie '.obejmuje ws1zy:S!tkie ·stadia rozwojowe tego szkodnika
(owady dosk-01nałe, jaja, .'larwy).
§

4

98
Ce1em prZ€!Prorwadzenia systematy·cznej kontroli wystę
powania płaszczyńca lburakiowego na terenie województwa
orga:n,y służby k\V.ara1nta:nny :i ochrony roś.l,in,
łódzkiego służba plantacyj na Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego
oraz Związlm !Plantat·orów Pr21etwól"czy,ch Roślin Ok1opowych
i mężio·wie zaufania mają praw10:
a) wstępu na grunty g ospodarstw. w który1ch uprawiane
są buraki, s.zpilnak luib ma:ngiold oraz gospodar.s:tw co
do których is·tniejie podejrzenie, że ina gruntach tych
gospoda,r;sltw występuje płaszczyniec lburatlrowy, a ponad'to wstępu do mli!ej,s·c obelcnego i dawnego przechowywania oraz środków przewiozu wysadków buraków,
szpinaku !i: mango1du,
b) bezpłat:nego polbiierani:a. prOb do 2 kg roślin buraków,
sz1piilnaku i. mangoLdu, na który1ch występuoe pŁa1sizcz.y:
iniec iburaikowy,
c) żądania ;potrzebnych .iinJ:formac}i.
1

Pre.zydi:um właśdwej p,o,wi:atow1ej Rady Narodowiej w poooz.umieniu z' Wojewódzką Sta1C'ją iKwa~ainta:nny i Ochrony
Roślin w Lodzi ogłasza ·termtny przeprowadzania zabiegów
chemiicziny1ch na w/w terenach 1za. paśredniic:twiem pirasy,
radia oraiz w 1sposób przyjęty w danej miej.s·corwośd.
§ 5

Or.gani:z.iowainiiem i pr:Ziepr;o:wadzia:ni€m .aikicjfi zwakzania
bu.rakowe.go zajmuj 1e się prZiemysł cukrowniczy
oraz .Związek Pla:ntait!oirów Prz1etwóric·zy1ch Roślin Okop.owych p1otd kontrolą i nadzorem Prezydiów wła.ściwyc:h PowiatowY:ch .Rad Narod10WJ:Ch.

płas,z1czyń'ca

§ 6

Na tereinaich obj.ętych obow.i1ązk1iiem zwak~zania płaszczyń
ca buralklQw.ego, przed za!k1ońc~eniem opyla:nia lub opryskiwainia1 plantacji środkami ,chemicz1nymi zalbrania się wys:Lewu buraków czerwonych, war.zyw1nych, mangoldu (boć
winy) i 1szpiJnaku. S:zpilnak zimciwy i w1azesny naleiŻy zebrać
przedl rozpoczęcitem op:ylania łub opry,sikiwa:nia plantacji.
§

-w

··w ·razie wcześniejszego

§ 9

Wililni niestosowania: się do po.stanowień wyinikających
z niniejszej uchwały podlegają na podstawie art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 16 lutego 1!91611 r. o ochronie rofilin Ujpraiwnych
przed chor1oibami, s1zlmdni:kami 'i chwasfami (Dz. U. Nir 110,
poz.. 5i5) w związku z art. 8 ustawy z dnia. 16 .g1rudinia 1961 T.
o orZieczinictwie karno-admini:stra·cyj nym - (tekst jedno.Hty
Dz. U. NT 11-5, poz. 79 z tl.1959 r.) karze aresztu do 3 mieslięicy
luib, k.arz:e grzywny do 4.500 zł.
Wykonanie uchwały powierza się pr;e.zydiom p10.wiatowych
rad narodowych.
•Termin wykonania uchwały - 31 g1rudnia lr962 r.
ZA PREZYDIUM RA!DY NARODOWEJ
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Nr 7

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
na rachunek Wydz. Budżetowo-Gospodarczego P W R N w Łodzi, konto nr 908-95-594 Cz.. 15, Dz. II,
Rozdz. 3 § 24 w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, Al. Kośduszki Nr H.
Rel\lamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika wnosić należy w terminie 10 do 15. dnJ
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
Adres Administracji:
A d r e s R e d a k c j i:

Cena eg~. zł J,50
Prenumerata wynosi:
a) ·rocznie ze skorowidzem
- 18 zł
b) pó~r·ocznie bez skorow:idzia - 10. zł
Rachunków za prenumeratę nie "Wystawia się
Cena po}edyńczegi0 egz. do 4 stron wyino.si 90 gr. Przy więk
szej ilośd stron o 30 gr wi'ęcej od Jra.żdej drukowanej strrony.
Ogloszenia zł 2, 70 za wiersz mrn 1 szp.1 Za układ tabelaryczny
d oli!cza się 100%.
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Pre·zydium Wojewódzkiej Bady Narodowej w Łodzi
ul. Ogrodowa l5. Tel. 574~72

ODBIORCA

2201-ŁDA-9.7.62-Ą-32

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

1.100- Pap. druk kl. VII Al/70 g

