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Zarządzenie

Nr 9 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 16 listopada 1971 r. w sprawie oznaczenia pojazdów samochodowych przeznaczonych do publicznego przewozu osób, bagażu i ła
dunków oraz samochodów ciężarowych przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego na te- .
renie województwa łódzkiego.
Uchwała Nr 66/734/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi z dnia 2 listopada 1971 r. w sprawie odstępstwa od planu ogólnego perspektywicznego
osiedla KOIlumna.
Uchwała Nr 66/736/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi. z dnia 2 listopada 1971 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień prezydiów gromadzkich
i miejskich (miast nie stanowiących pOwiatów) rad
narodowych i ich organów w województwie łódzkim.
Uchwała Nr XVII/64/71 Powiatowej Rady Narodowej
w Łasku z dnia 22 paźdZiernika 1971 r. w sprawie
zniesienia ograniczenia sprz.edaży. napojów alkoholowych na ,terenie powiatu łaskiego.
Uchwała Nr XVIII/62/71 Miejskiej Rady Narodowej
w Pabianicach z dnia 29 października 1971 r. w sprawie zmiany uchwały Miejskiej Rady Narodowej
Nr 89/64 z dnia 4 czerwca 1964 r. dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia bydła i koni od padnięcia
na terenie m. Pabianic.
Uchwała Nr XVIII/69/71 Miejskiej Rady Narodowej
w Tomaszowie Maz. z dnia 24 listopada 1971 r. w sprawie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie i dostawę
ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
Uchwała Nr XVII/49/71 Powiatowej Rady Narodowej
w Pajęcznie z dnia 29 grudnia 1971 r. w sprawie obo...
Wiązkowego ubezpieczenia bydła i koni od padnięcia
na terenie powiatu pajęczańskiego.
Uchwała Nr 64/338/71 Prezydium Powiatowej Rady
.Narodowej w Poddębicach z dnia 8 października
1971 r. w sprawie odstępstwa od planu ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego wsi
Zadzim.
Uchwała Nr 65/342/71 Prezydium Powiatorwej Rady
Narodowej w Poddębicach z dnia 28 października
1971 r ..·w sprawie przejęcia na własność Skarbu Paiistwa terenów budowlanych, położonych na obszarze
wsi Ralewice grom. Zadzi~.
Uchwala Nr 65/343/71 Prezydium Powiatorwej Rady
Narodowej w Poddębicach 4 dnia 28 października
1971 r. w sprawie przejęcia na własność Skarbu Pań
stwa terenów budOWlanych, po~ożonych na obszarze
wsi Zadzim, grom. Zadzim.
Uchwała Nr 63/318/71 Prezydium Powiatorwej Rady
Narodowej w Bełchatowie z dnia 22 października
1971 r. w sprawie ustalenia stawki odszkOdowawczej
za grunty przejmowane na własność Skarbu Paiistwa, położone na terenach budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego.
Uchwała Nr 64/324/71 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Bełchatowie z dnia 5 listopada 1971 r.
w spraWie przejęcia na własność Skarbu Państwa
terenów budowlanych, położonych na obszarze wsi
Kluki, grom. Kluki.
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Uchwała

Nr 67/339/71 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz. z dnia 5 listopada
1971 r. w sprawie zmiany fragmentu szczegółowego
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domów jednorodzinnych "Zielone".
Uchwała Nr 59/400/71 Prezydium Powiatorwej Rady
Narodowej w Wieluniu z dnia 12 listopada 1971 r.
w sprawie reasumcji .uchwały nr 8/68/69 Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu z dnia
10 października 1969 r. dotyczącej zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę domów .jednorodzinnych m. Wielunia.
Uchwala Nr 66/394/71 Prez~dium Powiatowej Rady
Narodowej w Łęczycy z dnia 17 listopada 1971 r.
w sprawie ustalenia stawki odszkodowania za grunty
przejmowane na własność Państwa, położone na terenach budownictwa mieszkaniowego, i zagrodowego.
Uchwała Nr 66/395/71 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Łęczycy' z dnia 17 listopada 1971 r.
w sprawie ustalenia stawki odszkodowania za grunty przejmowane na własność Skarbu Państwa, położone na terenach budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego.
Uchwała Nr 67/333}71 Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Bełchatowie z dnia 3 grudnia 1971 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczercowie.
Uchwala Nr 64/148J71 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku z dnia 16 grudnia 1971 r.
w sprawie ustalenia stawek taryfowych za przewozy
na liniach Komunikacji Miejskiej wraz z określeniem
warunków korzystania z przejazdów autobusami ZKM.

Część

II -

Publikacje

202 -

Obwieszczenie Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 4 listopada 1971 r. w sprawie założenia ewidencji gruntów. w Piotrkowie Trybunalskim.
Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkantowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach z dnia 15 listopada 1971 r. o sporządzeniu
projektu podziału nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi Nr 95, stanOWiącej
własność Ob. Ob. Marianny Jagusiak, Kazimiery
Jędrys, Danuty Płaczek i Włodzimierza Jagusiaka.
Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w To~
maszowie z dnia 23 listopada 1971 r. o sporządzeniU
projektu podziału nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Mostowej Nr 2 należącej do
Ob. Ob. Jana Wiśniewskiego i Feliksa Wiśniewskiego.
Ogłos.zenie w sprawie statutu Spółki Wodnej "Stawek".
Ogłoszenie w spraWie statutu Spółki Wodnej "Olewin".
Ogłoszenie w sprawie statutu Spółki Wodnej "Śmie-
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ZARZĄDZENIE

-

Nr 14

nazwisko i imię oraz adres (ewentualnie nr telefonu)
osoby prowadzącej trarnsport.

Nr 9
§ 3.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi
z dnia 16 listopada 1971 r.
w sprawie omaczenia pojazdów samochodowych przezna.czonych do publicznego przewozu osób, bagażu i ładunków
oraz samochodów ciężarowych przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego na terenie województwa łódzkiego.
.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. o wydawaniu przepisów prawnych przez rady
narodowe (Dz. U. Nr 8, poz. 47) oraz § 178 rozporządzenia
Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20
lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz.
U. Nr2. 7, poz. 183),
f

z a r z ą d za, co

Kolor napIsow, o których mOlwa w § 2 pkt. 1-4, pOWinien
być odmienny od kolorru pojazdu;
pojazd o kolorze jasnym pOWinien mieć napis sporządrony
w kolorze czarnym, natomiast pojazdy o kolorze czarnym
powinny posiadać napis wykonany w kolorze jasnym tak,
. by napis ten był czytelny z OIdległości co najmniej 30 metrów
w warunkach zapewniających przejrzystość powietrza.
§ 4.

1. Kto wykracza przeciwko przepisom niniejszego zarządze

nia, podlega. na zasadzie art. 24 pkt. 13 ustawy z dnia
27 listOIpada 1961 r. o bezpieczeństwie i .porządku ruchu
na drogach publicznych Dz. U. Nr 53 295, karze grzywny
do wysokOlści 4.500 zł.
2. Orzekanie następuje w trybie przepisów o orzecznictwie
karno-administracyjnym.

następuje:

§ L
bagażowe należące do państwowych
spółdzielczych przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz samochody ciężarowe, przeznac:wne do zarobkowego transportu drogowego, należące do osób fizycznych powinny być
w wyraźny sposób ozuaiczone.

Taksówki osobowe .i
i

§ 2.

Ustala się następujące sposoby oznaczenia pojazdów samochodowych, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia:
1. Taksówki osoboiwe należące do osób fizycznych. powinny
być zaopatrzone w:
a) numery boczne o wymiarach 10 cm wysokości oraz
1,5 cm sze'rokości namalowane po obu stronach nadwozia na przednich drzwiach pojazdu (po środku)
poniżej 30 cm od dolnej krawędzi okna,
b) nazwę miejscowości namalowaną w odległości 1,5 cm
poniżej numeru bocznego o wymiarach:
3 cm litery duże i 1,5 cm - litery małe,
c) transparent z napisem "TAXI", umieszc~ony po, środ
ku przedniej części dachu, odpowiadający warunkom
podanym w załączonym szkicu,
d) cennik opłat za świadczone usługi' wraz z numerem
bocznym, umieszczony wewnątrz pojazdu na widocznym miejscu, czytelny dla pasażerów o kaŻidej porze
doby.
2. Taksówki osobowe należące do instytucji uspołecznio
nych powinny odpowiadać warunkom podanym w § 2
ust. 1 oraz w tarczę z herbem miasta namalowaną 1,5 cm
poniej numeru ewidencyjnego.
3. Taksówki bagażowe należące do instytucji uspołecznio
nych orraz osób fizycznych powinny odpowiadać warunkom podanym w § 2 ust. 1 pkt. a, c, d, oraz posiadać
napis informujący o miejscu prowadzenia działalności
transportowej (imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz
adres), namalowane na drzwiach kabiny po obu jej stronach w odległości 1,5 cm poniżej numeru eWidencyjnego
o wysokości 3 cm litera duża i 1,5 cm litery małe.
4. Samochody ciężarowe przeznaczone do zarobkowego.· transportu drogOlwego., należące do o.sób fizycznych, opwinny
być zaopatrzone w następująec oznaczenia:
a) numery boczne namalOlwane na drzwiach (po środku)
po obu stronach poniżej 20 cm od dolnej krawędzi okna
o wymiarach' 10 cm wysokości oraz 1,5 cm grubości,
b) napisy informujące o rodzaju prowadzenia transportu
oraz miejscu prowadzenia działalności transporto.wej,
a ponadto. w napisy pOIdające nazwisko i imię oraz
adres osoby posiadającej zezwolenie na pro.wadzenie
ciężarowego transportu drogowego,
namalowane na
drzwiach kabiny po obu jej stronach w odległości
1,5 cm poniżej numeru bocznego o wymiarach: 3 cm
litery duże i 1,5 cm litery male.
5. W miejscach zamieszkania osób, prowadzących publiczny transport ciężarowymi pojazdami samochodowymi lub
W miejscach garażowania ich pojazdów, winny być
umieszczone tablice info.rmacyjne, podające:
- rodzaj prowadz'onego transportu, np.: publiczny tran":'
sport ciężarowy,

§ 5.
W zakresie unormowanym mmejszym zarządzeniem tracą
moc przepisy dotychczasowe, wydane przed dniem wejścia
w życie zarządzenia.
§ 6.
Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą
od dnia 1 stycznia 1972 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN w Łodzi.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Sekretarz Prezydium
Henryk Goczek

Przewodniczący

Prezydium
Roman Malinowski

Poz. 180
UCHWALA Nr 66/734/71
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi
z dnia 2 listopada 1971 r.
w sprawie odstępstwa od planu ogólnego perspektywicznego osiedla lio l u m na.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, dziana podstawei art. 23 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2
ustawy z dnia 31 stycznia i961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 7, poz. 47), po rozpatrzeniu wnio.sków zawartych w uchwale nr 51/408/71 z dnia 11 czerwca 1971 r.
Prezydium PowiatOlwej Rady Narodowej w Łasku w sprawie zmiany elementów planu ogólnego zagospodarowania
przestrzen:nego osiedla Kolumna,
łając

postanaWia:
1. Dokonać

następujących odstępstw od .planu ogólnego
perspektywicznego osiedla KOIlumna, zatwierdzonego
uchwałą nr 69/705/66 Prezydium WRN w Lodzi z dnia
13.IX.1966 r. (Dz. Urz. WRN w Lodzi nr 6, poz. 63):
a) teren połOlżony w północnej części osiedla, po zachodniej stronie ul. Sportowej, przewidziany na inwestycje
związane z obsługą lasów, oznaczony w planie ogólnym symbolem C 18 RL, przeznaczyć na budownictwo
mieszkaniowe o niskiej intensywności.
Równocześnie część terenu, położanego na północ od
ul. Brzeźnej i na zachód od ul. Błękitnej, przewidzianego na uprawy ogrodniczo-warzywne z prawem zabudowy, oznaczonego w planie ogólnym symbolem
C 9 RO MN, przeznaczyć w drodze rekompensaty na
inwestycje związam.e z gospodarką leśną;
b) ezęśe terenu położonego po zachodniej stronie uL Sportowej, przewidzianego na uprawy ogrodniczo-warzywne z prawem zabudowy mieszkani'OIwej, oznaczonego
w planie ogólnym symbolem C 10 RO MN, przeznaczyć na lokalizację przemysłu nieuciążliwego ;
c) część terenu położonego między ul. Ogrodową i torami PKP, przeWidzianego na uprawyogrodniczo-warzywnę z prawem zabudowy mieszkaniowej, oznaczonego w planie ogólnym symbolem C 12 RO, przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe o niskiej inten. sywności;
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d) teren położony między ul. ul. Łąkową,' Leśną i Gdań
ską, przewidziany pod rozbudowę ośrodka szkoleniowego i wczasowego WRN w Lodzi, oznaczony symbolem B 4 UT, przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności.
2. Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do wprowadzenia zmian w zatwierdzonym planie ogólnym osiedla Kolumna.
.
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym \VRN w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Budow:nictwa,
Urbanistyki i Architektury Prezydium WRN w ŁodzI.

własnych

i zastępczych. Decyzje w sprawie przyznawania pomocy wydawać będą w gromadach - biura gromadzkich rad narodowych właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - na wniosek kierowników
szkól, a w miastach - właściwe do spraw oświaty organy
prezydiów miejskich rad narodowych.
5. Uznaje się za słuszny wniosek o przekazanie w gestię
gromadzkich (miejskich) rad narodowych ś"rodków finansowych pochodzących z funduszu prewencyjnego Państwo
wego Zakładu Ubezpieczeń przewidzianych na budowę
j adaptację ujęć wodnych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

związku z tym zobowiązuje się Wojewódzką Komendę
Straży Pożarnych do wystąpienia do Ministerstwa Fi,·
nansów z wnioskiem o rozważenie możliwości odpowiedniej zmiany § 11 ust. 1 zarządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 20 listopada 1964 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarolWania środkami funduszu prewencyjnego
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie (M.P. nr 84, poz. 396).

W

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Sekretarz Prezydium
Henryk Goczek

Przewodniczący

Prezydium
Roman Malinowski

Poz. 181
U C H W A Ł A Nr 66/736/71
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi
z dnia 2 listopada 1971 r.
w sprawie rozszerzenia upra~nień prez~di~w gromadzkich
miejskich (miast nie s~anowlący~h ~owla~ow), rad. narodowych i ich organow w wOJewodztwle lodzklm.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej VI Łodzi, dziana podstawie art. 55, ust. 4 pkt. 3 i art. 71 w związku
z art. 70 pkt. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach
nar:odowych (Dz. U. Nr 29 z 1963 r. paz. 172), na wniosek
Wojewódzkiej Komisji Uspra~nienia Administracji
postanawia
łając

co następuje:
1. Wprowadza się obowiązek zasięgania opinii prezydiów
gromadzkich (miejskich) rad narodowych w sprawach
lokalizacji nowych inwestycji realizowanych na terenie
gromady (miasta):
a) punktów sieci handlowej,
b) zlewni mleka,
c) świetlic wiejskich,
.
d) magazynów nawozowych i innych ZWiązanych z produkcją rolną,

e) baz kółek rolniczych,
f) warsztatów usługowo-naprawczych.
Obowiązek ciąży na organach prezydiów powiato,wych rad
narodowych do spraw planowania gospodarczego bądź
planowania przestrzennego. Wydziały (jednostki równorzędne) prezydiów pOWiatowych rad narodowych mają
także obowiązek zasięgania opinii prezyd~ów gromadzkich
(miejskich) rad narodowych w przypadku przygortolWania
decyzji prezydiów w sprawie likwida:cji istniejących na
terenie gromad (miast) jednostek gospodarcz,ych.
2. Organy właściwe do przyjmowania, awansowania i zwalniania kierowników szkół (wszystkich typów ~ wyjątkiem
placówek teIlenowych szkól wyższych), ośrodków zdrowia
oraz zakładów i placówek terenowych przedsiębiorstw
i instytucji podległych prezydiom powiatowych rad narodowych bądź Prezydium WRN - zobowiązane są przed
podjęciem decyzji, co do przyjęcia, awansu lub zwolnienia kiero1wnika zasięgać opd:nii prezydiów gromalózkich
(x;niejskich) rad narodowych właściwych ze względu na
miejsce położenia zakładu (oddziału) terenowego, odnoś
nie zamierzonego przyjęcia, awansu lub zwolnienia. Prezydia gromadzkich (miejskich) rad narodowych obowią
zane są udzielić opinii w ciągu 14 dni.
3. Przepisy punktu poprzedniego nie obowiązują:
a) przy obsadzaniu stanowisk w drodze konkursów,
b) przy a:wansach tzw. automatycznych, zależnych od stażu pracy, podwyższenia wykształcenia itp.,
c) przy rozwiązywaniu stosunku pracy (stosunku służbo
wego) z przyczyn wymienionych wart. 2 i 3 dekretu
z dnia 18 stycznia 1956 r. o ograniczeniu dopuszczalności rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia oraz o zabezpieczeniu ciągłości pracy (Dz. U. Nr 2,
poz. 11).
4~ Prezydia powiatowych rad narodQlwych przekażą do budżetów gromadzkich (miejskich) rad narodowych środki
finansowe przewidziane na pomoc dla dzieci w rodzinach

unasieniania zwierząt zobowiązuje się
do uzgadniania z prezydiami gromadzkich (miejskich) rad
narodowych kandydatur na stanowiska inseminatorów
zwierząt gospodarskich.
7. Prezydia pOWiatowych rad narodowych przekażą prezydiom gromadzkich (miejskich) rad narodowych prawo
do nagradzania pracowników tych rad narodowych oraz
sołtysów, którzy prowadzą sprawy podatkowe za realizację należności podatkowych. Środki finansowe na nagrody za realizację wpływów podatkowych Winny być
przekazywane do budżetów G RN w trakcie wykonywania budżetu w wysokości ustalonej przez przewodniczą
cych prezydiów PRN.
8. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące gromadzkich
(miejskich) rad narodowych i ich organów stosuje się
odpowiednio do rad narodowych osiedli i ich o['ganów.
9. Wykoo.anie uchwały powierza się jednostkom organizacyjnym w niej wymienionym Wydział Organizacyj no-Prawny Prezydium WRN w terminie do dnia 30 września
1972 r. złoży zbiorezą informację o sposobie realizacji
postanOWień niniejszej, uchwały.
10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
WRN.
6.

Państwowe zakłady

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Przewodniczący Prezydium
Sekretarz Prezydium
Roman Malinowski
Henryk Goczek

Poz. 182
U C IJ W A L A Nr XVII/64171
Powiatowej Rady Narodowej w Lasku
z dnia 22

października

1971 roku

w sprawie zniesienia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie powiatu laskiego.
Powiatowa Rada Narodowa w Łasku działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 2'5 stycznia 1958 roku
o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r.' Nr 29, poz. 172),
art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 roku o zwalczaniu
alkoholizmu (Dz. U. nr 69, poz. 434), w oparciu o wniosek
Komisji Przemysłu, Handlu i Rzemiosła Powiatowej Rady
Narodowej orai po zasięgnięciu opinii Komitetu Przeciwalkoholowego postanawia:

,

"

1. Znieść ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na

terenie pOWiatu łaskiego wpro1wadzonego uchwałą Nr
XVIII/70/60 Powiatowej Rady Narodowej w Lasku z dnia
4 listopada 1960 roku oraz uchwałą Nr XVII/84/63 z dnia
6 grudnia 1963 roku.
2. Traci moc uchwala Nr XVIII/70/60 Powiatowej Rady Narodowej w Łasku z dnia 4 listopada 1960 roku oraz uchwała Nr XVII/84/63 z dnia 6 grudnia 1963 roku w sprawie
ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na teTenie pO\Niatu laskiego.
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Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Lasku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i wchodzi w żyde
z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Obrad
Przewodniczący Prezydium
mgr Jan Krawczyk
mgr inż. Ryszard Psyk
Poz. 183

uCHWALA

Nr XVIII/62/71

Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach
z dnia 29 października 1971 r.
w sprawie zmiany uchwały Miejskiej Rady Narodowej
Nr 89/64 z dnia 4 czerwca 1964 dotyczącej obowiązkowego
ubezpieczenia bydła i koni od padnięcia na terenie miasta
Pabianic.
Miejska Rada Narodowa w Pabianicach działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 roku
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72,
poz. 357) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 lipca 1963 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 191) u c h wal a co

§ 2.
Ustala się jednolite opłaty za dostawę ciepłej wody do lokali
mieszkalnych i 'użytkowych położonych w budynk~ch pozostających w zarządzie organów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomas~owie Maz. w następującej wysokości:

1) za dostarczoną ciepłą wodę od 1 m 2 pow. użytkowej lokali mieszkalnych 0,90 zł miesięcznie,
2) za dostarczoną ciepłą wodę od 1 m 2 pow. użytkowej lokal użytkowych 1,80 zł miesięcznie.
Wykonanie uchwały powie'rza się Wydziałowi GKM Prezydium MRN.
U chwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WOjewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi.
ZA

3.
4.
5.

Przewodniczący
mgr Stanisław

Przewodniczący Sesji
Michał Lipczyński

Prezydium
Fronczak
Poz. 184

uCH

W A L A Nr XVIII/69/71

Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazo,wieckim
z dnia 24 listopada 1971 r.
w sprawie ustalenia opIat za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
Mie'jska Rada Narodowa w Tomaszoiwie Maz. na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 roku. Prawo Lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227), oraz w zwią
zku z uchwałą Nr 101163 Rady Ministrów z dnia 16 marca
1963 rokU w spraWie ustalenia opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i dostawę ciepłej wody i zarządze
niem Nr 27 Ministra Gospodarki' Kamuna]mej z dnia 12
sierpnia 1969 rOKU w sprawie ustalenia opłat za centralne
agrzewanie, dostarczanie cieplej wody oraz uźywanie dźwi
gów osobowych (Dz, Urz. MGK Nr 4, poz. 15) u c h wal a
co następuje:
§ 1.

Ustala się jednolite opłaty za centralne ogrzewanie lokali
mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach pozostających w zarządzie organów Prezydium Miejskiej Rady
N arodowej w Tomaszowie Maz. i w budynkach, w których
lokale mieszkalne i użytkowe ogrzewane są z urządzeń pozostających w eksploatacji organów Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w następującej wysokości:
1) za centralne ogrzewanie 1 m 2 pow. użytkowej lokali
mieszkalnych 3,20 zł miesięcznie,
2) za centralne ogrzewanie l m 2 pow. użytkawej lokali użyt
kowych 6,40 zł miesięcznie.

Przewodniczący

Roman

Obrad

Kapała

Poz. 185

u C H W A L A Nr XVII/49/71
Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie
z dnia 29 grudnia 1971 r.

1. W

2.

MIEJSKĄ RADĘ NARODOWĄ

Przewodniczący Prezydium
Eugeniusz' Muszyński

następuje:

punkcie 3 wymienionej wyżej uchwały Nr 89/6<1
w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XI/36170 Miejskiej
Rady Narodowej z dnia 13 listopada 1970 roku podpunkty
a i b skreśla się.
WykoillCl!nie uchwały powierza się Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej i Inspektoratowi Powiatowemu Pań
stwowego Zakładu Ubezpieczeń w Pabianicach.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 roku.
Sprawozdanie z wykonania uchwały przedłoży Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w terminie da 30 marca 1972
roku.
Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę
dowym Wojewódzkiej Rady Narodowej wŁadzi.

Nr 14

obowiązkowego
padnięcia na terenie

w sprawie

ubezpieczenia bydła i koni od
powiatu pajęczańskiego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2.XII.1958 r.
o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr' 72,
poz. 357), § 3 i § 7 rozporządz,enia Rady Ministrów z dnia
19 lipca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 33, poz. 191) Powiatowa Rada Narodowa postanawia:
1. Z dniem 31 grudnia 1971 r. uchylić uchwałę nr 78 z dnia
27.V.64 r. Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcmie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich
na terenie powiatu pajęczańskiego.
2. Wprowadzić na terenie powiatu pajęczańskiego z dniem
1 stycznia 1972 r. obowiąz~owe ubezpieczenie bydła i koni
wg następujących zasad:
a) obowiązkowe ubezpiecz.enie obejmuje bydło i konie
w wieku od 1 roku i p~'QIwadzone jest według normowych sum ubezpieczenia (§ 6 rozpo["ządzenia Rady Ministrów z dnia 19.VII.1963 r.),
b) wysokość normowych sum ubezpieczenia bydła i koni
ustali PZU przy udziale przedstawicieli służby weterynaryjnej i zootechnic~nej Wydziału Rolnictwa i Leś
nictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz
przedstawiciela Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych w wysokOŚCi 70% wartości rynkowej średniej
jakości zwierząt w porwiecie, określonej w myśl § tl
rozporządzenia Rady Ministrów.
Odszkodowanie wypłaca Państwowy Zakład Ubezpieczeń w zależności od wieku, stanu odżywiania, jakości
zwierząt w wysokości ustalonej zgodnie .z tabelą § 20
ustęp 2 rozpocządzenia Rady Ministrów z zastrzeżeniem
wynikającym z postanowienia 20 ustęp 4 tego rozporządzenia,

Zakład Ubezpieczeń obejmuje odpowiezgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.VII.63 r. szkody powstałe wskutek
padnięcia lub dobicia z konieczności zwierzęcia z po..,
wodu choroby lub wypadku, przy czym przez chorobę
rozumie się również komplikacje powstałe w wyniku
ciąży, porOIdu, trzebienia i operacji,
d) zakres ubezpieczenia, Ol którym mowa w pkt. c uchwały
zostaje rozsz,er~ony na udowodnione koszty leczenia
przez organ służby weterynaryjnej zwierząt, które
padły lub zostały dobite i za które poszkodowany
otrzymuje odszkodowanie z Państwowego Zakładu

c)

Państwowy
dzialnością

Ubezpieczeń.
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Nr 14

Koszty te obejmują usługi lekarskie (łącznie z wystawieniem opinii szkodowej), opłaty za lekarstwa, przejazdy lekarza weterynaryjnego i koszty sekcji padłych
zwierząt do wysokości 300 zł, zaś składka wynosić bę
dzie 9 zł od jednej sztuki.
Ponadto PZU będzie pokrywał w pełnej wysokości
w stosunku dOi całego ubezpieczonego pogłQwia koszty
operacji obcego ciała u bydła i koszty operacji morzyska u koni wg, rachunków PaństwQwych Lecznic
ZWierząt, zarównQ w odnieSiieniu dOi sztuk padłych
lub dobitych jak i sztuk uratowanych na skutek dokonanej operacji (§ 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r.).
3. Powiatowa Rada Narodowa zaleca PowiatQwemu Inspektorowi PZU w Pajęcznie przeprowadzić Sizeroką propagandę
wśród rolników dotyczącą wprowadzenia nowej formy
ubezpieczenia zwierząt.
4. Uchwala wchQdzi w życie z dniem 1 stycZinia 1972 r.
Wykona:nie uchwały powierza się Powiatowemu Inspektoratowi PZU i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie.

Sprawozdanie z wykonania uchwały złQży InspektQrat Powiatowy PZU w terminie dOi dnia 15 kwietnia 1972 r.
Uchwała wymaga ogłos1zenia w Dzienniku Urz,ędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Przewodniczący

Prezydium
mgr Tadeusz Panek

Obrad
Piotr Rydz

Przewodniczący

Poz. 186
UCHW ALA Nr 64/338/71
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach
z dnia 8 października 1971 r.
w sprawie odstępstwa od planu ogólnego perspektywicznego zagospoda,rowania przestrzennego wsi Zadzim
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach
działając na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 25
ust. 2 ustawy z dnia 31.I.196~ r. o planQwaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 7, poz. 47) po rozpatrz,eniu wniosku Wydziału
Oświaty i Kultury P o s t a' n a w i a:
1. DokOlnać odstępstwa Qd planu ogólnego perspektywicznego zagQspodarowania przestrzennego wsi Zadzim zatwierdzonego uchwałą Nr 34/182/70 Prezydium PRN w Poddę
bicach z' dnia 4.IX.1970 r. (Dz. Urz. WRN w Łodzi Nr 9
z dnia 31.X.1970 r.) jak następuje:
\

Str. 5

172) oraz art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach
budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27,
poz. 216) i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31
stycznia 1970 r. w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własnQść Państwa (Dz. U.
Nr 3, poz. 16) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Poddębicach

postanaWia:
Przejąć na własność Państwa grunty położone we wsi
Ralew.ice,. grom. Zadzim, oznaczone na kopii mapy ewidenCYJneJ kolorem czerwonym i szkicu sporządzonym
w dniu 10 września 1971 r. przez Powiatowe BiurQ Geodezji i U.R. w Poddębicach numerem: działka numer
345/1 Q pow. 0,58 ha pochQdząca z gospQdarstwa stanQwiącego własność Ob. Jana Deki.
2. N.ieruchomość wymienioną w!tpkt. 1 przejmuje się w stan~e w?lnym od dł~gów hipotecznych i innych obciążeń,
uławmonych w kSIędze wieczystej lub zbiorze dokumentow.
3. Objęcie gruntów w faktyczne władanie, ustalenie odszkodowania i terminy zapłaty odszkQdowania oraz ustalenie osób upra:wnionych do otrzymania odszkodowania
ustali w formie decyzji Wydział ROIlnictwa i Leśnictwa
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach
w teTminie późniejszym. ,
4. U chwała niniejsza podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej i z chwilą
ogłoszenia nabiera mQcy' obowiązującej.
Wykonanie uchwały pOWierza się Wydziałowi Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pod-

1.

dębieach.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Przewodniczący

Prezydium
Kazimierz Wielec

Sekretarz Prezydium
Stanisław Pietrzak

Poz. 188
UCHWALA Nr 65/343/71
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
z dnia 28

i

października

Poddębicach

1971 r.

w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
budowlanych, położonych na obszarze wsi Zadzim, grom.
Zadzim.
Działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. Q radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. nr 29, poz. 172)
oraz art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na Qbszarach wsi (Dz. U. z 1969 r. Nr 27, poz. 216)
i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia
1970 r. w spraWie zasad przejmowania teren6w budowlanych na obszarach wsi ną własność Państwa (Dz. U. Nr 3,
poz. 16) Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddę-

część terenu przeznaczJonego pod zabudowę zagrodową
o pow. 0,7 ha położonego' przy drodze· osiedlowej do
Pęczniewa przeznaczyć' pod działkę SZKolną.
2. Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury dOi wprowadzenia odpQwiednich zmian w zatwierdzonym planie og6lnym perspektywicznym zagospodarowania przestrzennego wsi Zadzim.
- bicach
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN
PQstanawia:
w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się WydziałOWi Budowni·1. Przejąć na własność Skarbu Państwa grunty położone we
dwa, Urbanistyki i Architektury PreZydium Powiatowej Rawsi Zadzim,grom. Zadzim uwidocznione na mapie sydy Narodowej w Poddębieach.
tuacyjnej, zaewidencjonowanej w dniu 18 kwietnia 1963 r.
PQd numerem 118/63 w Powiatowym Biurze Geodezji
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
i, Urządzeń Rolnych w Poddębicach O:lJnaCZQne numerami:
Przewodniczący Prezydium
Sekretarz Prezydium
działka
nr 3 o obszarze 812 metrów kwadratowych
Kazimierz Wielec
Stanisław Pietrzak
4
800

.

"

"

Poz. 187
UCHWALA Nr 65/342/71
Prezydium Powiatowej Rady Narod,owej w Poddębicach
z dnia 28 października 1971 r.
w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa terenów
budowlanych, położonych na obszarze wsi Ralewice grom.
Zadzim .
Działając na podstaWie art. 56 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. Q radach narodowych (Dz. U. z 1963 r Nr 29, poz.
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20
21
22
23
24
25
27
28
29 •
31
32
33
34
35
36
37

"
"

319
405
539
549

"
"
"
"

405
539
319
405
539
405
539
544
319
405
539
543

pOIdanej w § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 15
grllania 1969 roku w sprawie ceny, warunków i trybu
sprzedaży państwowych
nieruchomOIści
rolnych (M.P.
Nr 53, poz. 424).
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzię
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN

"
"

'"

w

Łodzi.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

",

Poz. 190

"

UCHWALA Nr 64/324/71

pochodzące

z gospodarstwa s-ców Wawrzyńca Gogolewskiego syna Andrzeja, które ma urządzoną księgę wieczystą w Państwowym Biurze Notarialnym w Łęczycy
nr KW 3466.
2. Nieruch9mości wymienione w pkt. 1 przejmuje się w stanie wolnym od długów hipotecznych i innych obciążeń,
z wyjątkiem służebności gruntowych ujawnionych w księdze wiec:z,ystej.
'
3. Objęcie gruntów w faktyczne władanie, ustalenie odszkodowania oraz ustalenie Qsób uprawnionych do otrzymania odszkodowania ustali w formie decyzji Wydział Rolnictwa i Le'śnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach w terminie późniejszym.
4. Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej i z chwi,lą
ogłoszenia nabie'ra mocy obowiązującej.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poddębicach.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
z dnia 5 listopada 1971 r.

Bełchatowie

w sprawie przeJęcia na własność Skarbu Państwa terenów
bUdOWlanych, położo,nych na obszarze wsi Kluki, gromada
.
Kluki.
Działając na pOldstawie art. 56 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 r. Ol radach narodOlwych (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z 1963 r.)
oraz art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. Nr 27, poz. 216 z 1969 r.)
i § l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia
1970 r. w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa (Dz. U. Nr 3,
poz. 16) Prezydium PoWiatowej Rady Narodowej w Bełcha

towie
p ost an

~

w i a:

1. Przejąć na własność Państwa grunty" położone we wsi

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Przewodniczący Prezydium
Sekretarz Prezydium
Kazimierz Wielec
Stanisław Pietrzak

Kluki, gromady Kluki uwidocznione na mapie sytuacyjnej, zaewidencjonowanej w dniu 18 marca 1965 r. pod
~umerem ,209/12/60/65 w POWiatowym Biurze Geodezji
l Urządzen Rolnych w Bełchatowie o~nac:zone numerami:
a) działka nr 654/4 o obszarze 0,0702
654/5
654/6
654/7

Poz. 189
UCHWALA Nr 63/318/71

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
z dnia 22 października 1971 r.

Bełchatowie

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełchatowie
działając na podstawie art. 56 ustawy z dnia 25 stycznia
1958 roku o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29,
poz. 172) oraz art. 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. ó terenach budowlanych na te'renach wsi (Dz. U. z 1969 roku
Nr 27, poz. 216) i rozporządzenia Ministra Rolniclwaz dnia
20 sierpnia 1970 roku w sprawie odszkodowania za przejęte
na własność Skarbu Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. Nr 22,
poz. 183) -

miejscowości

"

Bujny Szlacheckie
Chabielice
Domiechowice
Drużbice

"

Grocholice
Kaszewice
Kleszczów
Kluki
Lękińsko

"

Suchcice
SrOlmutka
SZJczerców\
Wadlew

Michała

655/4

spodarstwa Ob.
c)

działka

150%
200%
200%
250%
300%
200%
200%
200%
150%
200%
i50%
300%
250%

0,0702
0,0703
0,0592
0,2699 ha
Majchrzaka.

"

,

Stępnia

0,0165
0,0388 ha pochodzące z go-

Ludwika.

"
0,1469
" __
O,~
0,1856 ha

spodarstwa Ob. Kudaja Franciszka.
działka

"

z go-

pochodzące

z go-

pochodzące

z go-

pochodzące

z go...

pochodzące

z go,-

0,_Q.Q~
" __

659/4

działka

pochodzące

nr 659/2 o obszarze 0,0121

spodarstwa S-ców

Stępień

0,0213 ha

Wiktorii.

nr 66012 o obszarze 0,0330

na
spodarstwa Ob.
f)

z go-

nr 656/2 o obszarz,e 0,0217
656/3 \
656/4

d)

pochodzące

nr 655/2 o obszarze 0,0223

660/5

Ustalić stawkę odszkodowania za grunty przejęte
własność Skarbu Państwa w następującej wysokości:

w

działka

"

e)

postanawia:

"
"
"

spodarstwa s-ców
b)

w sprawie ustalenia stawki odszkodowania za grunty prz,ej-'
mowane na własność Skarbu Państwa, położone na terena.ch budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego.

'1.

Prezydium
Eugeniusz Wieczorek

Przewodniczący

Sekretarz Prezydium
Marian Pietrasiak

"
"

działka

"

"

0,0251
0,0581 ha

Stanisława Okońskiego.

nr 661/2 o obszarze 0,0349
661/4
661/5

"
"

0,0821
0,0262
0,1432 ha

spodarstwa Ob. Gorzelaka Leona.
g)

działka

nr 662/2 o obszarze 0,0224
,,662/3
0,1051
662/4
0,0476
662/5
0,0175
,

0,1926 ha

spodarstwa Ob. Wróblewskiego

Bolesława.
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2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1 lit. a-g przej-

muje się w stanie wolnym od długów hipotecznych i innych obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych lub zbiorze dokumentów.
3. Uchwała niniejsza podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym WRN i z chwilą ogłoszenia nabiera mocy

Str. 7

1961 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47)
oraz w związku z uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wieluniu z dnia 21 sierpnia 1969 roku Nr 5/8/69
w sprawie zaopiniowania szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej "Kolonia
Dąbrowska" w Wieluniu

obowiązującej.

Wykonanie
i

uchwały

powierza

się Wydziałowi

Rolnictwa

p

Leśnictwa.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

o s t a n a w i a:

1.

Zmienić treść.punktu 1 w/w uchwały i nadać mu brzmienie: "...zatwierdzić szczegółowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w Wieluniu ograniczonych od północy granicą administracyjną m. Wielunia, od płd. wsch. - torem kolejki wąskotorowej, od
południa ulicą Traugutta i od zachodu· ulicą Kwiatową za wyjątkiem działek trwale zainwestowanych budynkami o różnym przemaczeniu· wraz z urządzeniami
związanymi z tymi budynkami",

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz.
z dnia 5 listopada 1971 r.

2)

wykonać układ urbanistyczny ulic i ciągów komunikacyJnych stosownie do przedłożonego planu zagospodarowaJnia przestrzennego;

w sprawie zmiany fragmentu szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domów jednorodzinnych
"Zielone".

3) uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w ·Dzienniku Urzę

Eugeniusz Wieczorek
Przewodniczący Prezydium

Marian Pietrasiak
Sekretarz Prezydium

Poz. 191
UCHWALA Nr 67/339/71

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz.
działając na podstawie art. 23 ust. 2 w związku z art. 25
ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz" 47)
P o s t a n a w i a:

fragment szczegółowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla domów jednorodzinnych "Zielone' w Tomaszowie Maz. zatwierdzony uchwałą Nr 91/403/
/67 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie
Maz. z dnia 7 lipca 1967 r. (Dz. Urz. WRN w Łodzi
Nr 8, poz. 66 z 1970 r.),
.
w ten sposób, że istniejącą ulic'ę Pustą prz.edłużyć od
Nr 50/52 do Nr 88, a następnie nowoprojektowaną ulicę
znajdującą się na północ od ul. Pustej przedłużyć na takiej samej długości, nadto odcinek projektowanej ulicy
przechodzący przez nieruchomość przy ul. Pustej Nr 86/88
ulega likwidacji.
2. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan oraz uzyskiwać odpOWiednie informacje w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium MRN w Tomaszowie Maz.
3. Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do prowadzenia polityki lokaHzacyjnej i koordynacji zabudowy zgodnie ze zmienionym planem.
4. Zmiana fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt. 1 uzyskuje moc pOlWszechnie obowiązującą z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały
w Dzienniku Urzędowym WRN w Łodzi.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

1.

Zmienić

dowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Wykonanie uchwały powierza
ctwa, UrbaJIlistyki i Architektury.

się

Łodzi.

WydziałOWi

Budowni-

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
mgr Edward Turski
Sekretarz Prezydium

Józef Paluszek
Prezydium

Przewodniczący

. Poz. 193
UCHWALA Nr 66/394/71
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w

Lęczycy

z dnia 17 listopada 1971 r.
w sprawie ustalenia stawki odszkodowania za grunty przejmowane na własność Państwa. położone na terenach budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy dziana podstaWie art. 55 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 25
stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poe:. 172
z 1963 r.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961
roku o terenach budOWlanych na obszarach wsi (Dz. U.
z 1969 r. Nr 27, poz. 216) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa
z dnia 20 sierpnia 1970 roku w sprawie odszkodowania za
przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budoiwalnych na obszarach wsi (Dz. U. Nr 22,
poz. 182)
łając

postanawia:
ustalić stawkę

odszkodowania za grunty przejęte na własność
pod budOlWnictwo mieszkaniowe i zagrodowe w następującej wysokości:
.--

Państwa

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
mgr Antoni Lukaszewicz
Sekretarz Prezydium

Eugeniusz

Muszyński

Przewodniczący

Prezydium

Poz. 192'
UCHWALA Nr 59/400/71
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu
z dnia 12 listopada 1971 roku
w sprawie reasumpcji uchwały Nr 8/68/69 Prezydium Powiatowej Ra.dy Narodowej w Wieluniu z dnia 10 października
1969 r. dotyczącej zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę domów jednorodzinnych miasta Wielunia.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu dziana podstaWie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia

łając

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

w

miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości
miejscowości

M.O. Sokolniki
Daszyna
Gieczno
Siedlec
Mazew
Chorki

miejscowości

Chociszew
Konarzew

Łubno

Nowy Gaj
Besiekiery
Leźnica Mała
Błonie

Solca Wielka
Wichrów-Wilczkowice
Parzęczew

miejscowości
miejscowości Pęcławice
miejscowości Ignacew
miejscowości ModIna

- 800%
- 300%
- 200%
- 300%
- 200%
- 200%
- 200%
- 200%
- 100%
- 200%
- 300%
- 200%
- 200%
- 300%
- 100%
- 200%
- 200%
-100%
-100%
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w miejscowości Czerników
- 100%
w miejscowości Tum
- 400%
w miejscowości Orszewice
- 200%
w miejscowości Kadzidłowa
- 100%
w miejscowości Kwilno
- 100%
w miejscowości Gawrony
- 300%
w miejscowości Leśmierz
- 300%
w miejscowości Skotniki
- 200%
w miejscowości Rybitwy
- 200%
w miejscowości Grodzisko
-'- 100%
w miejscowości Piątek
- 400%
w miejscowości Topola Katowa
- 300%
w miejscQlwości Topola Królewska
- 400%
ceny podanej w § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa z, dnia
15 grudnia 1969 roku w sprawie ceny, warunków i trybu
sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (M.P. Nr 53,
poz. 424).
Wykonanie uchwały powierza się WydziałoWi Rolnictwa
i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łę
czycy.
U chwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.
ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
stanisław Zadura
Sekretarz Prezydium

Edward Stańczyk
Przewodniczący Prezydium
Poz. 194

UCHW AŁA Nr 66/395/71
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
z dnia 17 listopada 1971 r.

Lęczycy

Nr 14

Poz. 195
UCHWALA Nr 67/333/71
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
z dnia 3 grudnia 1971 r.

Bełchatowie

w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczercowie.
Prezydium Powiato1wej Rady Narodowej w Bełchatowie
na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47) działając

postanaWia:
Zatwierdzić
szczegółowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Szczercowie, ograniczonych od północy uprawami rolnymi, od południa.
ul. Mickiewicza, od wsehodu ul. Łaską jako op1racowanie
zapewniające wszechstf'Oln:ny rozwój tych terenów;
2. Zobowiązać Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do:
a) umożliwiania uzyskiwania przeglądu planu oraz udzielania odpOWiednich informacji zainteresowanym,
. b) prowadzenia polityki lokalizacyjnej i koordynacji zabudowy zgodnie z zatwierdzonym planem.
3. Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mOlwa w pkt. 1, uzyskuje mQC powszechnie obowią
zującą z dniem ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Wykonanie uchwały pOWierza się Wydziałowi Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

1.

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

w sprawie ustalenia stawki odszkodowania za grunty przejmowane na własność Skarbu Państwa. położone na terenach
budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy dziana podstawie art. 55 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 25
stycznia 1953 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 172
z 1963 r.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961
roku o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969
roku Nr 27, poz. 216) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa
z dnia 20 sierpnia 1970 roku w sprawie odszkodowania za
przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi {Dz. U. Nr 22,
poz. 183)

Poz. 196

łając

postanawia:

Z-ca Przewodn. Prezydium
Czesław Siekaniec

Sekretarz Prezydium
Marian Pietrasiak

UCHWALA Nr 64/148/71
Prezydium Miejskiej Rady Narod<owej w Radomsku
z dnia 16 grudnia 1971 r,
w sprawie ustaleni'a stawek taryfowych za przewozy na liniach Komunikacji Miejskiej wraz z określeniem warunków
korzystania z przejazdów autobusami ZKM.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radomsku dziana podstawie art. 55 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 25
stycznia 1958 r. Q radach narodowych (tekst jednolity: Dz. U.
Nr 29, poz. 172 z 1963 r.) oraz uchwały Nr 106/67 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 .r. w sprawie wytycznych dla
ustalenia stawek taryfowych za przewozy masowej komunikacji miejskiej i zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 maja 1967 r. w sprawie ustalenia opłat za
bilety pracownicze i szkolne
łając

ustalić stawkę odszkodowania za grunty przejęte na własność
Państwa pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe w następującej wysokości:

w miejscowości Grabów
- 300%
w miejscowości Nędzerzew
- 300%
w miejscowości Byszew Grabowski - 200%
ceny podanej w § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia
15 grudnia 1969 roku w spraWie ceny, wa,runk6w i trybu
sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (M.P. Nr 53,
poz. 424).
Wykonanie uchwały powierza sę Wydziałowi Rolnictwa
i Leśnictwa.
Uchwala niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ,powzięcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Łodzi.
Uchwała nie wymaga złożenia sprawozdania z jej wykonania.
Traci moc uchwała Nr 52/329/71 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy z dnia 19.5.1971 r. w sprawie ustalenia stawki odszkodowania za grunty przejmowane na wła
sność Skarbu Państwa, położone na terenach budownictwa
mieszkaniowego i zagrodowego, oraz na grunty Państwo
wego Funduszu Ziemi.
-

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
StanIsław Zadura
Sekretarz Prezydium

. Edward

Stańczyk

Przewodniczący

Prezydium

postanawia:
§ L;

Wprowadzić z dniem 1 styczmia 1972 r. w 'środkach przewozowych miejskich i posimiej.skich komunikacji .zbiorowej
w Radomsku następujące opłaty za przejazdy osób i przewóz bagażu:
1. Za jednorazowe przewozy osób i bagażu na normalnych
liniach komunika.cyjnych w systemie bezstrefowym :
1) na liniach dziennych
a) normalny bilet autobusowy
2 zł
b) ulgowy bilet autobusowy
1 zł
c) bilet bagażowy
4zł
Ulg przy przewozach bagażu nie stosuje się.
2. Za bilet miesięczny ogólnodostępny na normalne linie
autobusowe w systemie bezstrefowym: '
a) imienny na jedną linię
100 zł
b) imienny na' jedną linię I strefa
150 zł
c) na okaziciela na wszystkie linie
300 zł
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2. Za miesięczny bilet pracoWniczy (szkolny) na normalne
linie autobusowe w systemie bez'S'trefowym:
45 zł
a) na jedną linię
50 zł
b) na dwie lub trzy linie
Bilety te uprawniają do nieograniczonej ilości przejazdów
męidzy miejscem zamieszkania i miejscem pracy (nauki).
4.

5.

Opłaty za przewóz osób oraz bagażu na podmiejskich liniach autobusowych w systemie strefowym wynoszą:
1) za jednorazowy przejazd
a) bilety normalne
I strefa
3 zł
II strefa
4 z1
III strefa
5 zł
2) za bilety miesięczne pracownicze i szkolne strefowe:
I strefa
60 zł
I strefa z przesiadką w mieście
65 zl
II strefa
80 zł
II strefa z przesiadką w mieście
85 zł
III strefa
100 zł
III strefa z przesiadką w mieście
105 zł
Opłata

za

jazdę

bez

ważnego

biletu

zł

50.-

§ 2.

1. Z miesięcznych biletów pracowniczych mogą korzystać:
a) pracownicy uspołecznionych zakładów pracy,
b) pracownicy nieuspołecznionych zakładów pracy, objęci
ubezpieczeniem społecznym z tytułu zatrudnienia,
c) rodzice lub opiekunowie towarzyszący dzieciom upośle
dzonym uczęszczającym do szkół specjalnych)
d) uczniowie szkół.
2. Z jednorazowych biletów ulgowych mogą korzystać:
a) studenci wyższych uczelni za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,
b) wojskowi służby czynnej w umundurowaniu (szeregowcy i podoficerOWie),
c) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy
za okazaniem oS'tatniego odcinka renty,
d) dzieci od 3 do 7 lat.
2. Z bezpłatnych biletów' na wszystkich liniach komunikacji
miejskiej korzystać mogą:
a) posłowie na Sejm PRL· za okazaniem legitymacji,
b) dzieci do lat 3-ch,
c) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Radomsku i członkowie ich rodzin w zakresie ustalonym
w układzie zbiorowym pracy - za okazaniem biletu
wolnej jazdy,
d) Radni Miejskiej Rady Narodowej i cz~onkowie Prezyciium MRN za orkazaniem legitymacji,
e) umundurowani fUinkcjonalriusze Milicji Obywatelskiej
i Wojskowej Służby Wewnętrznej od szeregowca do
st. sierżanta włącznie,
f) ociemniali i osoby im towarzyszące.
strefę miejską,
uważa się obszar

w której stosuje się system bezstrefowy
w granicach administracyjnych miasta
Radomska.
.
Opłata za bilet bagażowy jest opłatą za prze,wóz bagażu
ręcznego określonego w przepisach porządkowych dla osób
korzystających ze środków komunikacji komunalnej.
Za przewóz psa opłata wynosi jak za bagaż.
Bilety miesięczne pracownicze przysługują pracownikom
(uczniom) gdy odległość miejsca zamieszkania od miejsca
pracy (nauki) wynosi cOl najmniej 1,5 km.
Nie dotyczy to osób w stosunku do których, ze względu na
ich stan zdrowia uzasadnione jest odstępstwo od tej zasady.
Miesięczne bilety pracownicze i szkolne w niedzielę i świę
ta są nieważne.
W uzasadnionych przypadkach pracownik może otrzymać
bilet ważny również w niedzielę i święta jeżeli zatrudniony jest w ruchu ciągłym i dni wołneod pracy otrzymuje w różne dni tygodnia.
Bilety pracownicze i szkolne są biletami imiennymi.
Upoważniają· one tylko do przejazdów określonych w bilecie środkami komunika'cji komunalnej i najkrótszą dro-

2.

3.

4.

5.
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wyznaczonymi przystankami.
Dla zapewnienia możliwie równomiernego obciążenia środ
ków przewozowych i linii komunikacyjnych - przedsię
biorstwo (zakład) komunikacyjny może stosować odstęp
stwa od tej zsady.
6. Bilety pracownicze (szkolne) na dwie linie mogą być wydawane w. przypadkach gdy na terenie pomiędzy miejscem zamieszkania i pracy (nauki) nie ma bezpośrednie
go połączenia.
7. Bilety pracownicze i szkolne przysługują tylko na dojazd
do jednego miejsca pracy lub nauki. W uzasadnionych
przypadkach młodzież szkół technicznych może otrzymać
bilet na dojazd do dwóch miejsc nauki.
8. Pracownicy dowożący dziecko do przedszkola lub żłobka
mogą otrzymać dwa bilety ·pracownicze, jeżeli przedszkole
lub żłobek znajduje się w innym miejscu pracy.
Za przewóz dziecka w wieku od 3 do 7 lat wykupuje się
bilet jednorazowy według taryfy ulgowej.
gą między

§ 4.
Wpływy pochodzące z opłat specjalnych za przejazd bez
ważnego dowodu ja~dy (biletu) stanowią wpływy przedsię
biorstwa (zakładu) na równi z wpływami ze sprzedaży bi-

letów.
§ 5.

Nie uregulowane dobrowolnie należności z tytułu opłat specjalnych będą ściągane w myśl ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
Nr 74, poz. 151).
§ 6.

Traci moc uchwała Nr 20/38/67 Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Radomsku .z dnia 6 lipca 1967 r. w sprawie
ustalenia stawek taryfowych za przewozy na liniach Komunikacji Miejskiej w Radomsku wraz z określeniem warunków korzystania z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.
§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej w Radomsku.
Nadzór nad. wykonaniem uchwały powierza się Wydziałowi
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PMRN.
§ 8.
Uchwała

nania.

nie wymaga

składania

sprawozdania z jej wyko--

§ 9.
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia 1972 r.
§ 10.

§ 3.

1. Za

ŁODZI

Uchwała

wymaga opublikowania w Dzienniku
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi.

Urzędowym

ZA PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
Sekretarz ,Prezydium
Ludwik Biernacki

Przewodniczący Prezydium
Władysław Woźniak

Poz. 197
OBWIESZCZENIE
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lodzi

z dnia 4 listopada 1971 r.
w sprawie

założenia

ewidencji gruntów w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstaWie art. 14 ust. 2 dekretu z dnia 2.11.1955 r.
o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32)
w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r.
o radach narodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z 1963 r.) -

str. 10
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Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium
WOjewódzkiej Rady Narodowej podaje do wiadomości, że dnia
20 sierpnia 1971 r. została zakończona ewidencja gruntów
położonych w Piotrkowie Tryb. . Śródmi~ście: Moryca,
Świerczów, Śrutowy Dołek ogranIczonych ulIcamI:

1) od wschodu i południa granicą administracyjną miasta,

2) od zachodu ul. ~oosevelta numery parzyste od nr 46-104,

z linią kolei PKP do ul. Nowej, ul. Nową numery nieparzyste od nr 1-39, ul. Poprzeczną numery parzyste od
nr 2-12 do ul. Narutowicza, od ul. Narutowicza do ul. Sło
wackiego, ul. Słowackiego numery parzyste od nr 90-120,
ul. Kościelną do ul. Mariana Buczka, od ul. Mariana
Buczka do ul. Wojska Pplskiego, ul. Wojska Polskiego
do ul. Barlickiego',
3) od północy ul. Żabią numery parzyste od nr 4-12, do
kolei PKP, ul. Partyzantów numery parzyste od nr 2-34,
ul Małą numery 'parzyste od nr 2-4, ul. Armii Czerwonej num~r.f parzyste od nr 52-60, ul Rzemi.eślniczą numery ni~parzyste od nr 11-33, ul. Wyzwolenia numery
parzyste od nr 2-54, kolejką wąskotorową PKP do' rzeki Strawy, rzeką Strawą w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta.
Stosownie do art. 10 cyt. wyżej dekretu właściciele gruntów oraz osoby we władaniu, których znajdują się grunty
obowązani są zgłosić wszystkie zmiany danych o gruntach
do Miejskej Pracowni Geodezyjnej przy Prezydium Miejskiej Rady NarodOiWej w Piotrkowie Tryb u~. Słowackiego
Nr 19, pokój 1 w cągu 4 tygodni od powstania tych zmian.
Tryb postępowania przy zgłoszeniu zmian normuje rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komuna1nej
z dnia 28 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 159). Kto bę
dąc zobowiązany do zgłoszenia zmiany. danych objętych
eWidencją gruntów, nie zgłosi jej w Prezydium w ciągu 4
tygodni od daty powstania zmiany, podlega karze grzywny
do 3.000 zł.
Orzekanie następuje w trybie przepisów o orzecznictwie
karno-administracyjnym.
Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kazimierz Burzyński

Poz. 198

OGLOSZENIE

Poz. 199
OGLOSZENIE
Wydziału Gospodark Komunalnej i Mieszkaniowej
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Maz ..

z dnia 23 listopada 1971 r
o sporządzeniu projektu podziału nieruchomości położonej
w Tomaszowie Maz. przy ul. Mostowej Nr 2 należąceJ do
Ob. Ob. Jana Wiśniewskiego i Feliksa Wiśniewskiego.
Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt. 3 i ust. 2 ,ustawy z dnia
22 maja 1958 r. o terenach dla bud()lwnictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, poz. 138
z późniejszymi zmianami) - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza że został sporządzony projest podziału nieruchomości na działki budowlane pod budowę domów jednQrodzinnych. Wymieniona nieruchomość
o powierzchni 1 ha 9083 m 2 zostaje podzielona na dwadzieścia działek budowlanych, jedną działkę na zieleń miejską oraz na ulice dojazdowe z czego 6297 m 2 przechodzi
na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z przedłożonym projektem podziału w oparciu o szczegółowy plan zagospodarowania wymienionej nieruchomości.
Projekt podziału będzie wyłożony dOI wyglądu w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Miejska Pracownia Geodezyjna w TQmaszowie Maz. ul. Armii Ludowej Nr 10/16 pokój Nr 38 w okresie 14 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia.
W okresie wylożena projektu podziału osobom zainteresowanym będą udzielane szczegółowe wyjaśnienia w Miejskiej Pracowni Geoderzyjnej.
Osobom zainteT'esoMTanym służy praWQ przeglądania wy~ożonych materałów
zgłaszaqa zastrzeżeń w/w określonym
terminie.
'
wIz Kierownika Wydziału GKiM
Wiesław Węgliński

Poz. 200
OGLOSZEN\E
Spółki Wodnej "Stawek"
Wydzia.ł Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, w Wieluniu na podstawie art. 114 usta,wy z dnia' 30 maja '1962 ·r. Prąwo Wodne (Dz. U. Nr 34, poz. '158) ogłasza, że wydał decyzję
Nr GWOP. 1-058-13/71 z dnia 15 września 1971 r. o 'utworzeniu spółki wodnej pod nazwą "Stawek", której nadano
poniższy statut:

w sprawie statutu

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach

statut

Spółki

Wodnej "Stawek"

z dnia 15 listopada 1971 r.
o sporządzeniu projektu podziałU nieruchomości położonej
w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi Nr 95. stanowiąc.ej
własność Ob. Ob. Marianny Jagusiak. Kazimiery Jędrys,
Danuty Płaczek i Włodzimierza Jagusiaka.

Przepisy ogólne.
§ 1.

jątkiem.

Projekt podziału nieruchomości będzie wyłożcmy do wglą
du w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA - w Pabianicach,
ul. .Armii Czerwonej Nr 26, pokój 1( w terminie 14 dni
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia Osobom zainteresowanym służy prawo przeglądania wyłożcmych materiałów i zgłaszania zastrzeżeń w wyżej określonym terminie.

CzłonkolWie

Kierownik Wydziału
Komunalnej i Mieszkaniowej
Zenon Szewc

"Stawek" i zwana

będzie

dalej

Siedzibą spółki

działu.

Gospod~,rki

nazwę

jest wieś Stawek, p-ta Wieluń, GRN Olewin.
I
§ 3. Teren działania spółki obejmuje grunty wsi Stawek.
Wykaz członków lJpółki i obiektów budowlanych go..:
spodarki wodnej oraz gruntów objętych działalnością
spółki znajduje się w zarządzie Spółki.
§ 4. Spółkę zawiera się na czas nie'Określony.
§ 5. Spółka. jest osobą prawną. Spółka nabywa osobowość
prawną przez wpisanie do księgi wodnej.
Spółka odpowiada za zohowiązanill całym swoim ma-

§ 2.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 22 maja
1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych
w miastach i osiedlach (Dz U. Nr 31, poz. 138) - Wydział
Gospodarki Komunalnej i Mieszkani()lwej ogłasza,. że zostal
sporządzony projekt. podziału nieruchomości na działki budowlane pod budowę domów jednorodzinnych. Wymieniona
nieruchomość o pOWierzchni 2782 m 2 zostaje podzielona na
4 działki budoMTlne, z czego 943 m 2 przechodzi na rzecz
Skarbu Państwa, zgodnie z przedłQżonym projektem po.-

Spółka nosi
"Spółką".

creh za
§ 6

Spółka
spółki.

spółki

nie

odpowiadają

wobec osób trze-

zobowiązania spółki.
używa
pieczęci
zaWierającej

Rozdział

nazwę

i adres

2.

spółki jest budowa oądź współudzial' w budowie urządzeń melioracji wodnych tj. wykonanie drenowania nowego na obszarze około 300 ha, jak również utrzymanie i eksploatacja urządzeń meliQracji WQdnych w postalCi 5 km rowów szczegółowych w łąkach
i gruntach ornych.

§ 7. Celem
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Dalsze postanowienia nadanego statutu Spółce są ogłoszo'·
ne w §§ od 8 do końca stautu wzorcowego zamieszczonego w Monitorze Polskim z 1964 roku Nr 17, poz. 81.

§ 2. Siedzibą spółki jest wieś Śmiecheń, p-ta Naramice,

Kierownik Wydziału
Gospod. Wodnej i Ochrony Powietrza
Anatol Bentkowski

Wykaz członków spółki i obiektów budowlanych gospOdarki wodnej oraz gruntów objętych działalnością
spółk'i znajduje się w zarządzie Spółki.
§ 4. Spółkę zawiera się na czas nieokreślony.
§ 5. Spółka jest osobą prawną. Spółka nabywa osobowość
prawną przez wpisanie do księgi wodnej.
Spółka: odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. CzłonkowJe Spółki, nie odpowiadają wobec
osób trzecich za zObowiązania Spółki.
§ 6. Spółka używa pieczęści zawierającej nazwę i adres

Poz. 201
OGLOSZENIE
Spółki

w sprawe statutu

Wodnej "Olewin"

Wydział Gospodarki WOdnej i Ochrony Powietrza
Prezydium Powiatowej Rady Narodo,wej w Wieluniu na
podstawie art. 114 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz 158) ogłasza, że wydał decyzję
nr GWOP.I-058/12/71 z dnia 15 września 1971 roku o utworzeniu spółki wodnej pod nazwą "Olewin", której nadano
poniższy statut:

Statut

Spółki

Wodnej "Olewin"

Rozdział

'l

GRN Naramice, pow.

Wieluń.

§ 3. Teren działalności spółki obejmuje grunty wsi Śmie
cheń.

spółki.

Rozdział

2

§ 7. Celem spółki jest budowa bądź współudział w budo-

wie urządzeń melioracyjnych tj. wykonanie drenowani,a nowego na obszarze około 100 ha oraz utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych tj. konserwacja 1.455 mb rowów szczegółowych w gruntach
ornych oraz 1.100 mb rowów szczegółowych w łąkach.
Dalsze postanowienia nadanego statutu Spółce są ogło
szone w §§ od 8 do końca statutu wzorcowego zamieszczonego w Monitorze Polskim z 1964 roku nr 17, poz. 81.

Przepisy ogólne
§ 1. Spółka nosi

nazwę

"Olewin", i zwana

będzie

Kierownik Wydziału
Gospod. Wodnej i Ochrony Powietrza
Anatol Bentkowski

dalej

"Spółką".

§ 2. Siedzibą spółki jest wieś Olewin, p-ta Wieluń, pow.
Wieluń.

Poz. 203

,§ 3. Teren działania spółki obejmuje grunty wsi Olewin.

Wykaz członków spółki i obiektów budowlanych gospodarki wodnej oraz gruntów objętych działalnością
spółk'i znajduje się w zarządzie Spółl5:i.
§ 4. Spółkę zawiera się na czas nieokreślony.
§ 5. Spółka jest osobą prawną. Spółka nabywa osobowość
prawną przez wpisanie do księgi wodnej.
Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Członkowie Spółki nie odpowiadają wobec
osób trzecich za zobowiązania Spółki.
§ 6. Spółka używa pieczęści zawierającej nazwę i adres
spółki.

2

Rozdz,iał

Spółki jest budowa bądź współudZllał w budowie urządzeń melioracji wodnych tj. wykonanie drenowania nowego na obszarze około 300 ha oraz utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych
tj. rowów w gruntach ornych na długości 525 km
i w łąkach na długości 3.300 mb.
Dalsze postanowienia nadanego statutu Spółce są ogło,
szone w §§ od 8 do końca statutu wzorcowego, zamieszczo·
nego w Monitorze Polskim z 1964 roku nr 17, poz. 81.

§ 7. Celem

Kierownik Wydziału
Gospod. Wodnej i Ochrony Powietrza
Anatol Bentkowski
Poz. 202
OGLOSZENIE
w sprawie statutu

Spółki

Wodnej

"Smiecheń"

Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu na podstawie art. 114 ustawy z dnia 30 maj,a 1962 roku - Prawo
wodne (Dz U. Nr 34 poz. 158) ogłasza, że wyda.ł decyzję
Nr GWOP.I-058-11/71 z dnia 7 września 1971 roku o otworzeniu spółki wodnej pod nazwą "Śmiecheń", której nadano
poniższy statut:

Statut

Spółki

Wodnej

Rozdział

,,smiecheń"

1

Przepisy ogólne
§ 1. Spółka nosi nazwę "Śmiecheń" i zwana
"Spółką".

'
A I,

,~

(IV\~'
;

~

;

będzi WaIej
\ v, i

\

\

OGLOSZENIE
w sprawie statutu Spółki Wodnej "Bełchatów"
w Bełchatowie, p-ta Bełchatów, pow. Bełchatów.
Wydział GospOdarki Wodnej i Ochrony Powietrza Właściwy
dla pow. Bełchatów i Pajęczno Prezydium Powiatowej Rady Naro~owej w Bełchatowie na podstawie art. 114 _ ustawy z dma 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34,
poz. 158) ogłasza, że wydał decyzję z dnia '14.XI.1971 r.
Nr GW~P-05.B/05308/1I71 o utworzeniu Spółki wodnej p.n.
"Bełchatow" ~ Bełchatowie, której nadano poniższy statut:
Statut Społki Wodnej "Bełchatów" w Bełchatowie.
Rozdział

l

Przepisy ogólne
§ 1. SJ?ół~a Wodna nosi nazwę "Bełchatów" w Bełchato
~le 1.

zwana

będzie

dalej

"Spółką".

§ 2. SIedZIbą Spółki wodnej jest miasto Bełchatów
Bełchatów.

§ 3. Teren

działalności

Bełchatowa.

spółki

obejmuje

grunty

pow
'
.
miasta

Wykaz członków spółki wodnej oraz gruntów i obiektów
bu~o~lany.ch .gosI?odarki wodnej objętych działalnością
społkl znajdUje SIę w zarządzie Spółki.
§ 4. SP?łkę ~awiera się na czas nieokreślony.
§ 5. Społka Jest osobą prawną. Spółka nabywa osobowość
pr~wną przez wpisanie do księgi wodnej.
?poł.ka odpowiada za zobowiązania całym swoim maJątkIem. Członkowie Spółki nie odpowiadają wobec
OSÓ? trzecich za zobowiązania Spółki.
§ 6. Społka Używa pieczęści zawierającej nazwę i adres
spółki.

Rozdział

2

Spółki jest wykonanie drenowania gruntów
ornych i użytków zielonych na obszarze 20120 ha
utrzymanie i eksploatacja urządzeń meliorac'yjnych
w ~runtach ornych i użytkach zielonych oraz urządzen odprowadzających ścieki.
Dalsze postanowienia nadanego statutu są ogłoszone
\ w
§§ od 8 do końca statutu wzorcowego, zamieszczo.nego w Monitorze Polskim z 1964 roku nr 17, poz. 81.
§ 7. Celem

Kierownik Wydziału
Gospod. Wodnej i Ochrony Powietrza
Stanisław Stachowicz
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Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej będzie wysyłany po wpłaceniu prenumeraty z góry
na 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 poszczególnych num er ów Dziennika wnosić należy w terminie 10 do 15' dni
po otrzymaniu następnego kolejnego numFru.
Adres Administracji:
A d r e s R e d a k c j i:

Cena zł 3,30
Prenumerata wynosi:
a) rocznie ze skorowidzem
- 18 zł
b) półrocznie bez skorowidza - 10 zł
Rachunków za prenumeratę nie wystawia się
Cena pojedynczego egz. do 4 str. wynosi 90 gr. Przy więk
szej i1Qści stron o 30 gr więcej od każdej drukowanej strony.
Ogłoszenie zł 2,70 za wiersz mm 1 szp. Za układ tabelaryczny
dolicza się 100%.

}

Prezydium WOjewódzkiej Rady Narodowej w

Łodzi

ul. Ogrodowa 15. Tel. 584-00 w. 245
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4511 -
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