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Obwieszc~nie

Wydziału

Gospodarki Komunalnej
Prezydium M.R.N. w - Piotrkowie 29 Trybunalskim o zarejestrowaniu Lok1alnego Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości.
25 - Ogłoszel1lie Wydzliału Gospodarki Komunalnej i Mie..,
szkal1liowej Prezydium M.R.N.· w Zduńskiej Woli
o postawiel1liu w stan likwidacji Przymusowego Zrze,iZenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Zduń- .
skiej WoLi.
d MliJeszkaniowej
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Ogłoszenie Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium M.R.N. 'w Łęczycy o postawieniu
w stan likwtidacji Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nie~uchomości w .Łęczycy.
Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium M.R.N. w Pabianicach o postawieniu w stan l1kwidacji Przymusowego Zrzeszenia
Prywatnych Właściciem Nieruchomości w Pabianicach.
•
Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Miesz-'
kaniowej Prezydium M.R.N. w Pabianicach z dnia
20 stycznia 1965 r. o sporządzeniu projektu podziału
nieruchomości .w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej
Nr 136, należącej do ob. Edwarda Jurka.
\
Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium M.R.N. w Pabianicach z dnia 20
stycznia 1965 r. o sporządzeniu projektu podziału
nieruchomości w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej Nr 148, należącej do ob. ob.: Kazimierza Śmiałow
skiego, Wacława Kubiaka, Walentego Franca, Haliny
Kisiel, Franciszki· Błoch, Antoniego Tosika, Antoniego
Chlebota i Stanisława Karolczaka.
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Przepisy obowiązujące
Poz. 22

UCHWAŁA

Poz. 22"':'29

Nr 5

dnia 20 maja 1965 r.

Część

Poz.
22 -

ŁODZI

Nr 235

Prezydium Powiatowej .Rady Narodowej w Brzezinach
z dnia 27 grudnia: 1963 r..
w sprawie· zwiększenia. ceny snrzedaży gruntów Państwo
wego Funduszu Ziemi w miejscowości Justynów i Jan!Ówka.
PrezYdium Powiatowej Rad~r Narodowej w Brzeziriach
na podstawie § 3 ust. 4 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 24 września 1962 r. w spraWlie' ceny" warunków d trybu sprzedaży państwowYch n1eruchomości rOlnych
(M.P. Nr 72, poz. 335), POi zapoznaniu się z wnioskdem Banku
ROlnego Oddział WOjewódzki w Łodzi, p o s t a n a wtiJ a: .
1) Zwiększyć o 100% cenę sp'rzedaży gruntów Państwowego
Funduszu Zliemd IW mi'ejscowości Justwn6w i Janówka gromady Gałk6w Duzy.
2) Zgodnie z § 3 ust. 2 pówołariego na wstępie zarządzenia
uchwałę niniejszą należy ogłosić w Dzienniku Urzędo
wym Wojewódzkdej Rady Narodowej w ŁodZJi.
d.łając

poz. 159) i § 2 ust. 1 uchwały Nr 105 Rady Ministrów z dnia
22.III.1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalania opłat z tytułu korzystania z. terenów w miastach i osiedlach (M.P.
Nr 47 poz. 221) postanawia, co następuje:
'
1. Ustala się cennik opłaty rocznej za tereny państwowe"
oddane w użytkowanie lub wieczYste użytkowanie w:
mieśCliie Aleksandrowie, wg załącznli.ka Nr 1
mieście Konstantynowie, wg załącznika Nr 2
mieście Tuszyl1lie wg załącznika Nr 3 .'
osdedlu Andrespol wg załącznika Nr· 4
2; Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę
dowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Sekretarz Prezydium
Witold Swiercz

inż.

Z.

Nr 1
do Uchwały Nr 22/J189 Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Ło
dzi z dnia 5.X.1962 r.

Jarzębiak

Przlewodnfcząey

Prezydium

CENNIK,

Poz. 23
UCHWAŁA

opłaty

Nr 22/189

Prezydium. Powiatowej Ra.dy NarodoweJ w Łodzi
z dnJ1a 5 października 1962 r.
...... sprawie ustalenia cen.nika. opłaty rocznej za tereny pań
atwowe w granicach miasta, Aleksandrowa, Konstantynowa
ł Tuszyna. oraz osiedla. AndresPol, oddane w użytkowanie
lub wieczyste użytkowanie.,
-,' Prezydium Powiatowej R§dy Narodowej w Łodzi, dZliała~
~ą.'C na: podstawie art. 24 ust. 1 tistawyz dnia 14 lipca 1961 r.
~,:gospodarce terenami w mliJastach i osiedlach (Dz.U. Nr 321
..
~~

Prezydium
zygmunt Drzewicki

Załącznik

ZA PREZYDIUM RADY' NARODOWEJ
J. Bujnowicz
Sekretarz Prezydium

Przewo~czący

,

rocznej za· tereny państwowe w mieście Aleksandrowie, oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie

1. Dla miasta Aleksandrowa ustala się następując-e strefy:
a) śródmiejską - tereny przyległe do zachodniej strony ulicy
Kdlińskliego, zachodniej strony ul. Południowej na odcinku
od ul. Wojska Polskiego do ul. Okrzed, północna strona ul.
Okrzei, obustronnde ul. Bankowa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Okrz€i, zachodnia stro~a ul. Bankowej od ul. Okrzei do' ul. Świerczewskiego, północha
strona ul. Świerczewskiego od ul. 22-g0 Liipca do ul.
Banko~j, północna strona ul Wierzbińskiej, na odcinku ca
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500 m od ul. 22-g.ipca, wschodn'ila strona ul. H. Sawicckliej, ul. Ogrodowa na odcinku dO' ul. l-go Maja, wschodnia strona ul. l-go. MaJa od ul. Ogrodo.wej do ul. Daszyń
skiego, po.łudniowa strona ul. Daszyńskiego od ul. l-go
Maja do ul.. Armilil CzerwDnej, ,po.łudnio.wa stro.na ul.
Piotrkowskliej od ul. Armii Czerwonej dO' ul. Kmńskie
go, tereny przyległe obustronnie na cal-ej długośc:i ulic:
Wschodniej, Konopnickiej, Al. Wyzwolenia d Łęczyckiej;
tereny położDne po óbu stronach ulicy Arm~i Czerwonej
od Pl. Kościuszki do ul. Daszyńskiego, Dbie strony ulicy
22-go Lijca od Pl. KośC'iuszki dO' ul. ŚWlierczewskiego,
obie strony ul. Projektowanej na Ddcinku od 22-go Lipca
do ul. Ir.f Sawickiej, obie strDny ul. Łęczyckiej i Plac Koś
ciuszki; .
b) pośrednią - tereny przyległ'e do południowej strony ul.
Górnej od ul. Wąskiej dO' ul. Arm:i Czerwonęj, południo
wa strona ul. Łąkowej od ul. Armii Czerwonej do ul. Polnej, zachodnia strona ul. Polnej, obie strony ul. Piotrkowskliiej na odcinku Dd ul. Kmńskiego dO' ul. Krótkiej, zachodnia strona ul. Krótkiej i ul. Północnej, ob~,e strony
ul. Świerczewskiero od ul. Bankowej' dO' ul. Północnej,
zachodnta strona ul. MickieWlicza, obie strony przylep:łe
do ul. Przejazd, północna strDna ul. Narutowicza, wschodnia strona ul. Szopena od ul. Narutowicza do ul. Wierzbińskiej, północna strona ul. W[erzbińskiej od ul. l-go
M1aja, wschodnia stro.na ul. Dzierżyński:,ego;
c) peryferyjną - pozostałe tereny przyległe do str1efy poś
redniej. a leżące w granicach admtinistracyjnych miasta.
2. Ustala się oennik opłaty rocznej za 1 m 2 z tytułu położe
nia terenu w wysokości:
a) 0,25 zł w strefie śródmliejskiej
b) 0,15 zł w strefie pośr1edniej
c) 0,10 zł w strefie peryferyjnej.
3. Ustala się opłatę z:a uzbrojenie, D którą wzrasta opłata
za 1 m 2 terenu z tytułu istniejących oraz wybudowanych
w przyszłości poszczególnych urządzeń komunalnych w wy-

Nr 5-

pośrednią tereny położone PO północnej
Górnej !i przedłużeniia ul. Górnej w kierunku

b)

stronie uL
wschodnim
do ul. l-go Maja, o.bie strony ul. Krótkiej i ul. Żerom-
skiego, pOłudniowa strona ul. Słowackiego na odo:nku
od ul. Zg:i~erskiej do ul. Żeromskiego, południowa strona
ul. NarutOWlicza od ul. Zgierskiej do ul. 8-go Marca,
obie strony ul. S-go Marca, tereny położone na zachód
od ul. S-go Marea do Pl. Wolności,
tereny przyległe do Pl. Wolności li Stadionu Sportowego
or;az tereny położone na południe od StadJionu do ul.
Górnej;
c) peryferyjną - wszystkie tereny przyległe do str,efy poś
redniej, a leżące w granicach administracyjnych miasta.
2. Ustala się cenniki opłaty rocznej za 1 m 2 z tytułu poło
żenia terenu w wysokośCi:
a) 0,25 zł w strefie śródm:1ejskiej
b) 0,15 zł w strefie pośredniej
c) 0,10 zł w strefie peryferyjnej.
3. Ustala slię opłatę za uzbrOjenie, o którą wzrasta opłata
za 1 m 2 z tytułu istniejących oraz wybUdowanych w przyszłDtCli poszczególnych urządzeń komunalnych w wysokości.

WYSOkOŚ.Ć
Lp.

Rodziaje uzbrojenia

I,

I,
drogi onawierzcpni
utwardzonej
2. • prąd elektryczny
wodoCliągi
3.
4.
kanalizacja

stawkii rocznej'
za 1 m 2 w zł

urządz.
istniej.

urządz.

wybud. w
przyszłości

1.-

I

sokości:

0,35

0,35

0,11
0,12

0,11
0,1,2

0,45

0,45

wysokość

stawki rocznej
za 1 m 2 w z,ł

Lp.

rodzaj

uzbrojen~a

urządz.

urządz.

istniejące

wybudowo
w przyszłOśoi

1.

2.
3.
4.

droigli. dDjazdy o nawierzchni utwardzonej
prąd 8'lektryczny
wodociągi

kanalizacja

0,35
0,11
0,12
0,45

4. Ustalenie

opłaty

wynlikających

do

do stawek

wynikających

następuje przez dodanie stawek
terenu w odpowiednilej strefie
z jego uzbrojenda w poszczególne

rocznej

położenia

stawęk wynikających

urz·ądz'enia

komunalne.
5. Opłatę za nowowybudowane urz.ądzenia komunalne po.biera się od 1 styCZ'lllia roku następnego. po wybudowaniu
tych urządzeń.

0,35
0,11

Nr 3
do uchwa.ły Nr 22/1S9 Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Ło
dzi z dnia 5.X.1962 r.
Załącznik

0,12
0,45

opłaty rocznej następuje przęz dodanie
wynikających z położenia terenu w .odpowiedniej

4. Ustalenie

z

stawek
strefie
z jego uzbrojenia w poszczególne

komunalne.
za no.wowybudowane urządzenia komun,alne pood 1 stycznia roku następnego po wybudowaniu

CENNIK

urządzenia

5. Opłatę
biera się
tych urządzeń.

opła.ty

rocznej za tereny pa.ństwowe w mieście Tuszynie~
oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie

się następujące strefy:
- tereny przyległe do ul. Piotrkowskli,ej, Pl.
Obr. Stalingradu ul. H. Sawiickiej, ul. Żeromskiego do ul.
Szkolnej, ul. Łowickiej, ul. PI:askowej, ul. Armii Ludo.wej, ul. Chmielnej, ul. Łódzkiej, ul. Szkolnej, ul.
N-Rzgowskiej, ul. Brzez!ińskiej, ul. Źródlanej, ul. Żwir
kli-Wigury, ul. Chojniak, uL Stodolnianej, ul. Rzgowskiej do ul. Pierackiego, ul. Tylnej, ul. Pierackiego do
ul. 18-go Styczn~a, ul. 18-go Stycznia, ul. Ogrodowej;
b) peryferyjną - obejmującą pozostałe tereny w granicach
admindJstracyjnych miasta.
2. Ustala srię cennik opłaty rocznej za 1 m 2 z tytułu pDło
żenia terenu w wysokości:
a) 0,15 zł w strefie śródmiejskiej
b) 0,10 zł w strefie peryferyjnej.

1. Dla miasta Tuszyna ustala

Załącznik

Nr 2
do uchwały Nr 22/189 Prez.ydium
Powiatowej Rady Narodoyvej w· :t,odzi z dnia 5.XJ962 r.
CENNIK
rocznej za tereny państwowe w mieście' Konstantynowie, oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie

opłaty

1. Dla miasta Ko.nstantynowa ustala się następujące strefy:

a)

śródmiejską tereny polożone między północną stroną
ul. Kilińskiego, ul. Mohiuszkii na odcinku od ul. 19~9o
Styczn:a do ul. Kilińskiego, ul. Dzierżyńsk!i\ego od ul. 19-9o
Styczma do ul. Sadowej, połudllliową stroną ul. Sadowej,
ul. Kopernika do przedłużenia ul. Grunwaldzkiej, u!.

Grunwaldzka na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świer
czewskliego, ul. Świerczewskiego od ul. Grunwaldzkiej
do ul. 19-9o Styczn;ta, Plac Kościuszki, uL. Łaska od
Pl. Kościuszki do. ul. Kilińskiiego;

a)

śródmiejską

3. Ustala się opłatę za uzbrojenie, o którą wzrasta opłata
za 1m2 terenu z tytułu istniejących oraz wybudowanych
w przyszłości poszczlególnych urządzeń komunalny'ch w wysokości:
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wysokość

st,awki rocznej
za l m 2 w zł

Lp.

urządz.

rodzaje uzbrojenia
.urządz.
istniej ąoe

wybudowo
w przysz,łoś ci

0,25
0,11
0,09
0;35

0,25
0,11
0,09
0,35

drogi o nawierzchni
utw:ardzonej
prąd elektryczny

1.
2.
3.
4.

wodociąg1i

kanalC.zacja

Str 3

grudnia 1963 r. w sprawie zrzeszeń prywatnych właścicrreli
domów (Dz.U. Nr 1 z 1964 r. poz. 2) zawiadamia, że pod
pOZl. 1 rejestru zrzeszeń prywatnych właścicieli domów,
prowadzonego p'zez Wydział Gospodarki. Komunalnej
i Mieszkaniowej Prezydium MRN w, Piotrkow~e Trybunalskim zarejestrowane zostało
Lokalne Zrzeszenie WłaśClicieli Nieruchomości z siedzibą
w PiotrkoW1ie Tryb. przy ul. Rycerskiej Nr 11.
Z-ca Kierownika,
Wydzia.łu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Z.Nowak
Poz. 25
OGŁOSZENIE

opłaty ro'cznej następuje przez dodanie stawek
wynikających z położ,enila terenu w odpowiedniej strefie do
stawek wynikających z jego uzbrojenia w poszc~ególne
urządzenia komunalne.
.
.

4. Ustalenie

5. Opłatę za nowowybudowane urządzenia komunalne' poWera się od l styczni'a roku następnego po wybudowaniu,
tych urządzeń.
Załącznik

Nr 4
uchw'aly Prezydium Powiaito~ej
I{ady Narodowej w Łodzi
Nr 2~{189 z dnia 5.X.1962 r.
do

. CENNIK
opłaty

rocznej za tereny państwowe w osiedlu Amlrespol,
oddane w użytkowanie lub wieczyste użytkowanie

1. Dla oSliedla Andrespol usta1a
a) śródmilejską -

od Nr

9-37

i6-42

się następujące

położone, wzdłuż

tereny

ul.

strefy:

Rokicińskiej

oraz u1. Kolejgiwej li. ul. TUSZYllsklej

b. wsi An4ręspol).
b) peryferyjną ~ obejmujac", pozostałe tereny w granicach
(ter~eny

administracyjnych osiedla Andrespol.
2. Ustala się cenniik opłaty rocznej za 1 m 2 z tytułu poło
żenia ter'enu w wysokości:
a) 0,15 zł w strefie śródmiejskiej
b) 0,10 zł w strefie peryf,eryjnej ..
3. Ustala się opłatę Z1a uzbrojenie, O' którą wzrlasta opłata
za 1 m 2 terenu z tytułu istniejących oraz' wybudowanych
VI przyszłości poszczególnych urządzeń komunalnych w wysokości:
wysokość

stawkd, rocznej
Zia l m 2 w zł

rodzaje uzbrojenia

urządz.
urządz.
istniej ącre

-2.
3.
4.

wybudowo
w przy~złości

I

1.

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli

w sprawie postawienia w stan' likwidacji Przymusowego
Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w ZduńskiejWoi
•
Wydział
Gospodarki
Komunalnej
Mieszkaniowej
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej
WoN zawiadamia, że Przymusowe Zrzesz'enie Prywatnych
Właścicieli NieruchomośCii w Zduńskiej Woli weszło z dniem
l stycznia 1965 r. w stan likwidacji.
Na likwidatora Przymusowego Zrz'eszenia Prywatnych
'Właścicieli . Nieruchomości powołano Ob. mgra Mariana
Skowrońskiego, zam. w Zduńskiej Wolu, ul. Dąbrowskiego
Nr 3 m. 17.
Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31
. slverpnia 1965 r.
Ostateczny termin zgłoszenia wszelkich wierzytelności
w stosunku do Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych
Wł,aściC':eli Nieruchomości w Zduńskiej Woli upływa z dniem
31 si'erpnia 1965' r.
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
inż. H. Matusiak

Poz. 26
OGŁOSZENIE

Referatu Gospoda.rki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium MRN w Łęczycy
w sprawie postawienia w stan likwidacji Przymusowego
Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Łęczycy

_ _ _o

Lp.

Wydziału

drogi o nawierzchni
utw:ardzonej
prąd elektryczny

~,25'

0,11
0,09
0.35

wodociągli

kanalizacja

następuje przez dodanie stawek
terenu w O'dpowiedniej strefie
do stawek wynikających z jego uzbrojenia w poszczególne
Urządzenia komunalne.
'
5. Opłiatę za nowowybudowane urz.ądz'enda komunalne pobiera sdę od l stycznia roku następnego po wybudowaniU
tych urządzeń.

4. Ustalenie

opłaty

0,25
0,11
0,09
0,35

wynikających

z

rocznej

położenia

Referat Gospodarki Komunalnej li Mieszkaniowej Prezydium MRN w Łęczycy zawiadarri.a, że Przymusowe Zrzeszenie Prywatnych Właściciel: NieruchomośCii w Łęczycy wchodzi z dniem l stycznia 1965 r. w stan likwidacji.
Na likwidatora Przymusowego Zrzesz'enia Prywatnych
Właścici<elln Nieruchomośd pIOlwOIłuje się Oh. Janickiego
Józefa, zam. w Łęczycy ul. Zachodnia 5 m 23.
Termin zakończenia likwidacji ustala sie na dzień 31 lipCia 1965 r.
Ostateczny termin zgłaszania wszelkich wierzytelności
w stosunku do Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właś
cicieli Nieruchomości w Łęczycy upływa z dniem 30 czerwca 1965 r.
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowl'j
J. Trzepiński

I

Część

i

II _

Publika.cje'

Poz. 24
OBWIESZCZENIE
Wydział

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezyciium MRN w PiotrkowIile działając na podstawie § 5 ust. :3
l'()zPorządzem1a Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 23

Poz. 27
OGŁOSZENIE

Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium MRN w Pabianicach
w sprawie postawienia w stall1 likwidacji Przymusowego
Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Pabianicach
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium MRN wPabianieach zawiadami,a, że Przymu?owe Zrzeszenie Prywatnych Właścitieli Nieruchomoścd w Pabianicach
wchodzi z dniem 1 stycznia 1965 r. w stan Likw:idacji.
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DZIENNIK URZĘIX>WY WOJEWÓt>ZKIEJ RADY NARODOWEJ' w ŁODZI

Na likwidatora PrzymusQwegQ Zrzeszenia' Prywatnych
NieruchQmości PQwQłu}e się Ob. Eugeniusza
zam. w ŁQdzi, ul. Pieniny 27 .•
Termin zakQńczenia likwd:dacji ustala się na dzień 31
września 1965 r.
Ostateczny termin zgłasz:ania wsz:elkich wierzytelnQścI
w stQsunku do PrzymusQwegQ Zrzeszenia Prywatnych Właś
cicieli 'NieruchQmQści w Pabianicach upływa z dniem 30
czerwca 1965 r.
KierO'wnik Wydziału
GO'SPO'darki KO'munalnej' i MieszkaniO'wej
Z. Szewc

Nr 5,

OsobQm' zainteresowanym !;łuży \pra,wQ przeglądania wyło
i :zgłas21andJa zastrzeżeń w wyżej Qkreś
lQnym terminie.

Właśc1cielJil
Kuśmirka,

żQnych materiałów

KierO'wnik Wydziału
GO'spodarki Komunalnej i MieszkaniO'wej
Z. Szewc
Poz. 29
OGŁOSZENIE

Wydziału

GO'spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady NarO'dowej w Pabianicach
z dnia 20 styCznda 1965 r.

PQz. 28

Q

sPO'rządzemiuprO'Jektu podziału nieruchomO'ści, PO'łO'żO'nej
należącej

w Pabianicach przy ul. Karniszewicki.ej Nr 148,

OGŁOSZENIE

,dO' O'b. O'b: Kazimierza SmiałO'wskiegO', Waclawa Kubiaka~
WalentegO' Franca, Haliny Kisiel, Franciszki BłO'ch, AJ;ltoniegO' TO'sika, AntO''ll.iegoChlebO'ta ,1 StanisłaWa KarO'lczaka.

Wydziału GospO'darki Komunalnej i MieszkaniO'wej Prezy-

dium Miejskiej Rady NarO'dO'wej w Pabianicach
Na pQdstawie art. 18 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 22 maja
1958 r, Q t,erenach dla budownictwa dQ~óW jednQrodzinnych
w miastach li osiedlach (Dz.U. Nr 31, PQZ. 138) '- Wydział
GQsPQdarki Komunalnej. i MieszkaniQwej Qgłasza, że został
sPQrządzQny prQjekt pQdzi,ału nieruchQmQści na działkd budQwlane PQd budQwę dQmów jednoródzdnnych.
WymieniQna nieruchQmQść Q PQwierzchIlli' 8.025 ,m 2 zostaje
Na pQdstawie a,rt. 18 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 22 maja
pQdzielona na 10(dz~eśięć) działek bUdQwlanych, z czego..
1958r. o t'erenach dla budQwnictwa dQmów jednorQdzinnych
2.670 m 2 - przechQdzi na rze,cz. Skarbu Państwa, zgQdnde
w mliastach i Qsiedlach (Dz.U. Nr 31, PQZ. 138) -:- Wydział
z przedłQżQnymprQjekt,em. podziału w ,oparciu ()I szczegółQwy ,
GQspodarki KQmunalnej i MieszkaniQYlTej Qgłasza, że ZQSplan ZJabudowy ulicy Karni.szewiclciej.,
tal sPQrządzQny prQjekt podziału nieruehQmości na działki
PrQjekt PQdżiału będzie wyłQżony do wgląd~ w.Wydziale
budowlane PQd budQwę dQmów jednQrQdzinnych.
GQsPQdarki KQmunalnej i MieszkaniQwej - Milejska PraWymieniona nieruchomQść Q PQwd.lerzchni 8.065 m 2 zQstaje
cQWnia GeQdezyjna w Pabtanicach, ul. Armd!i CzerwQnej 26,
PQkój 11, w Qkresi,e 14 dni Qd ukazania się.ninile'jsz,ego Qg~opQdzielQna na 8 (Qsiem) dzi.ałe:k budQwlanych, z czego.
2.660 m 2 przechQdzi na rzecz Skarbu Państwa, zgQdnie
szen1a.
z przedłQżQnym prQjektem pQdZJiału w oparciu Q szczegó-'
OSQbQm zainteresQwanym służy prawo. przeglądania wy_
łowy. plan. zabudowy.uliC3., Karni~ew.ickiej. ~... .'.....~
'ł9iooYOh~t~riałÓw..\i~ła~taię
.. 'J~,~eŻ€:'.'W,',wy.~~ "
PrQjekt pQdziału będzie wyłQżQny do wglądu 'w Wydziale
lanym. termJ.nlę,..
' .. , , r
GQsPQdarlci KQmunalnej i M:i:eszkaniQwej -:- Miejska Pra,..
,',.
i:k"--~-'
cownia Geodezyjna w Pabianicach, ul. Armii CzerwQnej 26:
.
:\ :~ęnJwn '~~ .' ",.'
pokój' 11, w Qkres1e dni 14 Qd ukaZlarna się niniejszego. Qgł6Gospodarki' Kołrnmałne.i,·./'.~iowel
szenia.
Z. Szewc
z dnia 20 stycznia 1965 r.
/ '
Q sPO'rządzeiIiu projektu pO'działu nieruchO'mO'ści, PO'łO'żO'nej
w Pabianicach przy ul. Karniszewickiej Nr 136, należącej
dO' Ob. Edwarda Jurka.
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Dziennik UrzędoWy Wojewódzkiej 'ąady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
oa rachunek Wydz. Budżetowo-Gospodarczego P W R N W Łodzi, 'k9nto Dr 908-94-594/2 Cz. 15, Dz~ 7,
R~dz. ~. wIV Oddz.MiejskimNarod4?wego BankuPQlskiego,w Łodzi, Al. Kościuszki .Nr 14
Reklamacje z PO'WO'du niedO'ręczenls poszczególnych .numerów Dziennika WDesić nalety w terminie 10 do 15 dnł
pO' O'trz~aniu następnego kO'.ejnegO' .numeru..
. . ..:
'

,

.

Adres Admin~traoji:
Adre
R e d a k c j I: '

s

Cena' egz. zł 0,90
Prenumerata wYDosl:
a)l'ocznre ze skorowidzem
- 18 zł
b) półrocznie bez skorowidza - 10 zł
Rachunków za prenumeratę nie wYsławia się
Cena pOj,edynczeg,o ~gz. d,Q' 4 stron wynosi 90 gr. P~zy więk
szej ilości stron o 30 gr więcej od !mżdej drukowanej strony.
Ogłoszenia zł 2,70 za wierszrnni 1 sz:p. Za układ tabelaryc,zny
d,ollcza się lOO%{
' .

;

Prezydium 'WO'jeivódzkiejaaay, ,:Narodowej w Łodzi
ul. OgrodoWa., 15. Tel. 574-rZ
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ODBIORCA

Opłata.

pocztowa uiszczona ryezaU. .

