DZIENNIK

URZĘDOWr

WO,JEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ
ŁODZI

w
Łódź,

dnia 14 kwietnia 1971 r.

Poz. 1-7

Nr l
TRESC

nej 12-16, ul. Reymonta 40---42, ul. Majakowskiego
1-23, oraz ul. Sierakowskiego i Wandy Wasilewskiej

Poz.
1 -

2 -

3 -

4 -

Zarządzenie nr 1 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 23 lutego 1971 r. w sprawie
wprowadzenia obowiązku powszechnego badania bydła
na gruźlicę, należącego do indywidualnych rolników.
Zarządzenie nr 2 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 23 lutego 1971 r. w sprawie
wprowadzenia obowiązku badania na brucelozę bydła
należącego do indywidualnych rolników woj. łódzkiego.
Uchwała Nr 43/221/70 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz. z dnia 18 grudnia 1970 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Tomaszowa Maz.
Uchwała Nr 38/187/70 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu z dnia 22 grudnia 1970 r. w sprawie
zatwierdzenia szczegółowych planów zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne przy
ul. Letniej 37-55, ul. Łagiewnickiej 37-39, ul. Bocz-

i

Zbożowej.

5 -

Nr 41/264/70 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie odstępstwa od planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Piątek.

6 -

Uchwala Nr XI/36/70 Prezydiu~ Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach z dnia 13 listopada 1970 r.
w sprawie zmiany uchwały MRN Nr 89/64 z dnia
4 czerwca 1964 r. dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia bydła i koni od padnięcia na terenie m. Pabianic.
Uchwała Nr 42/234/70 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 1970 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla budownictwa jednorodzinnego w Poddębicach przy ul. Pól..
nocnej.

7 -

Uchwała

§ 3

Poz. 1

badane na gruźlicę podlega rejestracji i oznakowaniu kolczykiem.
2. W przypadku zagubienia kolczyka właściciele (posiadacze, użytkownicy) bydła obowiązani są zgłosić powyższe
do właściwego państwowego zakładu lecznicy dla zwie-

1.

Z a r z ą d z e n i e Nr I
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi
z dnia 23 lutego 1971 r.

Bydło

rząt.

w sprawie wprowadzenia obowiązku powsz$imego badania
bydła na gruźlicę, należącego do indywidualnych rolników.

Działając ,na podstaWie art. 4 ust~ 1 pkt. 1 w związku
z art. 16 llstawy z dnia 25 lutego 1964 r. o wydawaniu przepisów prawnych przez rady narodowe (Dz. U. Nr 8, poz. 47)
i § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja
19Q9 r~ w sprawie zwalczania gruźlicy bydła (Dz. U. Nr 34.
poz. 208) w związku z § 1 .zarządzenia Ministra Rolnictwa
z dnia 10 października 1970 r. w sprawie ustalenia obszaru
na któ~ym prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę
(M. P. Nr 34, poz. 270) Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi,
z a r z ą d z a, co następuje:
l

§ 4
bydła u których badania wykażą, że są dotknięte
gruźlicą zostaną trwale oznakowane przez wycięcie trójkąta pośrodku prawej małżowiny usznej.

Sztuki

§ 5

uznane ostatecznie za chore na gruźlicę pOdlega
wykupowi.
2. Właściciele (posiadacze - użytkownicy) obowiązani są doprowadzić w wyznaczonym terminie bydło podlegające
zabiciu do określonego punktu skupu i przekazać do
uboju jednostce uspołecznionej prowadzącej' skup zwie-

1.

bez

odroczeń

rząt rzeźnych.

§ l

l. Wprowadza się od dnia wejścia w życie niniejszego zarzą. dzenia do dnia 31 grudnia 1971 r. powszechny obowiązek
badania na gruźlicę przez upoważnionych lekarzy weterynarii - bydła należącego do indywidualnych rolników
województwa łódzkiego.
2. Badania będą przeprowadzane na specjalnie zorganizowa·nych w tym celu spędach w poszczególnych miejscowoś
ciach.
3. O terminach i miejscach badania bydła na gruźlicę właści
ciele (posiadacze, użytkownicy) zwierząt zostaną odrębnie
powiadomieni.
4. W przypadkach uzasadnionych badanie. bydła może odbyć
się w zagrodzie właściciela.

Bydło

§ 6

1.

2.

§ 2

3.

1. Stosownie do obOWiązujących przeplSOW właściciele (posiadacze, użytkownicy) bydła obowiązani są doprowadzić do tuberkulinizacji i jej sprawdzenia w wyznaczonym terminie i miejscu wszystkie sztuki bydła z wyjątkiem cieląt do 6 tygodni.
2. Koszty związane z badaniem na gruźlicę ~ostaną pokryte
ze .środków budżetu centralnego.

4.

5.

Każda

sztuka bydła przed przekazaniem do zabicia {uboju) - z powodu gruźlicy zostanie komisyjnie oszacowana przez rzeczoznawców według wartości użytkowej.
Za każdą zabitą sztukę bydła z tytułu określonego w ust. I
zostanie wypłacone właścicielowi (posiadaczowi-użytkow
nikowi) odszkodowanie w wysokości:
a) 4/5 wartości szacunkowej w przypadku, jeżeli określo
na sztuka bydła została zabita z powodu gruźlicy płuc,
wymienia lub narządów płciowych,
b) pełnej wartości szacunkowej w przypadku, jeżeli zabicie danej sztuki bydła nastąpiło z powodu innych
postaci gruźliczej.
'
Należności, określone w ust. 2, wypłacą właściwe spół
dzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.
W pomieszczeniu, w którym znajdowało się bydło dotknię
te gruźlicą, w terminie ustalonym przez powiatowego lekarza weterynarii, właściciel (posiadacz - użytkownik) tego bydła przeprowadzi na własny koszt dokładne oczyszczenie tych pomieszczeń.
W pomieszczeniach, wymienionych w ust. 4, przeprowadza
się dezynfekcję na koszt Skarbu Państwa.

Nr 1

Str. 2
§ 7

§ 4

1. Zakazane jest dokonywanie ob:wtu bydłem bez przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez upoważnio
nego lekarza weterynarii stwierdzającego, że jest ono
wolne od gruźlicy.
2. Zakaz wymieniony w ust. 1 nie dotyczy bydła kierowanego do rzeźni.

1. Winni naruszenia postanowień mmeJszego zarządzenia
podlegają zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 50,
poz. 279) karze grzywny do 4.500.- zł.
2. Orzekanie następuje w trybie przepisów o orzecznictwie
karno-administracyjnym.
§ 5

§ 8

Winni naruszenia przepisów wymienionych na wstępie podw trybie karno-administracyjnym karze grzywny do
1.500 zł stosownie do art. 98 przepisów z dnia 22 sierpnia
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz.
U. z 1927 r.' Nr 77, poz. 67 z późniejszymi zmianami).

legają

§ 9

Zarzadzenie wchodzi w

życie

upływie

po

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym WRN w Lodzi.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Sekretarz Prezydium
Teodor Gębicki

Z-ca Przew. Prezydium
Augustyniak

Mieczysław

14 dni od dnia jego

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WRN w Lodzi.

Poz. 3
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
UCHWALA Nr 43/221/70
Z-ca Przew. Prezydium
MieczySław Augustyniak

Sekretarz Prezydium
Teodor Gębicki

Prezydium MiejSkiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz.
z dnia 18 grudnia 1970 r.

POZ.

w sprawie zatwierdzeni,a szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Tomaszowa Maz.

2

Zarządzenie

Nr

2

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz.
na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia .31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47),

działając

z dnia 23 lutego 1971 r.

postanawia:

w sprawie wprowadzenia obowiązku badania na brucelozę,
do indywidualnych rolników województwa

~ydła należącego

1.

łódzkiego.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. o wydawaniu przepisów prawnych przez
raidy\,narodowe (Dz. U. Nr 8. poz. 47) i ąrt. 12 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz: U. Nr 50, poz. 279) oraz w związku z § 1 ust. 1
pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia
1963 ~r. w sprawie ustalania wykazów chorób zakaźnych
(Dz. U. Nr 58\ poz. 314), na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powzięty w porozumieniu z Wydziałem
Rolnictwa i Leśnictwa PWRN, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi

zarz

ą

d z a, co

następuje:

2. Udostępnić osobom

zainteresowanym przeglądanie planów oraz uzyąkiwanie odpowiednich informacji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Tomaszowie Maz.

3.

§ 1

1. Wprowadza się od dnia weJscia niniejszego zarz,ądzenia
w życie do dnia 31 grudnia 1971 r. powszechny obowią
zek badania na brucelozę bydła należącego do indywidualnych rolników województwa łódzkiego.

2. Badaniem, o którym mowa w ust. 1,
krowy i jałówki w wieku od 2 lat
w wieku powyżej 1 roku.

objęte są wszystkie
życia oraz buhaje

§ 2

związane .z badaniem
budżetu centralnego.

pokryte

4.

Zobowiązać Wydział BUdownictwa, Urbanistyki i Architektury do prowadzenia polityki lokalizacyjnej i koordynacyjnej zabudowy zgodnie z zatwierdzonymi planami.
Szczegółowe
plany
. Ol których mowa w

zagospodarowania przestrzennego,
pkt. 1 uzyskują moc powszechnie
obowiązującą z
dniem ogłoszenia niniejszej uchwały
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

1. Badanie bydła i inne czynności związane z tą akcją przeprowadzi służba weterynaryjna państwowych zakładów
leczniczych dla zwierząt pod nadzorem Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii.

2. Koszty

Zatwierdzić szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów polożonych w Tomaszowie Maz.:
a) ograniczonego: od północy ul. Fabryczną,· od wschodu
ul. Świerczewskiego, od południa ul. Wojska Polskiego, od zachodu ul. Gen. Bema,
b) przy ul. Mireckiego Nr 54/56 do ul. Niskiej 53/55,
c) ograniczonego od południa ul. Waryńskiego, od zachodu ul. Mostową i rzeką W olbórką, lod północy działką
Skarbu Państwa przyległą do rzeki Wolbórki, od wschodu tylnymi granicami działek zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Chłodnej.

zostaną

ze

środków

Przewodniczący

Sek'retarz Prezydium
mgr Antoni Lukaszewicz

Henryk

Prezydium

Przybyłowicz

Poz. 4
UCHW ALA Nr 38/187/70
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu

uznane za zakażone brucelozą podlega oznakowaniu przez wycięcie trójkąta pośrodku lewej małżowiny
usznej.
2. Bydło uznane ostatecznie za chore na brucelozę podlega
bez odroczeń wykupOWi, pr,zez właściwe instytucje pań
stwowe.

1.

Bydło

z dnia 22 grudnia 1970 r.

w sprawie zatwierdzenia szczegó'owych planów zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne przy
ul. Letniej 37-55, ul. Lagiewnickiej 37-39, ul. Bocznej 12-16, ul. Reymonta 40-42, ul. Majakowskiego 1-~3, oraz
ul. Sierakowskiego i Wandy Wasilewskiej i Zbożowej.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ W ŁODZI

Nr 1

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu działa
,na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47)
postanawia co następuje:

str. 3

postanawia:

jąo

1.

Zatwierdzić

szczegółOtwe

plany zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednOtrodzinne :
a) terenu położonego w Zgierzu przy ul. Letniej 37-55
ograniczonego od wschodu gruntami ornymi ob. Mari~
Adamczewskiej od południa działkami budowlanymI
przy ul. Letni~j, od zachodu ul. Letnią, 04 północy
gruntami ornymi ob. Ireny Sochockiej.
b) terenu·. położonego w Zgierzu przy ul. Łagi.ewnickie~
37-39 ograniczonego od wschodu gruntamI ornymI
ob ..Jarosińskiego. od południa gruntami ornymi ob. Filipińskiego, od z'achodu działkami bud~wlanymi, przy
ul. Łagiewnickiej i ul. ProjektowaneJ, od połnocy
gruntami ornymi ob. Kotwickiego,
c) terenu połOtżonego w Zgierzu przy ul. Boczne~ Nr 12-:-16 i ograniczonego od wschodu gruntamI ornymI
ob. Z. Wichrowskiego, od południa ul. Boczną, od zachodu gruntami ornymi ob. Grabowskiego, od północy
projektowaną ul. Dolną,
_
d) terenu położonego w Zgierzu przy ul. Reymonta 40-42 ograniczonego od wschodu działkami budowlanymi przy ul. Trojańskiej, od południa 'ul. Cmentarną, od zachodu ul. Reymonta, od północy gruntami
ornymi Skarbu Państwa przy ul. Dolnej.
e) terenu położonego w Zgierzu przy ul. Majakowskiego
1-23 ograniczonego od północnego wschodu działka
mi budowlanymi przy ul. Majakowskiego, od połucmio
wego zachodu terenem szkoły podstawowej nr 3, od
północnego
zachodu działkami budowlanymi przy
ul. Szczawińskiej,
'
f) terenu położonegu w Zgierzu przy ul. Wandy Wasilewskiej i przy ul. Sierakowskiego ograniczonego od
północy ul. Komuny Paryskiej, od wschodu ul. Sierakowskiego, Otd południa ul. 17 stycznia i. od zacho?u
ul. Wandy Wasilewskiej z wyłączemem terenow
stanowiących własność osób fizycznych,
g) terenu położonego w Zgierzu przy ul. Zbożowej (projektowanej) ograniczOtnego od wschOtdu drogą polną,
od południa gruntami ornymi ob. Dembowskiego, od
zachodu gruntami ornymi ob. Dembowskiego, WieczOtrka, Tomczaka i Krawczyka, od ppłnocy projektowaną ul. Zboe:ową·
:2. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plany oraz uzyskiwać Otdpowiednie informacje w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Zgierzu.
3. Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do prowadzenia polityki zabudowy zgodnie z zatwierdzonymi planami.
.
4. Szczegółowe plany zagospodarOtwania przestrzennego,
o których mOlwa w pkt. 1 uzyskują moc powszechnie obowiązującą z dniem ogłOtszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym WRN w Łodzi.

1. Dokonać odstępstwa od planu ogólnego zagospodarowa-

nia przestqennego wsi Piątek zatwierdzonego uchwałą
Nr 184 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łę
czycy z dnia 31 stycznia 1966 r. (Dz. Urz. W.R.N. w Łodzi
Nr 5, poz. 49 z 1966 r.) jak następuje:
a) teren poloe:ony przy ulicy Kutnowskiej i projektowanej oznaczony na planie ogólnym symbolem 35a ZP
projektowany pod zieleń przeznaczyć pod budownictwo mieszkalno-gospodarcze.
2. Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do wprowadzenia odpowiednich zmian w zatwierdzonym planie ogólnym wsi Piątek.
Uchwała
dow~

UCHWALA

w sprawie

6

Nr

XI/36/70

Miejska Rada Narodowa w Pabianicach działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i o~obowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357)
oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca
1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt
gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 191) uchwala co następuje:
1. W uchwale Nr 89/64 Miejskiej Rady Narodowej z dnia

4.VI.1964 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia bydła
i koni od padnięcia na terenie m. Pabianic pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"pkt. 3 zakres ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 2
uchwały zostaje rozszerzony na szkody powstałe z powodu:
a) uboju krowy na skutek całkowitej utraty mleczności
spowodowanej nieuleczalną chorobą,
b) uboju k.onia na skutek całkOWitej utraty przydatnoś
ci użytkowej spowodowanej wypadkiem lub nieuleczalną chorobą,

c) kosztów leczenia przez organ służby weterynaryjnej
zwierząt, które padły lub zostały dobite i za które
poszkodowany otrzymuje .odszkodowanie z Państwowe
go Zakładu Ubezpieczeń.
Koszty te obejmują usługi lekarskie (łącznie z wystawieniem opinii ,szkodowej, opłatą za lekarstwa, przejazdy lekarza weterynarii z wyjątkiem przejazdów
taksówkami, furmankami itp.) i koszty sekcji padłych
zwierząt. Ponadto Państwowy Zakład Ubezpieczeń pokrywa w pełnej wysokości w stosunku do caleg.o ubezpieczonego pogłOWia koszty operacji obcego ciała
u bydła i koszty .operacji morzyska u koni - według
rachunków Państwowych Lecznic Zwierząt, zarówno
w odniesieniu do sztuk padłych lub dobitych, jak i sztuk
uratowanych na skutek dokonanej .operacji.
uchwały powierza się Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej i Inspektoratowi Powiatowemu Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Pabianicach.

2. Wykonanie niniejszej

odstępstwa

od planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego wsi Piątek.

~

w sprawie zmiany uchwały MRN Nr 89/64 z dnia 4 czerwca
1964 r. dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia bydła i koni od padnięcia na terenie m. Pabianic.

Lęczycy

z dnia 16 grudnia 1970 r.

Prezydium

stańczyk

z dnia 13 listopada 1970 r.

41/264/70

Powiatowej Rady Narodowej w

Urzę-

Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach

Poz. 5

Pre~ydium

Edward

POZ.

Prezydium
Roman Barylak

Nr

w Dzienniku
.

Przewodniczący

Sekretarz Prezydium
Stanisław Zadura

Przewodniczący

UCHWALA

ogłoszeniu

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
:Sekretarz Prezydium
Zdzisła w Głowacki

niniejsza podlega
W.R.N. w Łodzi.

3.

Uchwała

niniejsza wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia

1971r.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy dziana podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2
ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47) po rozpatrzeniu opinii Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej w Piątku z dnia 16 września
1970 r.

lając

4.

Uchwała

WRN w

niniejsza podlega

ogłoszeniu

w Dzienniku Urz.

Łodzi.

P,rzewodniczący

Stanisław

Prezydium
Fronczak

Przewodnicz..., Sesji
MieIlaI ~ski

str. 4

DZIENNIK

URZĘDOWY

WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ W LODZI

Poz. 7

2. Osoby zainterescwane mogą przeglądać plan oraz. uzyskiwać odpowiednie informacje w Wydziale Budownictwa.
Urbanistyki i Architektury Prezydium PRN w Poddębi
cach, ul. Łęczycka 16.

UCHW ALA Nr42/234170
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
z dnia 28 grudnia 1970 r.

Nr 1

Poddębicach

3.

• sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla budownictwa jednorodzinnego w Poddębicach przy ul. Północnej.

Uchwała zatwierdzająca plan nie zatwierdza przebiegu
granic działek lecz ustala górną wielkość powierzchni
oraz maksymalną ich szerokość .

4.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach
na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47)

Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do prowadzenia polityki lokalizacyjnej i koordynacji zabudowy zgodnie z zatwierdzonym planem.

5.

Szczegółowy

działając

postanawia:
1.

Zatwierdzić szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Poddębicach ograniczonych od północy terenami przeznaczonymi w planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębic na· szkolę dla dzieci opóźnionych w rozwoju, cd
pcłudnia ul. Północną, cd wschodu ul. Krótką, od zachodu terenami budownictwa jednorodzinnego jako. opracowanie zapewniające wszechstronny rozwój tych terenów.

plan zagospodarowania przestrzennego~
o którym mowa w pkt. 1, uzyskuje moc powszechnie obowiązującą z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym WRN.

Wykonanie uchwały powierza
ctwa, Urbanistyki i Architektury.

się Wydziałowi

Budowni-

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

Sekretarz Prezydium
Stanisław Pietrzak

Prezydium
Kazimierz Wielec

Przewodniczący

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
118 rachunek Wydze Budżetowo-Gospodarczego P W R N w Łodzi konto nr 908-94-594/2 Cz. 15, Dz. 7,
Rozdz. 2 w IV Oddz. Miejskim Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, Al. Kościuszki Nr 14
Reklamacje z powodu

niedoręczenia

,

poszczególDyeh numerów Dziennika wnosić
po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Adres Administracji:
A d re" R e d a k c j I:
Cena zł 8,90
Prenumerata wynosi:
a) rocznie ~ skorowidzem
- 18 zł
b) półrocznie bez skorowidza - 10 z.ł
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się
Cena pojedynczego egz. do 4 stron wynosi 90 gr. Przy wtięk
aej ilości stron o 30 gr więcej od każdej drukowanej strony.
Ogłoszenia zł 2,70 za wdersz mm 1 szp. Za układ tabelaryczny
dolleza się 100 0/0.

}

należy

w terminie 10 do 15 dni

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
ul. Ogrodowa 15. Tel. 574-72
Opłata

ODBIORCA

1403 -

ŁDA

pocztowa uiszczona

- 30.3.71 -

S-12- 1.600 egz.

Łodzi

ryczałłem

