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Przepisy. obowiązujące:'

Uchwała Nr 168/25/62 Prezydium Powiatowej Rady
NtalTlodowej w ,Kjutlllióe z dnia 24 sJelfpnda 1962 r. w sprawie ustalenia cennika opmty roc.m\ejza' telt"eny pań
stwowe w gran:i-calch mialSlt: Kultno, KrolŚnie:wke li Ży
4:3 - Uchwała Nr 245 Prezydium WojewooZ\kliej Rady Naro,chlin, oddane' w uży!1jkowan[e· lub Wlieczyste u żytko
dowej w łJodZJiz dnia 27 s:i;eI"lpnda 1963 T. -w sprawie
wailllile.
obniżk~i ceny sprzeóalżnelj g1!"tU1ntów pańtsrtw:oWY'Cih, spll"zedCłlwalnyoh Ob. LUldJWI~kIOIWli AdlerqWli, zam. w Ole,chowie
48 - U ohWlała Nr 85 Brezydi1um PolWirutolWej Rady Narodowej w Łęcz:ycy ;z dnda 29 czeńvca 1962 iI'. W spra- .
k. Łodzi, p-rta Alndrz.ejów.
wie uSltallenda oerllIllika opłaty rocznej za tereny pań
44 _. Uohwała Nr 262 IPlrezydium WojewódiZJkttej Rady NM'oSiUwowe 'W granicach !mialst: Łęczyca i Ozorków, 00-.
dowej w Łod~i z dlniaW wl'lzleśnlia 1,963 r. w spTawlie zadane w uży1llrowanlie lUJb wlieczyste użyltkowanie.
twierdzenia plarllu ogólne!g1o etapowelgo tt pe1rlSpekity49 - Uchwała Nr 187 Brez.ydiJum Powi8.ltowej Rady Narowi,cznego OlS. Ka:Tlsznice w pow. sd,eradzkdm.
dowej w PajęCZlIliez dna.a 14 grudnda 1962 il". W sprra45 - Uchwała Nr 279 Prezydilurni Wo}ewódzlciej Rady NarQwie us-taJenia cennika opłaty rocznej za te-reny pań
dowej w Łodz1lz dnia lO. WlTJZreŚlnlia 19-63 il'. W spll"awie
stwowe 'wg_raI1l1.aach mdaslta PajęCZll1a, oddane w użyt
cen ~ Uisługriwykoll1.YlWalne dla ludnloślCi.
.Ilrowalnie lub Wlieczy!ste użyrtlkowanie.
46 ..;...- Uchwała Nr 154 Pr;ezydliUJm BolW1iatolWetj Rady Naro50 - Uchwała Nr 94 Prezydium POIWiatOlwej Rady NaIl"OOodowej w Brzezlinach IZ dnia 5 paźdlZJierndlka 1962 r.
wej w R!a'W~e Ma~lWIieckiej z d1Ilda 22 Slie:rpnda 11962 r.
w sprawie us!taleńd.a cennika opłaty rolC'Zllej za tąre
w sprawie uSI1laleUiia oen:ruilka opłaty ł'o,cinej za tereny.
pań's1lWOiwe w 191rarnkalc h mia,slt: Bl'IZ€IZ1iny, KJOJJusZJki
iny pań:s1Jwowe w grani-cach miast: Rawa MaWWiiecka,
li Stryków, oddane w· użyrtJkowan1e lUib wlieczysrt'e u.żytBiała RaJWslka i Nowe Miasto, oddane w użytkowanie
lUlb wieczylSlte użyńJkowanie.
kowa!lllie.
.i
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U C BW A Ł A Nr 245
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi
IZ dnia 27 SI~eI'lPlnda· 1'963 r.
.
w sprawie obniżki ceny sprzedażnej 'gruntów państwowych,
sprzedawanych Ob. Lu(lwiko~ Adlerowi, zam.\ wOlechowie
. k/Łodzi, p-ta Andrzejów~
/

Prezydium Wo;je,w6dZlkliej Rady Na1rodowej wŁadzi, dlziana podsta:wie § 3 pkJt 3 za'rz_ątdlz,eniaMdndsJtrra ROIlinli.ctwa
z dnia 24 WTze,śłnia 19,62 r. w spra'wie ceny, warunków li. trybusprzeda1ży pańSil1wowy,ch nierlU1chOlIIlośICi riQlnych (MIOn.
Poło Nrr 72, poz. 335), pOlstanawia zmniejls~zyć Q 50% cenę
sprzedra'2mą działkJi nJr 21 Q ipOWlielI"zchni 1674 m 2, pOłOtŻOltlej
w And r:z ej awi-e.
Uchwała ninri,elj\sza podLelga Qlgłosiz,elrnlu wD:ztiennlikJu Urzę
dowym WRN, Wy1kona'nie uchwa'ły powierza s;ię Wydlziałowi
Rolnictwa li Leśnictwa. Te'I'IIlllin wYlkona:na.ia uchwały - 3l.
X. 1963 r.
ła,jąc

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Z-ca Przewodniczącego Prezydium
Sekretarz Prezydium
Wł. Pawlak
T. Gębicki
44
UCHWAŁ.A

Nr 262

Prezydium WojewódlZ'k!1ej :Rady Na,rodowe'j w Łodzi z dnia
wi'iZleśn:ia 196;3 T. W spraWlie ~a,tWlierdłzenda planu ogólne,go .etapow'egiQ i pelislpekJtYlW1jJClz~ego o'sdedila Ka!I'slznice
w POI\'V~ 'Si,erad:zJlcim.
'
Prezydium WojewódtzlkJ~ej Rady NaTodowej w Łodzi, działa:jąc na podstaiWIie alTlt. 23, ust. 1 UrSlta'wy z dnd.a 31 srtycmlia
1961 !I'. o planowaniu pI'IZelSltl'lZrennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47)
po rOlZIPa1lrzeniu planu ogw1nego· ertapowego i' peTSipektywl<cznego OlS. KalrSiZJń,ioe w PQlW. slieradzl9.moraiZ zapolZnantiu się
z opillllią OSliedlowej Rady Na'I'!odowej 'w Kairlszmica!ch (lUchwalci--Nr 36/17/62 z dUlh~ 2q.XII.1962 r.) i opilroą Wo,jewód0k.ięj
Kom.ilSji Ul'Iband,stYC'Zlno-,A~r:cMtekltronicZ'nej(pr()(tokół Nil" 26/62
z dlnia 14.XI.1962 II'.) pos:tanawła:
10

1) Za;1Jwieoo-Zlić

płaln og6my etapowy i peirspektylWlimny
osiedla Karsl2IDlice, jako zape'Willliatjący właściwy i wszechstronl11y· rozwój miasta orraz_ SItatnowtiący podstawę do
opraloowania da'lSlZyah faz dokumentacji 'W zalkresie~
a) licZlby mieszkańców w płanie 'etapowym
w r. 1970
---- 4 -tys.
i na (JIkres perspekJty\W.icmY r. ·1980
- 6 tys.
b) konoepcjd układu iPerspeikltywicrzmego,
'c) wylty1ozlDy,ch lokalli.zacyjnych I etapu 1960-1970 lf.,
d) wy1tycznych diQt)71czą1 cY'ch dalsze/go etapowania i polity1kii terenowej,
. e) us'ta,leń realilZacYljnych ogóll11elgo planu zagOlSlpoda1l"OwaJhlia prlZels1lr!zeUlnego, SltaJnowlią-cych załącznik do nini,ejseej uchwały.
2) .Zobtowliąrzać WydZliał Budownict:wa, Urbanistyki i Architek;turyP~ezy!dl1um Wojerwórlzlkiej Rady Nall"odowej w
ł,todzd oraz Prezydi:Ulm Powiartowęj. Rady: Narodowej w Sieradzu do prowadzenia ipoMtyki lokalizacyjnej zgodnie z zatVJlie!fldzonym planem O'gólinym oraz do kooroynowania
rozbudowy i prze!budowy .osiedla Karsznice.
.
3) ZOloo.W1iązać P'r:ezYldium Rady Na!OOldowej Osiedla w Kall" ..
smicaloh i Prez.ydium Powiato:wej Rady Narodowe'j w Sieradlzu do op!I'aroowa1ruia i przedłoiŻenda Prezyrllium· Wojew.
Rady NaDOdiOwej w Łod~ 'WIIl!iosku w· sprawie korekty
g,ranlic admi'llli'srtracyljny,ch miasta zgodnie z zatwierdzonym planem ogólJnym OSIiedla KaIl"&Znlice.
Plan O'S. K:alI'lSlZXlice w pow.' Slieradzklim uzyskuje moc
po'Wsizechn'i,e obowiąrZlUjąCą z dniem ogłoszenia uchwały
w DZJienlDliku> Urzędowym WRN w Łodzi o zatwierdzeniu
p,lalllU OlS. Kail"lsiZJllIke.
Wykonanie uchwały powierza się IP,rezydium PIRN w
Sieradzu, Prezydium Rady Na-rodowej osiedla w Kalt"szmca!ch ora:z WydZJiałrolwi Budow.nfi.dwa, UrbanilStykJ
i ,Archittektury PI'lez;ydd.IUlm Wojewódzkiej Rady Na,rodowej w Łod~i, jak róWI11lie,ż ws;zys1Jk,im zarunteresOiWanym
• 'l

w)71dztLałom.

SpraJWOiZidand.:e z wykonania uc~ały złoży Wydział Budowndcrtwa, Ul'IbandsrtYllci j Ar1chttektiUry Pxez. WRN w Ło
d:zi w tern1!ilnie dlO dnd.a 3l.XII.1963 r.
Za Prezydium Rady Narod01Wej
Se'kretarz Prezydium
Plzewodniczący Prezydium
Fr. Grochalski
T. Gębicki
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UCHWAŁA Nr 279
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
, z ~nia 10 wrzeŚinlia 1963 r.
w sprawie cen za usługi wykonywane dla

Łodzi
ludności

Na podsta:wie aI'lt. 55 uSlt. 4 pkt 4 usta:wy z dnia 25 stycznia 1958 r. o Iradalch rnalrodowy;ch (Dz. U. z 1963 r. Nil' 29,
poz. 1<72), §1, ust. 2. §. 3 U'st. 2 uchwały' Rady Miinistrów
z dnia 7 lutego 1961 r. w Sipralwie cen za usługi wykonywane dla ludnoś<ai (M. P. Nr 26, poz. 123) oraz zla,rządzenja
Nr.122/61 Państwowej KamiJsjli Cem z dnia 8 kwietnia 1961 r.
w spra'wie cen zaniekt6re usŁugi ,wYlkonywane dla ludności Br:ezYlditUm Wojewódzkiilej Rady Na rodt>wej w Ło
dzi na w:nios!ek ~omilsji Cen ,poS11JalllaWlia:
1. zatWlierdzić wY'kaz usługzawaiI'tych w

załączn~mu do
kltórychoeny uSltalOlne będą pr:zez
Kamilsję Gen dla m. Łodzi i / Województwa ŁódZllciego,
2. uchy1ićuchwałę Nr 193/61 Brezyd:ium W.ojervyódz:kUej Ra. dy Na,rooowej w ł.Jodzi z dnia 5 liJpca 19>61 r. w sprawie
cen za usługi wykonywane :dla ludności (Dz. Urz.. Woje"wódzkii'ej Rady Narodowej w Łodzi, 1962 r., Nr 1, poz. 7).
3. Uchwała wchodz:i w ży:Clie lZ dniem 10 wmeśnia 1963 r.
4 Wykonanie Uchwały poWi,eIiza się PirzeWlOdnticz.ącemu Komllsjli Cen dla m. ŁodZIi i W.ojewództwa Łódzk1iego.
5. Uohwała niniejlSlza podlega ogłoszeniu rw DZJienniku Urrzę
dowY'm W.R.N.

niniej,Sizej

uchwały,

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Przewodniczący Prezydium
Sekretarz Prezydium
T. Gębicki
Fr. Grocbalski
I

28.
29.
30.
3L
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ŁODZI

Nr 8

ma,glarskrie
NaJpra'wa artykułów dgiie1litowych
UsŁugi dziewi,arlski,e
Wypożyczanie spmzętu gospoda1rstwa d.omowego
Illlista,latorSltwo elektryczne
I:nsltailaltiQlrSit:wo wodociągowo-k8Jna1iza:cyjne
Illllstalaioorstwo gazowe
Usłrugi

ZdUństwo

Oilesl elSJtwo
Soolar'stwo
TynkarS'tlwo i malalrs1two miJesZJkainiowe
Posad2'lkarsrtwo li liglicowanie śdan
Naprawa mas'zyn do' szycia
Wypożyczanie sprz·ętu t!urystyczlll~gQ d sportowego
Naiprawa Lodówek
Usługi praLnilcze (pranie biJelizny i ,chemiczne cZySlzczell'i,e odt~ieży i 1l~alnilll)
44. S2kolenie kierowców ,i kandyda,tów na kierowców
45. Naprawa samochodów, moooicyrkli 'i skut'er6w.
i

46
UCHWAŁA Nr 154
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzezinach
z dnia 5. X 1962 r.
w sprawie ustalenia cennika opłaty rocznej za tereny pań
stwowe w granicach miasta Brzezin, Koluszek i Strykowa
oddane
ą.żytkowanie lub wieczyste użytkowanie

w

Prezydium Powriaitowej Rady Narodowej w Br:z;,eIZJinach
na podstawie art. 24 ust. 1 us'taiwY' z dnia 14 lipca
196~ ,r. o gos:poda1rce terenam/i w mia:sta,ch li. osiedlach (Dz.
U. Nr 32, poz. 159) ,i § 2 ust. 1 uchwały Nr 105 Rady Mind!strów z· dnia 22 marca 1962 r. w sprawiie wytyczny;ch dla
ustalania opła't' z ty:tulu korzYSItania IZ te,ren6w w miastach
;i ,osiedlach (M. P: Nr 47, poz. 221) p.ogtanaWlia co nais1tęipuje:
dZJiałając

Załącznik' d.o Uchwały Nr 279 Prezydium Wojewódzkiej Rady Nar.odowej w Łodzi z dnia lO.IX 1963 r.

Wyka:z usług dla ludnlOśai,~tórYichceny usta]one
K!omisj ę Cen
1. ~raw1ectWlO (szyci€ odzieży na miarę)

przez

1) ustala s'ię cennliJk opłaity rocZ1nej za telreny państwowe,

2. ~uśniel"st'Wio
3. Bi'eHźniiarS'two (,sz)'lcie bieli'zny na miarę)
4. Nap,ra'W!a abuwU-a
5. Plieka,im'ictwo (wypiek uSł1UgOWY, oraz zam'iana zboża lub

oddane w użytkowallllie lub' wieczyste użytkowanie w
mieści-e Brzezirnach. w/g załąc~ndka Nr 1,
' - ,mieśoie Koluszkach wIg Izałą1cznika Nr 2,
- mieście sltrykowie wig -załącznika Nr 3.
2) Uchwała W!ohodZli w żyoie z dniempodjęC!i.a
3) Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w DZJienllliku Urzę
dOiwYlmWoj. . Rady Nar.odowej w Łodzi.
WY'konalliie uchwały poW!ie,r,z,a slię Wydziałowi Gospodarki
KomunaLnej i MieS:Zlkaniowej.

mąki.

są

na pieczywo)

6. Fryz}eIistwo

7.
. 8.
9.

10.
11.
12.
13;
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

Usługi fotogra:fi.tcZ1ne (zdjęcia legi<t)'lmacyjne i paszportowe oralz wY'woływalni,e zdjęć z prac amaltorskiich)
RIoZlwóZika węgla
Koininiarstwo
Usługi oftalmiczme
SzikLaIr:stwo

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Sekretarz Prezydium
Przewodniczący Prezydium
J. Bujnowicz
Wł. Mlastowski

Ślusarstwo
ZałąoZlnik Nr 1 d.o Uchwały Nr 154
Ostrzenie narzędzi tnących
Prezydlium PRN w Br2'lezinach z dnia
Blacharstwo
5 pa~dZliernika 19162 r.
Naprawa ro'werów
Napraiwa wózków dziecięcych
CENNIK
KowaJls1Jwo
. opłaty rocznej za tereny państwowe w mieście Brzeziny
TaJpkerstwo
oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie
Naprawa mebli
Natpl"a'wa galanterilii skóIizanej ,z twOIT',zy,w slZltuc:znych
1. Dla mi.!aista Brzeziny Uisltala się następujące strefy:
RYlma1rstwo
a) - śródm:iej;ską - te1eny prrzyle,głe do ulicy Kościusz
Wulkanlza oorsUwo
kU obuSltronna,e i, wzdłuż pr~edłużenia ul. K!ośCli.uszki
Naprawazmechani2'lowanego sprzętu pralnic,zego domo':'
pr2'lez ModIizewskiiego do nOlWOlprojekr1;OIwa.nej, tereny
wego uży1:lmu
.
przyległe do ul. Sienkliewi,cza po obu stronach po'cząWlszy .od bUdyn!ku Brez. PRN w kierunku ul.. MicNaprawa odkurza1czy iiiroterek
~ieVViilcza oraiZ ul. Maaki€wi'cza obustronnie i odcine!!:
Naprawa artykułów elę!ktrotechnicZlnych domOtwego użyt
ul. Okrzei od ubircy MliokiieWicza do olroło 200 mb. w lcieku z elementami gr2'lejnYlmi
["!ulliku połudlliiowo"wschodinim, od ul. Hanki Sawiokiej
Naprawa apa1raJtów iradiowych i urządzeń elekbroakupo obu stIionaoh, od ul. Okrz,ei d.o ul. 15 Grudl1lia, ul
. styczn)'lch
15 Grudnia w kieirulliku południowym na odcinku około
Naprawa telewii:wTów
200 mb od ul. H. SaW!ickiLej, ul. Zeromskiego (sltrona
1
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Nr 8

W1schodni,a) na odcinku od ul. Fredry do ul. MonduslZki1
ul. 15 Grudnia obust,ronniei ter'eny riliędz.y ul. 15 Grud
mi'a z pr,z'edłużeniem ul. Żeromskiego do l-go Maja;
b) - poś'tedrtią - te'reny za'Wa:vte 'W klinie między ~i
cami Ororzei Mi,okii'eWli,oza 'W kierunku'Wschodlmm
od ulicy łączącej obie w/rw ulio~ od strony południ?:
wej, te~eny póŁnocne w tym l~le:vunku na odległosc
'ca 300 m od ulicy F,redry ,po obu stlronRch. Tereny ·leżą.ce po ODl:t, istr,onalch uLicy M'oniuszki, gen. ŚIWlierczewskd,ego aż do cme:nta:rza.
'
w,schodnia strona ulicy Chopina na odcinku od ulicy
Kościus:z:k1i do skrzyŻlOwa:r1.1i a z Ullilcą SłOIwalckiego.
'
Tereny po obu 'Siurona'ch ul. Słowackiego do ul. Waryńskiego Kośoiuszki, K. Marlkisa, W. Polskiego na
odoinku ~a 2'00 m za ul. Arrmid C1Jerwonej, ul. Modrzewskiego i Si,enkiewicza;
c) ~ peryfielfyjna - W1SiZ.ylsJtkiiie tereny pr:zyległe dlo s1Jrefy
,pośrednilej a leżące wgra'nkach m!iasta.
2. USitala slięcennik opłaty rooznej za 1 m 2 z tytułu położenia tereniu w wysokoś'Oi:
.
a) 0,20 :zł 'W sitref::e ś,ródmi,ejskiej
b) 0,113 zł w sItrefie pośredniej
c) O,llzł 'W st:re:ftie peryfleryjlnej.
3. Ustala slię opłartę za uzhrojenie, o ktÓlrą wzrasta opłata
Za 1 m 2 terenu z tY'tułu iSltniejącyc:h oraiZ wybudowany:ch w pr:zylslzłości poszczególnych urządzeń komunalny.ch w wys,okośd:

PaDtyzalUltów i olbejmują'cy jej od.cinek do terenów PKP
po ,stronie półno'ono-;za.chodn1ej biegnący pasem wzdłuż
ul. Wars.zawskiej i te,renami P~ sd.ęgającyca 300 m
za ul. Targową IW Ilderunku północno-wschodnim;
b) pośrednią - obejlmuje tereny położone po północno
-ws,ehodniej stronile terenów kolejowY1ch między ul.
Warslza WlSlką w odległości poc:zątkowej od ul. Targowej ca 350 m ora,z iW !k]j,nie między ul. Partyzamtów,
terenami PKP i ulicą bez na1zwy;
c) peryferyjrną - obejmuje pozostałe tereny prrzylega··
jące do strefy pośrednJiJej leżące w gITanicach adm1nist,m:cY'jnych miaSlt.
2. Us'ta,la się eennik opłaty rocznej za 1 m 2 z tyl1:ułu poło. żenia terenu w wysokości:
a) 0,24 zł W Sitre:llie ś'ródmdejSikiej
b) 0,15 Ził w strecfiie pośredniej
c) 0,11 :zł w stI"e;fie Ipery:lleryjnej.
3. Ustala się. opłatę za uzbrojenie, Q k,tórą wżrasta opłata
za 1 m 2 terelnu z ty:tułu isltnieją.cY'oh oraz wybudowanych
w pr:zYlSzł09Ci poszczegÓ'lIn)'lch urządzeń komunaJtnych
w wysokości":

wJ1sOlkość

Istawki rocznej
za 1 m 2 w zł

.I

urządzenia
~rzą?z.ema wylbud,-_W
IstnIeJące :pr.zYsz:łości

Rodzaje UiZlbrojenia

2.
3.

\

BrądeLeMrrY'c2mY
Wodooiągi

4. Kanal'iza'cja
5. Gaz
_ 6. Centra:lne ogrzewan1e zda,}a
ozynne

urządzenia

istno

~

Drogi o nalWlierzehni Uitwa,rdZlonej
2. Prąd elekit,ryczny
4.

0,34
0,09
0,10
0,45

0,34
0,09
0,10
0,45
0,12

~anałiza'cja

Gaz
6. Centralne ogrzewanie zdala
czynne

5.

.

w

przyszłości

0.32

0,34
0,09 .
.Ą

Ot1O

0,45
0,12
0.32

0.12

opłalty l"Qlcznej następuje prze!z qooani'e stawynikają1cych z położenia tere111lu w odrpolWJednie'j
strefie do stawek wynukający.lch z jego uilbrojen1ia w po-

4. Ustalenie
wek

4. Ustalenie OIpłatyrocznej następuje !prze'z dOdanie- stawek wY'uilkają.cych z pOłJOźenia terenu w od:polWiedniej
Istrem. e do stawek wynikającyoh z jego uzblrojenia w PQslzoZlególne u:vządlzenlia komunalne.
5. Opłai'ę IZJa' InlOwowybudowane urząd~etnia rlromUIna!lne po_
bielra' się od 1 stycznia rOlktu następnego po wybudo:waniu
tY'oh u:vządzeń.

sz:czególne UJrząJdz1enli'a komUinalne.
5. Opła tę za II1dWOlwybud owalne urządzenda kom/Una,lne pobielra slię od 1 stycznia rOlk:unaSltępnego po wybudowaniu
ty,ch ut'iząd~eń.
.
Załąa~niik Nr 2 do Uchwały N[' 154
,Pr·e:zydium .PRN w Brzezinach z dnia
5 paźdZ1iernika 19,62 T.

CENNIK

rocznej za tereny państwowe w mleSCle Koluszki
oddane .w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie
1. Dla I'Ił,iaista KJolus,z·ek us-talla się na,Sltępujące Sltrefy:
a) Ślródmiejlską - 'ter'en od ISita'ojli. PKP w kie'runku pół
n()i~nlO-zachodnlilffi Iwzdłuż w. Bmeizlińs&ej poPlt"awej
stronli:e slięgaif',,~rca 10 m za ul. ZagajndfkoiWą li. po lewej :strollii,e ul. BlizeZliń,skiej sięgają.cy Da 100 m za ul.
Śląską w kief'wniklu półniQonlO W1schądndm ~druż ul.
Żwirtkti, 's'ięgają'cy do. ca 60 mza ul. :KJoperniJka a od
.strony p6~nocno-!zaohodlniej do ul. Słowalcki.ego od te~enów PKP do około 150 m. Sd.ęgają1cy za przecięcie
's:ę ulic Zwi,r!ki z ul. Słorwacki,ego ora:z 'be['ern połor.lony
po połudmiowejstrohiie st. PKP, od ętalcji PKP w kierUlI1ku połudnJowY1ID sli,ęgającymca 100 m za ul. Cmentarną, od
strony poŁudniowo-w:s1chorliniej biegnący
pasem głębokości ca 150 m wzałiuż ul. g-go Maja do ul.
opłaty

I urządzenia

I wybud.

L

3. Wodociąg1i

1. DrogJ, dojawy o navyierzchni

'wtwa,rdzolnej

stawki rocznej za 1 m 2 w zł:

wysokość

O-

..Rodzaj.e uilmojenia
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Załącznik:

Nr 3 do

uchwały

Nr 154

P,rezydWm PRN iW BT2;ezinach z dnia
5 paźdZliemlika 1962 lt".

CENNIK
opłaty

rocznej za tereny państwowe w nnescle Strykowie
oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie

1. Dla mial~ta 81Jrylkowa ustala się naiSltępują.ce strefy:

a)

b)

śródmiejls:ką iWslzySltkie tereny le1żą·ce w obrębie
ulik: Targowej, Si,erulcie:wiiC'm, BrzeZ'ińsrkii.e;j, 15 Grudnda, StodoLnda'Uej do ul. bez na!llwy p['l()wad~cej do
staicji PKP,
peryfer)'ijną

w:s·zystfllme tereny

śródmiej;Sikiej leżące IW ~ralI1li,cach

pq-.z.yle.głe do

miasta.
1 m 2 z ·tytułu

strefy

sdę cenndk opłarty rOC!Zll1ej ~
poło
:henia terenIU w wysokośoi:
a) 0,12 zł w ,str,e·:ftie śródmiejskiej
b) 0,08 i~ł W :sltrefie peryfe.ryjlnej.
3. Ustala iSlię opłatę za ~brojemde, o którą -wzras'ta opłata
za· 1 m 2 terenu z ty:1rułu istndejących oraz wybudowanych
w PTzyslzłolŚ,ci poszocreg6~nych urządzeń komunalnych
w wysOkości:
.

2. Ustala

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ w ŁODZI
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skli'ej, P:iw1ńą do 1lorów IPKIT>, część uli.cy Kr:zywej, p6łn.
część paI'lkJu Wiosny Ludów, ulicą Łęczycką. P,rzemysławą do pr:zejalzdu rorośnielWlickJiego,część ulicy MickiielWlilcza, proj,e,kJtowaną ŁąkQwą, WYigQdą, Obrońców
Pokojou,
d) peryf'eryjną w grallllica!cp ul. Sz,ewsk1iej, Z'WIirki
i WiJgury, północnej i IW1schlOdniejgranicy admilniisltracyjnej miasta, Józefów. Łódzkiej, połudn:iowo-za
chodniej granicy adminiS1t~acyjnej miasta do Ulicy
Krz)1Iwej, do grank adm~nils;tra.cy}nych mia'sta o~ strony pQlłudniowej do lulilcyTelmana, A'zory, gralll!l.'cą ad,m~llIi\strac)1lnąod strony zalchod:nIiej, TZlelką OchnJią, rze-

wysolkość

stawki rocznej za 1 m 2 w zł

~

iSitn.

Iurządzenia
wybud. w

1.. Drogi 10 na>W1l.'eI'lzchni utwardzonej;

0,34

0,34

0,09
0,1'0
0,45
0,12

0,09
0,110
0,45

0,32

0,32

ó..

Roo,zaje uzbroj,enia
urz·ądzenia

2. IBrąd elekitryczny
3. WooQciągi
4. Kanaliza,ćja
5. Gaz
·6. Oellltra:1ne ogrzewanie zdala
'czynne
4. Ustalenie

przyszłości

0,12

opłaltyroczrl,.ej !następuje

wynikających zpołoŻie.nia
do 'stawek wynikają:cy;ch z

przez dodanie ,staiWek
terenu IW odporwiedniej strefie
jego Uzbrojenia w poszczegól-

ne urządzenia komUlnalne.
5. Opłatę za Inowowybudowane urz·ądzenia komuna.lne pobieraSiię od 1 .,st)'lo:l1niarok!u następnego po wybudowaniu ,tych urlządzeń.

Nr 8

Iką

Gł'ÓgoWli:alllką,

północną

granicą

admil1li i sura,cyjną

miasta, ,azęśioią ulllky Obroń,ców Pokoju, dZlielnlką Koś
ciuslzkJi li pmj,ek1JQwane osiedle na północ ·od ulky Południowelj do gra:nilc północnYIch mia,Sita.
2. Us,ta:la Isię cennilk opłaty lro,ozne:j za 1 m 2 z tyitubu poło
żenlia terenu iW 'Wy:solrości:
a) 0,40 !zł W ISltr,efie, ,oentralnej
b) 0,35 izł w srtJre,fiie śród:mti'.e}Slkii,ej
c) 0,25 'z1 w 5ItJI1e:fliepQśrerdrnl,ej
d) 0,22z1 wstr,e:fli,e pe'ryferyjnej.
3. Ustala slię opła:tę lza U:Zlbrojelllie, ',0 którą wzraSita opłata
za 1 m 2 tere!nu z tyitułu istn:i,ejących ora'z wybudowanych
w !P,TZY1SZfOIŚd ipIOts:Ż1c:zególnych ur:ządzeń komunalnych
w wzY'slOkJośCli:
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U C H W A Ł-A Nr 168/25/62
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie
;z .dn~a 24. VIII. 1962 ,1'w· sprawie ustalenia cennika opłaty rocznej za tereny pań
stwowe w granicach miasta Kutna, Krośniewic i Żychlina
oddane w użytkowanie lub .wieczyste użytkowanie~
Pr,ezydriurm iPoWla!towej Hady N al~dowej działaj ąc na
podstawlie airt. 24 'Ust. 1 'Ustawy :z dnia 14 lipca 19611 r. Q gospoda,roe 'terena'mi w rmialstach li osiedlach ,(Dz. U. Nr 32,
poz. 159) i § 1 ust. 1 uchwały Nr 105 Rady Ministrów z dnia
22 malrlca '1962 r. w sprawie W)1ItycZillych dla rusta:lenia opłat
z tytułu kor:zys:talnia IZ' Iterenów IW ,mia!stalch i osiedlach
(M. P. Nr 47, poz. 221) - posta:naiwia 00 nals1tępuje:
1. usna,la się ,oennd:k opła:ty :rooznej ~za te~eny pańs!tlwowe,
oddane 'W iUżytloowani'e łub WlielczySlte uży,tkowan1i,e w
- mieście Kurbni'e wedługlzałączn~ka Nr 1
- 'mieście/ Zy,chHnie według załąoznika Nil' 2
- mieśde Krośniewioe według 'załącznika Nr 3.
2) Uchwała wchodzi 'w żylCiez dniem podjęda.
3. Uchwała niniejsza podlega ogŁOIszelniu w DZilellll1liiku Urzę
dowym Woj.ewódi1lldej Rady Na,rodowej IW Łodzi.
Wykonanie uchwa,ły plClIWlierrza ISlię Wy;działlO1wi G olspoda I'Iki
Komunalnej i Mieszkaniowej.

wysokOŚĆlStarwki rocznej
!za l m 2 vi zł

2.

DI'IQgi, dojazdy o nawdierZlchni
- :utwaird.ZJOIne'j
.
Prąd

.opłaty rocznej za tereny państwowe w mieście Kutnie
oddal,'le w -użytkowanie 'lub wieczyste użytkowanie.
1. Dla m.ia,sta K!u1maustala się na!stępujące strefy:
a) centralną 'między ułicalmi Jasną, 29 Liiis1lopada,
Bal'1i!ckiego,część ul. K!ośduSZi~i, Zduńską i KHiń
Sikiilego,
b) śródmi,ej;ską, między luliicalmJi KJośdius;z:kd, Dą~iOW
s:kiegJo, Lel'ewela, Bema, ,sobieskiiego, Zdrojową, IOZ.ę
ścią ';rarnawsJciego, M. C. Skłodowsklie1j, Cmentarną,
Zgoda, akrzei, Proj,ekltDw:arną, Ba~tycką, Jagiiellońską,
Dzierżyń:Slki,ego, Sienkiewicza, projekitJowaną przy uNcy
.Podr:zecznej, Szewslką, ZwJr:kd li Wigory, OpolOOwską,
• projektowaną do uLicy Koś<Oius'21ki,
c) pośrednią - .:rniędlzy ulica'mi Północną,. Żwirki li Wigury, projeiki1Jowaną od ulicy Szewskiej do Łą!kJoszyń-

0,10

,elelktryC!zny

3.

Wodociąg:i

4.

~analizacja

0,50

,przyszłości

I
I

0,35

I

0,10
0,12

I

0,50

I

4. USltalelnie opłaty roC!znej następuje prlzez dodanie stawek wyntkającY1ch IZ porożeIUli' a.1Jerenu w odpowiedniej
striefie do sltalwek wyn~kających z. jego uzbro~enia w po'"
s'Zlc.zęgóLne urządzenlia komuLtlalne.
5. Opłatę ~a nowowYlbu~l()wane urządzell1ia komunalne pbbi'era srię od 1 stycznia :rlOku Illars!tępnego po :\yybudorwallliu t)'lch urządzeń.
'
ZaiłąlcZlnik

Nr 2 dlO uchwały Nr ~68/
/25/62 lPrezydllJum PlRN w Kutn.ie z
dnia 24 sierpnia 1962 r.

CENNIK
()płaty

CENNIK

0,35
0,12

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
W. Badzyilski
Przewodniczący Prezydiym
ZałączniJk Nr a. do uchwały Nr 168/25/
/62 Prezydium PRN w Kultniez dnia
24 sleDpnia 1962 :r.

urządzenia
wybud. w

~rzą?z;ema
I ,IstnIeJące

~

1.

.I

Rodzaj e u2'Jbroj elnia

O-

rocznej za tereny państwowe w mieście Zychlinie
oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie.
1. Dla Imiasta Żychlil11la, us'ta:la się naSltępujące strefy:
a) śródmiej:ską ~ m1iędzy I\l~Lcami Ba'rlickiego, Al. Racła'wi1cki,e, Kts. S oiregiennego, Pl. Wolnośoi, Sani>cką do
ul:icy K's:\:ęH~ińtskliego w kierunku południowym do
u!d.lcy ŁUlk'aISlińskiego, ul. Łąkową, Traug:u:tta, północ
IT1y!r'n bl'z:egi'eIn rZelki,["owemw kterUlnku na północ
od uJilcy l-go Maja do Ba,rlickliego,
.
b) pośrednią ~ ,od ulky Na,ru:towicza, północną granicą
m:iasta, :booznlicą Kolejową, od boc!znky kJo:lejo'wej uli'cą Gran'i!czną .zarzeką Słudrw:ią, drogą polną 'W kierunrlm . p6Łnocny;m do u1i:cy l-go Malja, .ulicą Cmentarną w klierunkJu półnoonym dp IUlicy BomO'rslkliej, ulicąBomorską do 3-go/ Maja od zbiegu uLicy PQmorskiej li uHcy 3TgoMaja w pros'tej Uni!i ulicy Wiejskiej
i Sa1nnklkd!ej, od zbteigu uli:cyISalll!nddciej i Wiejskiej
w 'kii!erunku - poŁudniowym, W ZJalchodniej granicy
cmentarza żydO'VJlSlki,ego do umicy Łukalsliń skii'e go, w
kierUJnk!ti .południo'wym, rowem przez rzekę dlO ulicy
Zeiroms!tiego' i tYlnym zapleczem proj'ekitowalnego
osiredla do granicy po~udniowej mdaiSta, połudrnioiwym
brzegri'em drog,i do ulicy Narutowkza.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEIWODZKIEJ RADY NARODOWEJ w ŁODZI

Nr8
peryf.eryjną

lPozlO!s.t:ał!e glrunty rw g:ranicach adini,·
nistra'cYdny,ch mia!Slta.
2. Ustala sięcenIllik opłaty oocZn,ej~a 1 m 2 z ty/tulu -poło
żenia terle'lllu w wysolmści:
a) 0,18 zł rw! stJr,efli,eśródmi,ej,s(ltiilej
b) 0,12 ,zł w s!tre,f,ie pośr,oolIl'iej
c) 0,10 iW s:tre:fiie pelryfe'ryjne,j.
3. UstaLa sdę oP~aJtę za uzibr6}eni,e, o k!tórą wzrasta opła'ta
za 1 m 2 terenu, z !ty/tulu istni'ejących oraz wybudowanych rW pr:zY'Slzłości ,pOlszlczegó1nych urządzeń kJomunalnych w wy'sOIkości:

c)

wy;sOikość

istawki roczne;
'za l' m2 'w zł
v

Rodzaje uzbrojenia

urządzenia I urządz[elIlia
;wylbud. w
istnieją'ce'

1.
2.
3.
4.

pr:zYls:z:łości

opłaty rocznej nasItępuje
wynilkają,cYlch z po!ożen1ia teremu

4. USltail'enri,e

przez dodar.rlIie stawek
yv Qd!po:Wiiedniej strefie do s:tawek wY;I1Iilkających z jego uzbrojenia w posZlczegó1ne urządzenia komuna,lne.
-5. Opłatę za nowowybudpwane lUifiządzenia loomuna:l!n,e pobiera srię od 1 s'tycznia roku na'stępnego po wybudowaniu tylch urządzeń.
48
UCHWAŁA

0,35

0,35

0,09

0,09

Wodoeiąg1i

0,10.

0,10

Kanaliza'cja

0,48

0,48

4. Ustal'enie opłaty rocznej na!Sltępuj<e pr:z,ez dodande, s,tawek

wynikających ,z POłożeu1ila . terenu w odpolWiiednliej stre.,.
fie do Is:tawek wymdJkającYlch .z }ego uzbrojenia w po:.,zcz,ególne urządzeniaikomuna,l!ne.
5. Opła!tę za nowowybudowalne Uifiządzenia komunalne pobiera się od 1 stycznia rQku następnego po wybudowaniu tych' urządz,eń.
Załączinik

Nr 3. dQ· Uchwały Nr 168/
/25/62 Prie:zydiJum PRN w Kutu!ie. z
dnia 24 si:erpnia 1962 r . '

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy
z dndla 20. VI. 1962 r.
w sprawie ustalenia cennika opłaty' rocznej za tereny pań
stwowe w granicach miast: Łęczycy i Ozorkowa oddane
w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie.
PDezydium BOWliatowej Rady Narodowej wE'ęczycy, dziana pods'taiwiJeaJrt. 24 IU/Slt.- 1 uSltawy'Z dnia 14 lipca 1961 r.
o gospodaroe terenami w miastach i os!edlach (Dz. U. N[' 32,
poz. 159) i § 2 ruslt. 1 uchwały Nr 105 Rady Minjs,tró<w z dub .
22 maJI'Ica 1962 r. w ,sprarwlie wYltycznych dla ustą!lenia opłat
z tytułu korzyiSltani1az Iterenów w miasltaoh i OIsiedlach
(M. P. Nr 47, poz. 221) postalna'Wiia co na:s,tępuje:
1. usta,la ISlię ,cenniik opłaty rocznej za teDeny państwowe,
oddane 'w użytkowalIlli!e lub wieczyste użytkiowaillie w
mieśeieŁęczycy wg załącznika. Nr 1,
-maeśde Ozorkowi e ,wg załą'oznika Nr 2,
2. Uchwała wahochri 'w żyd,e z dniem podjęcia.
3. Uchwała nilniejs'za pQdlega ogłoszeniu w Dzienniku UrZEt
dowym WRN w Łodzi.
.
Wj'lkOnanli:e uchwały pOWlierza się Wydziałowi Gospodarki
Komun:allnej i Mi,eszka:niowej.
.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Z-ca PrzewodniC9;ącego
Sekretarz Prezydium
Prezydium
St. Żemigala
P. Kłysiak

CENNIK

Załąlczmik Nr 1 do uC{lwały Nr' 35
P,rezydium PRN w Łęczycy z dnia
20 czerwca 1962 r.

opła'ty

rocznej za tereny państwowe w mieście· Krośniewice oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie.
Krośl11iewic uSitalaS1ię na'stępującestrefy:

,między ulilcam'i: pierwsze zabudowa!nia JOd uliicy KU1mowskJiej,pQłudniową granicą
par,k1u do ulicy Toruńskiiej, uHcą Parkową dQ torów PKP, północną ,częścrią zabudowań przy uLicy
Pożnański,ej do gralI1lrcy mialsta, od s:1irolIlY za-chodniej
do ulik y Tarrgowej, Targową, Łęcz)'icką, Świerczew
skiego do .2jachodn:i,ch granic Qg!ródkó1w działkowych,
do uLicy routnoWisk,iej,
b) peryferyjną - pozOistał,e grunty w granicach a:dmainis1tra1cyjnych mia!Slta.
a)

śródmiejSiką

2. USltala się ,c,ennik opłaty rocznej za r, m2 ·z ty;tułu poło
żenia terenu w wysokości:
a) 0,12 zł IW sltrefrie iśródmi,ejiski'ej
b) 0,08 !zł W; ISltr1efiepe.ryfieryjnej:
3. UstaLa ISlię op~altę za u~broje:nile, o którą wzraslta opłata
za 1 m 2 terenu, z tj'ltułu istniejących' om'z wybudowanyoh w PrtzySl~oś'Ci Plols'zlczegÓl1nych urządzeń komunalnych w wysokości:

wysokość

Rodzaje U:Zibrojen:ia

lSitawki rocznej
za 1 m 2 'W zł

1----

'llrządZenia I urządzlenia
istnilejące

wybud. w

iPrzys:złości

1. Drogi, doja:zdy o nawierzchni

utwardzIonej
.2. Prąd· elektryc:zny
3. Wodo ci ą g1i
4.

KanalizaCja

)

Nr 85

łając

Drogi, dojazdy IÓ 111 a WliJerzlchni
utwa'rdwnej
Prąd elekJtryczny

1. Dla miasta
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0,30

0,30

0,09

0,09

0,10

0,10

0,45

0,45

CENNIK
opłaty

rocznej za tereny państwowe w mieście Łęczycy
oddane w użytkowanie lub wieczyśte użytkowanie.
1. Dla m'ialsta Łęozycy ustala się nas;tępują'ce strerfy:
a) §ródmie}ską .;..... obejmUjącą tereny' ,po,ł;ożone w granicach od u},icyBardowsikti'ego - Zachodniej Wojska
POlsllciego - Belwederiskdej do tQru PKP wąskotorowej,
li terenu PKP ,wąskotorowej do ul. Kopalnianej ł od
ul. Kopalnianej, Ożorkows,kie Przedmieście do ul.
Sienkiiewioza, Og1rodowej, Bardowskiego w k&erunku
iPla,cu Kośdus,zki ul. Belwederskiej, Buczka i Kiliń
s'kiego,
b) poś'red:nią obejmują,cą terelI1Y położQne,w g,ranicach: od uLicy Sienkiewilcza ulicą Ogrodową do rze:'"
ki Bzury, rzeką Bzurą do ulicy Si'6nkiiewicza i Ozorkowskie Przedmieście, po stronie poł:udnio'wej· do ul.
K-ocha'llowSlkii'ego, ul. KochanowskiegQ i ul. Gó.rniczą
dOlteren~w PKP wąskotorowej, toramri PKP sz:erokOItorOWej do przedęoia uLicy Bardowskiego w k[e:runku ul. ZachQdniej,'
.
c) p~ry;feryjn~ - obejmUjącą tereny po~ożonew gra11l1cach poz,a ~zeką Bzurą iW Ikierunku wschodnim, ulicą K:ochanowskiego i Gómlli:czą w kierunku południo
wym, toramii PKP w k,ierun:ku zachodnim, ul. Bardowski.ego i. OgrodQwą w kierunku póŁnolClnym.
2. Ustala się cennik opłaty rocznej za 1 m 2 z tYltułu poło
żenia teDenu w wysoko~Cli:
a) 0,30 'zł w strefie śroom,iejskiiej
b) 0,20 zł w sltreflie pośredniej
c) 0,15 zł 'W 'stre:r1e peryferyjlIlej .
3. Ustala Is!ię opłatę za u~brojeillie, Q kltórą wzra,sta "opłatr-ł
za 1 m 2 terenu, 'Z tytułu istniejących oraz wybudowanyoh 'w 'p~zyISlzłośd PiQIsz.czegó11nych urządzeń komunalnych w wysokośoi:
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fie do stawek wy:TlIi:kających z jego uzbrojenia w posz,czególne urządzenia komunalll1e.
5. Opłatę za nowowybudlOwane 'JljTlZądzenia komunalne pobiera SI:ę od 1 s!tyez:nlia roku nalstępnego po wyrbUJdlO'waniu tych urządzeń.

wysokóść

ISltawki rocznej
za 1 m 2 'VI,T zł
1------.,-- --- - - -

Rodz.aje uzbrojenia

urządzenia
istniej ące

1. I.DrOg1i, doja:zdy o nawierzchni

-

I

urządzlenia

wyibud. w
przYlSz'!ośoi

2.
3.

Wodoc.iąg,i

0,10

0,10
0,10

Kanalizacja

0,40

0,40

4.

.
49

0,30

0,30
0,10

u twa·rdwp ej
Prąd elektry.c.zny

opłalty rooznej nas'tępuje przez dlOda!nie stawek
wy:n~kającJ"ch .z położenia terenu w od)piOiw,iedniej stre.fie do Istawek wy:nikający.oh z j.ego uzbrojenia w poszcz.ególne IUrządzeni·a komunalne.

Up BW AŁA Nr 187
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie
z dnia 14. XII. 1962 r.
w sprawie ustalenia cennika opłaty rocznej za tereny pań·
stwowe W granicach miasta Pajęczna oddane w użytkowa
nie. lub wieczyste użytkowanie.

4. USltaleni.e

5.

Opłatę za nowowybudlowane
biera s:ę od lstycz:nia roku
nili ty·ch urządzeń.

ulI"iządzenia
następnego

k:o.munaJne popo wyibudowa-

Załąc2Jnik Nr 2 do uchwały Nr 85
Prezydium PRN ·w Łęczycy ż dnia
20 czerwca 1962 r.

CENNIK
opłaty rocznej za tereny państwowe w mieście Ozorkowie

oddane w
1. Dla miasta

a)
,

użytkowanie
O:~():rkowa

lub

ustala

~ieczyste

użytk9wanie

s:ę następujące

Nr 8

s·.trefy:

śródmiejską -obejmującą tereny położone pr,zy ul.
Dzierżyńs:kliego, IBL Armili Cz,erlwonej, Ma'rdana Buczka, BeTlka J'Os·elewi~za, K!ośduszki, Mickiewicza; H.

~

Prezydium POWliaitowej Rady Na~rodolwed w Paję.cznde dzaa:na podsta:VJli'e art. 24, ust. l uSltawy !Z dnia 14 llipca
1961 r. o gO\SlPod~rce telrenamd. w mlias,trach i osi,edlach (Dz. U.
Nr 32, poz. 159) l § 2 ust. l uchwały Nr 10-5 Rady Mitn.iisrtrów
z dnia 22 marca 1962.lr.·w sprCllWie wytycznych dla us;talenia opłat z tY'1JUłu korzy:lS'tainia z terenów w mlias!tach
i osiedla·ch (M. P. Nr 47, rpoz.. 221) postanawia co następuje:
1. ustala rS·:ę ·cennik opłaJty Tocznej za tereny państwowe
od dalne w uży1ikowrani'e Lub wie1c.zyslte użytkowanile w
mi·eśme Pajęcznie wg załącmika Nr l.
2. Uchwała wchodzd w życ:e z dniem podję.cia.
3. Uchwała niniejlslza podlega ogłos:z.eniu w Dzieriniku Urzedowym WRN w Łodzi. .
,
Wylmna.nie uchwały powier.za Isi~ . Wydziałowi GosPQdarki
Komunalnej i Miels·zkaniowej.
.
Ter'miln wyko~ania uchwa·ły - 15 sie·rpnia 1963 r.·
ła1ją'c

ZA!?REZYDIUM RADY NARODOWEJ
Sekretarz Prezydium
Przewodniczący Prezydium
Sawi'ckiej, W']gury, Ze.romski.ego, ZIie10ny Rynek, No. M. MordaIski
E .. Wlecz.orek .
wotki,
b) pośrednią - obejmującą iterelny położone przy ul.
Łę cZY'ek: ej, Kolejowej, Orzeszkowej, Łąkowej, Pół
Załąoz!)J~k do uchwały Nr 187 Prenocnej, S~olnecznej, Zads.zn.ej, Wiśniowej, Ś'W1i·eTlcz,e'w
zydd.um PRN w PajęcZll1d.e z dnia
Slkliego, Narutowicza, Bema, StasZiiJca, Miel'cza!TlSilclego
14. XII. 1962 r.
Zachodniej, Nowe M!ia,s:to, Pa,rzęc:z,ewsklie,j do Nr 90:
~ildń,s~iego, DoLnej, Ma,rchlewskie.go Party:zantów, PoCENNIK
pTlz,eoŻlnej, Kralsialdego, ŁącztlIej, l8-go StY!C:ZIl1ia, Ciemnej, ,S.łowa~cki·ego, ŻwirikJi, Gębickięj, Że.gllarskd.·ej, Górnej, 'Obr. Sta~ingradu do Nr 53, M. Konopnddki'ej do . opłaty rocznej za tereny państlwowe w mieście Pajęcznłe
oddane w użytkowanie lub wiecz~ste użytkowanie.
Nr 90:, Prostej, Suchej i PołudniiOwej,
1. Dla m'iasta Paję.czma ustala s·ę narSltępująlce str,efy:
_ c) peryferyJną ~ obejmującą g,rulUlty połolżone do granic
miaSlta przy ul. ul.: Obr. Staldng;radlu oQ Nr 54, Par,z·ę
a) śródimie}Slką ---.,. zamklniętą uLicami: l Maja, Wiśniową
,czeWlski,ej od Nr 91, W:i'ejskie,j, NOWloikrzeszewskiej, K!rM22 Lilpca, KośdUiS:~ki,
,
'
kiej, Cmentarnej, Podl'eŚlnej, Za·gajn,ikOlwej, Polnej, Koperyferyjną obejmującą pozostałete!reny.
b)
ohatllowskiieg1o, Ad.alffiówek, Ży,tniej, Sk1ralj,uej, Prz.ejazd
Nowej i W,Slpó1nej.
.
' ·2. USlta,la się ,oennik opłaty roczn.ej Zla 1 m 2 'zrty/tułu poło
żenia te~enlU w wysokoślci:
2. Ustala się ,cetlInik opłaty Tocznej za l m 2 ·z tyrt;ułu poło
a) 0,12 z,ł w slwefie ś1roomli'ej.s:ldrej
żend,a ·tere'tlIu w wysiOkosci:
b) 0,08 zł w strefie p.er~eryjnej.
a) 0,30 zł 'W .strefie śródmiejskiej
3.
Us,ta1asiię
oplaltę za uzbroj,enie, o krtórą wzralsta opla ta
b) 0,20 zł w~trefire pośredniej
'za l. m 2 terenu, z ty1JUłu istni'ejących oraz wybudowac) 0,111; zł w Sitrefiie peryf.eryjnej.
nyoh w przys:2:.łIOśd pos:z,czegó1nych Uirządz:eń komunalnych w WYSOkości: .
3. Us,ta~a ISlię op~altę za u~brlOjenie, o którą wz.rasta opłata
za 1 m 2 . terenu, z tytułu istn1·ejących oraz wybudowa';'
nych 'W przyszłości pOIszczególnych urządz!eń klOtffiiUnalnych w wj!s:QIkości:
wy:sOikośĆ ISltawiki rOlcznej
iza 1 m 2 'W z.ł
Rodzaje uZibrojenia
uTząd:zrenia
ci
wysokrQŚĆ stawki rocznej
~rzą?z:ema ,wybud. w .
. Z~ 1=n 2 w zł
~
lsmrl'eJące !prZyszlo.~cd
Rodzaje u:zbroj en:ia
ci..
urządzenia u. rZ ą. dZlenia .
1. DllogJi, doja~dy.o namerz:chni
....l
ist'il'i,eją,ce
wyibud. w
0,30
0,30
'U 1lwa'rdrz:OIr,t ej
_ - i - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-+-_____ .ipn~y:sz;łości
0,10
0,10
2. Prąd elektrY'ozny
1. DIiog1i,dbjazdy lO nawrlierzchni
0,10
0,10
3. Wodoaiągi'
Q,30
Uitwa1rdzoned
0,30

.

'. I

.1

2.

Prąd

elektrYloz,ny

3;

Wodo oi ągi

4.

~anal:i'zacja

opłaty rooZinej następuje
wyntkają·cY'ch IZ poł·owruia .. terenu

4. USltaleni,e

,0,10
. 0,10
0,40

0,10

4.

~analizacja

0,45

0,10
0,40

5.

Gaz
Centralne og.rzewa:ni,e

0,10
0,32

p.rzez dlOdanrre stawek
w odpowiedniej s·tre-

6.

0,.45 .
0,10
0,32

4. U9tal·enie opła,ty rocznej następuje przez dodanie stawek·
wynikających z p.oł.ożenia terenu w .odpowiedniej stre-

Nr 8

DZIENNIK

URZĘDOWY

WOJEWObZKIEJ RADY NAIRODOWEJ w

fie dQ stawek wynikających z jego uzbro:jelni'a w posZiczególne urządzenia rkO!muna~ne.
5. Opłatę za no'Wowybudtowane uJI'lządzenia komunaiLne pobiera Si:ę od 1 stycznia roku nalstępne.go po wybudowaniu ty,ch urząd:z,eń.

<

iS1tawki rocznej
za 1 m 2 wzł

Rodzaje uzbrojenia
urządzenia
istniejące

1.

Nr 94
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawie Maz.
z dnia 22 Isie1rpnia 1962 r.
w sprawie ustalenia cennika opłaty rocznej za tereny pań
stwowe w granicach miast: Rawy Mazowieckiej, Białej
Ra \Vskiej i N owego Miasta oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie

2.

Drogi, dojazdy o nawierzchni
utwardzonej
Prąd elektryc<zny

3.

Wodociągli

Prezydium Powrialtowej Rady Narodowej 'W Ra,wi<e Mazowiecroiej dziala,j"qc Ina podstawie a,:rt. 24 ust. 1 uslta:wy
z dn:ia 14 lipca 1961 r. Q gospodairce terenami IW miastach
i osiedla oh (Dz. U. Nr 32, poz. 159) J § 2 ust. ,l dekretu Nr 105
Rady Ministrów z dnia 22 ma,rca 1962 r. w srpraw}e wy.\tycz.nych dla ustalenia opła1t z tYltułu lroorz,ys'tania z terenów
w ,miastach i os,iedla,ch (M. P. Nr 47, poz. 221) postarna1wl.a CQ
następuje:
'
,
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wysokość
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ŁODZI

0,25
0,09
0,10
0,40
0,12
0,30

-<

,4. K~naliza,oja
5. Gaz
6. Centralne ogrzewanie

urządzenia

wyhud. w

I

przyszłości

0,25
0.09
0,10
0,40
0,12
0,30

4. USltalen:i'e opłaty rocznej następuje przez dodanie s!tawek
wy:niikają,cychz położenia terenu
odp()Iwiedniej strefie do Istawek w)'lnikających z jego uzbrojenia w posZlCz,ególne urządzenia komunalne.
5. Opłatę za nowowybudowa'ne urrządzenia komunaLne' pobiera sdę od 1 stycznia roku następnego po wybudowaniu ty'ch urządzeń.

w

1. ustala sięcenni'k opłarty roczhej za .tereny pań:stwowe

oddane w użytJkowani'e Lubwie1czyslte użytkowanire w
- m'leSOle Rarwa Mazowiecka wg 'załącz,nirka Nr l,
- miJeśoie Bi~ła Ra,wska wg załącznika Nr 2,
- mieście Nowe Mriaslto wg załąeznika Nr 3.
2. Uchwała wchodzi w żyde z dniem podję~ia.
3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN w LodZJi.
'
Wykona,nie ucnwałv powierza :S'i,ę Wydziałowi Gospodarki
KomunaLnej .~ Mieszkaniowej.

Załą'cznik Nr 2 do uchwały Nr 94
Prezydium PRN w Rawie Maz:z dnia
22. VIII. 1962 T.

<

ZA PREZYDIUM RA[)Y NARODOWEJ
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz Prezydium PRN
Prezydium PRN
mgr T. Michalski
B. Świderek
ZałącZJnilk Nr 1 do. uchwały Nr 94
Prezydrium· PRN w RalWlie Maizowi,ec··
lkiej z dnia 22. VIII. 1962 r.

CENNIK
rocznej za tereny państwowe w mlesCleRawa Maz.
oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie
1. Dla miasta Rawy MazoIWie1ckiej ustala się nas1tę:pujące
strefy:
a) śródmiejską - do strefy śródmiej:s'kiejzalicza sdę tereny położone wokół Pl. Gen. Śwlerc:zelwskiego, wzdłuż
uhlcy Wa'rszawskiej, Kości:u~'~ki, ,Jedności Robot!l1kzej,
Krakows~i,ej do ul. F()Iłudn,1Owej, LO'wickiej do. mostu
na rzece Rawce, M'kkielwi,pza, Prziechodnlej, Mi,łej li JerOI~oliims:ldej ,
b) pośrednią - do s,tr,efy pośredniej zalkza sięteren:v
połQżone wzdłuż Ulicy Słowaakiego, Południowej, Reymonta, Basztowe:j, Kr:zywe Koło, Nowej, Tomas'z,o'W·,
skiej, Jeżolwslkiej. do przejazdu kolejowego, Kolejowej,
l-glO 'Maja, Ludowej, Skde,rnliewiaki'ejdo posesji· ob.
Zagajewskiego Wacława rwłąicz,nii'e,
c) peryferyjną- do strefy peryferyjnej zalkza się tereny położone wzdłuż pozostałych ulic.
2. Usta,la się ,oenlnik opłaty Toaznej za 1 m 2 z tytułu poło
żenia ter,enu w wysokości:
a) 0,20 zł w ;strefie śródmiejskiej
b) 0,12 .zł IW 'str;ejjie pośredniej
'c) 0,12 zł w ,Sltre:flie pe,ryfe,ryjlllej.
3. Ustala ,s'ię opłaltę za uzbroj.enie, o kitórą wzrasta opłata
za 1 m 2 terenu, z ty\tułu istni'eją'cych ora'z wybudowanych w PI'izYSlz,łośd poszczególnych urządz,eń komunalnych w wY'sokośai:
'
opłaty

CENNIK
rocznej za tereny państwowe w mleSCIe Biała Raw~
ska oddane W· użytkowanie, lub wieczyste użytkowanie

opłaty

Białej RCl!wskiej ustala się następujące strefy:
a) śródmiejską - do strefy śródmiejskiej zalicza się tereny położone wpkół Pl. Wolnoś:ci, wzdłuż ul. Zymir,stkfego,. Mkkiewicza, Zjednoczenia do mostu,. l5-go
Grudnia do pr.zejazdu kolejowego, Kościuszkii do
cmenta,rza, Wojska Polskiego do osiedla mies:zkanio~
wego włącznie,
,
b) peryferyjną - do strefy peryferyjn,ej zalicza się tereny położone wzdłuż pozostałych uHc w mieście.
2. Ustala się cennik opłat~ rooz:nej za 1 m 2 z tytułu poło
żenia terenu w wysokości:
a) 0,11 zł w strefie ś'ródmiejskiej
b) 0,07 'zł w strefie peryferyjnej.
3. Us,tala ,się opla,tę za uZ!brojenie, () którą wzrasta opłata
za l' m 2 terenu, z tytułu istniejących oraz wybudowdnych w przyszłości poszczególnych urządzeń komunalnych w wysokości:

1. Dla miasta

wysokość

!staiwki roczn ej
iza l' rn 2 w zł

1----

Rodzaje uzbrojenia

urządzenia I ur;;::,~dz,enia
istnieją!ce I wy ud.,w.
, przyszłoscl

2.

DrlOg1i;dojazdyo na'Wierzchni
utwardzonej,
Prąd elektryczny

3.

Wodociągi

4.

Kanaliza:oja
Gaz

1.

5.

6. Centralne ogrzewanie
4. USltalenri,e opla1ty rocznej

nas'tępuj.e

0,25
0,09
0,10
0,40
0;12
0,30

o,~

0,30

przez dodanie stawek
odpowiedniej streuzbrojenia w po-

wynikają,cy:chzpołożenia terenu w
fie do stawek wy:ni'kającyah z jego

5~

0,25
0,09
0,10
0,40

sZlczególne urządzenia komunalne.
Opła,tę za nowo'Wybudowane urządzenia komunalne pobi~era s:ę od 1 istycznia roku następnego po wybudowaniu tych urządzeń.
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Załą'Ozmik
P'r,ezyd~um

Nr 3 do uchwa,ły Nr 94
PRN wRawie Maz. z ania
22. VIII. 1962 r~

Nr 2

wyso~oś'Ć

Rodzaj-e U'Zlbroj en:ia

CENNIK

sltalwki roCZ/llcj
za 1 m 2 w zł

1----,--

opłat y 'rocznej/za

tereny państwowe w mieście Nowe Miasto
oddane w użytko~anie lub wieczyste użytkowanie

1.

1. Dla miasta Nowe Mlaslto uSlta,la !się' na,s\tępująee sctrefy-:

2.

śr;.ódmi,ejls'ką do iSltrefy śródimiejsilriej zaililcza się
teteny połoronewzd~uż uli1cy 15-go Grudnią., War,szalwskiej, IPlalcu Wolności li Pl>acu KościuSlzki,
b) peryif,eryjlną dOSltrefy pe,ryferyjnej zalicza się
t~ereny poło2lOlnewzdłuż Ipozl()slt~łj71Ch ulik w mieście.
2. Usitala się !cennik o!płaty Irooznej ~a '1 m 2 e; tYltulu poło
żenira teIiernJU w wyso!mś1ei:
a) 0,12-~ł wS/trefie śr6d1mieskierj
b) 0,08 rzł w 1S/1Jre:flie rperyf:eryjnej.

a)

Drolg1i, dojaźdy 'o naWieriZlchni
uitwardzollle1j
Prąd e lektryozn y

3.

Wodociągi

4:

Kjarnal!izaoja

0,25
0,09

5.

Gaz

a,lO
0,40
0,12

6.

Oentralne ogrze1wani,e

0,30

4.

I IW)'lbud. w

1'Iządzenia urządzenia

ILSltni'ejące

Iprzys:złośd

0,25
0,09
0,10
0,40
0,12
0,30

US/talenir eopłaty rocznej nalsltępuj,e
wynliJka.ją·c)'lch IZ położenlia terenu

3. USltalta ISlię Oplaltę za uZlbrojeni1e, o ~t6rą wzraiSta olpłaroa

przez. dodanli.e stawek
w odpowiedniej streHe do' siawek wYlnilkającJlc!h z Jego UZbrojenia w posZrC~ególne' urządzenia kOIlliUll1aJJne.

za 1 m 2 terffillU, ·z tytułu iSrtn1eją1 cych oraiz :wybudowanY'ch rw P~zY'Slzłl()tśd POlsz,czeg6:1nych' urządzeń komunaJnych w wY'solkośei:

5. Opłatę za nowO'wyhudowaJne UJIiządzerria komunalne pobiera slię od 1 stycznia romu na1stępnego po wybudowaniu ty'ch urządzeń.
'

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu preńumeraty z góry
na rachunek Wydze Budżetowo~Gospodarczego P W R N w Łodzi, kooto nr 908-94-594/2 Cz. 15, Dz. 7,
Rozdz. 2 w- IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego w ŁodZi, A1 .. Kościuszki Nr 14
!

Reklamacje z powodu niedoręcz,enia poszczególnych nume;ów Dziennika Wn9sić należy w terminie lO_do 15 ,dni
po otrzymaniu następnego kolejnęgo nu.meru. .
Adres Administracji:,
a. k c j i:

}

A d r e s ił e d

Cena egz.

zł

2,10

Prenumerata wynosi:
a) 'rocznie ze skorowidzem
- 18 zł
b) p6~ie bez skorowidza - 10 zł
Rachunków
prenumeratę nie wystawia s~ę
Cena pOj.edyń;czegro egz. do 4 stron WJlnosi ~.Q gr. Przy więk
szej ilości str·on o 30 gr więcej od lmżdej drukowanej strony.
Ogłoszenia zł 2,70 za wiersz mm 1 sz:p. Za układ tabelaryc.zny
dolicza się 100%.

PrezydiJ,lm Wojewódzkiej Rady Narodowej w
ul. Ogrodowa 15. Tel. 514-12

Łodzi

Oplata pocztowa uiszczona ryczalłem

ODBIORCA

za

3202 -

ŁDA

-

16.10.63 -

K-14 -

1.000

