
Nr 23 Łódź, dnia 15 listopada 1949 r. 

Dziennik Wojewódzki 
m. ŁODZI 

TREŚĆ: DZIAŁ URZĘDOWY 

I. Z i\RZĄDZENIA: 
Poz. 273. Zarządzenie Prezydenta m. Łodzi z dnia 

15 października 1949 r. w sprawie przymusowego tępienia 
szczurów .i myszy. . .... _-- -------.. " 
--··-P"óZ:-2'1r."'Złtrządzenie Prezydenta m: Łodzi z dnia 
27 października 1949 r. o p'owołaniu przymusowego zrzesze
nia prywatnych właścicieli nieruchomości. 

II. OGŁOSZENIA: 

Poz. 275. Ogłoszenie Zarządu Miejskiego' w Łodzi -
Wydziału Kwaterunkowego - z dnia 5 listopada 1949 r. 
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania po
wierzchni lokali zgodnie z ustalonymi norniami zaludnienia. 

III. KOMUNIKATY: 
Poz. 276. Komunikat Zarządu Miejskiego w Łodzi -

Wydziału Podatkowego - z. dnia' 2 listoP'ada 1949 r. w spra
wie odbioru nakazów płatniczych i orzeczeń karnych. 

IV. OKÓLNIKI PREZYDENTA m. ŁODZI: 

Poz. 277. Okólnik nr 60 z dnia 5 listopada 1949 r. 
w sprawie projektów usprawnienia administracji miejskiej. 

V. PISMA OKÓLNE PREZYDENTA m. ŁODZI: 
Poz. 278. Pismo okólne nr 29 z dnia 31 października 1949 r. 

w sprawie stosowania przepisów dekretu o pOdatku od na-
bycia praw majątkowych. . 

Poz. 279. Pismo okólne nr 30 z dnia 7 listopada 1949 r. 
w sprawie terminowego sporządzania zarządzeń rachunko
wych. 

VI. RUCH SŁUŹBOWY PRACOWNIKÓW ZARZĄDU 
MIE.JSKIEGO w ŁODZI: 

Poz. 280. Ruch służboWY, pracowników Zarządu Miej
skiego w Łodzi za miesiąc paźdz,iernik 1949 r. 

VII. OGŁOSZENIA W SPRAWIE PRZEDSIĘBIORSTW 
PRZE.JĘTYCH NA WŁASNOŚĆ PAŃSTWA: 

Poz. 281. Ogłoszenie Warszawskich Zakładów Budowy 
Urządzeń Przemysłowych - PrzedSiębiorstwa Państwowego 
Wyodrębnionego w Warszawie w sprawie sporządzenia 
protokółu zdawczo-odbiorczego. , 

Poz. 282. Ogłoszenie Łódzkiej Fabryki Maszyn .Jed
wabniczych "'"'- Przedsiebiorstwa Państwowego Wyodrębnio
nego w Łodzi z dnia '4 Iistopad~ ·1949 r. w sprawie spo
rządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego. 

Poz. 283. Ogłoszenie Centralnego Biura Technicznego 
Przemysłu Maszyn Włókienniczych -- Przedsiębiorstwa 
Państwowego Wyodrębnionego w Łodzi - z dnia 5 listo
pada 1949 r. w spraWie sporządzenia protokółu zdawczo-od
biorczego. 

Poz. 284. Ogłoszenie Widzewskiej Fabryki Maszyn 
Włókienniczych - Prz.edsiębiorstwa Państwowego Wyodręb
nionego w Łodzi - z dnia 5 listopada 1949 r. w sprawie 
sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego. 

Poz. 285. Ogłoszenie Łódzkiej Fabryki Maszyn Tka
" ckicb - PrzedSiębiorstwa P.aństwowego Wyodrębnionego 

w Łodzi - z dnia 5 listopada 1949 r. w spraWie sporzą
dzenia protokółu zdawczo-odbiorczego. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY: 

Ogłoszenia drobne 

DZIAŁ URZĘDOWY 
I. ZARZĄDZENIA: 

Poz. 273. 
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA m. ŁODZI 

z dnia 15 października 1949 roku 
o przymusowym tę'pieniu szczurów i myszy. 

Na nodstawi:' art. 10 ust. 3 lit. "e" ustawy z dnia 
21 lutego 1935 roku o zapobieganiu chorobom zakaźnym 

i o ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. nr. 27, poz. 198) oraz § 7 
rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 wrze
śnia 1935 roku o utrzymaniu porządku i czystości w miej
scach publicznych i niektórych miejscach prywatnych (Dz. 
U. R. P. nr 76, poz. 476) zarządzam przymusowe tępienie 
szczurów i myszy p J:7;e z wyłożenie trucizny na terenie 
m. Łodzi w dniach 24, 25 i 26 listopada rb., przy czym usta
lam, że ma być wyłożona trucizna ,Enka T2", dostarczona 
przez firmę ,Ena" w Starogardzie, zawierająca siarczan talu. 

Obowiązani do zakupienia i rozłożenia trucizny są: 
1) właściciele, dzierżawcy, administratorzy nierucho

mości zabudowanych i niezabudowanych, 
2) właściciele prredsiębiorstw handlowych, jak sklepy, 

zakłady gastronomiczne, fryzjerskie itp., 
3) właściciele i zarządzający zakładów przemysłowych, 

składów i magazynów: 
Koszty odszczurzania wynoszą: 
1. dla domu mieszkalnego, zamieszkanego przez 1 do 5 

rodzin zł 89.-, 
2. dla domu mieszkalnego, zamieszkanego przez więcej 

niż 5 rodzin (każdą oficynę uważa się 'Za dom) zł 178.-, 
3. dla wszystkich prze:dsiębiorstW handlowych, usługo

wychi rzemieślniczych - które obowiązane są wyłożyć tru
ciznę niezależnie . od właściciela względnie zarządcy domu: 

a) przy jednym pomieszczeniu zł 89.-, 
b) przy dwóch pomieszczeniach zł 178.-, 
c) przy trzech i więcej pomieszczeniach zł 267.-, 
4. dla obiektów przemysłowych i magazynów za' każdy 

metr kwadratowy powierzchni 1 zł 78 gr. 
Trutkę na szczury należy nabyć w lokalach Dozorów 

Sanitarnych w okresie od 7 listopada do 19 listopada rb. 
w godz. od 10 do 14, w cenie zł 89.- za tubę w ilości od
powiadającej wyżej podanym kosztom odszczurzania. 

Adresy Dczorów Sanitarnych: I Dozór, Sanitarny - ul. 
Łagiewnicka 37, II Dozór Sanitarny ~ uk Armii Ludowej 28, 
III Dozór Sanitarny - ul. Kilińskiego 94, IV Dozór Sani
tarny - ul. Napiórkowskiego 86, V Do~ór Sanitarny - ul. 
Lokatorska 10, VI Dozór Sanitarny - ul. Wólczańska 251, 
VII Dozór Sanitarny - Piotrkowska 110, VIII Dozór Sani
tarny - 6-go Sierpnia 5, IX Dozór Sanitarny - ul. Sreb
rzyńska 75, X Dozór Sanitarny - ul. Limanowskiego 117, 
XI Dozór Sanitarny - ul. S~dziowska 14, XII Dozór Sani
tarny - ul. Wojska Polskiego 122, XIV Dozór Sanitarny -
ul. Rzgowska 146, XV Dozór Sanitarny - ul. Rudzka 7. 

,W okresie wyłożenia trutki należy wszystkie zwierzęta 
domowe trzymać w zamknięciu. 

Z miejsc dostępnych dla ludzi i zwierząt domowych 
trutki pcwinny być przez zobowiązanych rano usunięte! 
i wyłożone ponownie wieczorem. 

Właściciele i zarządcy nieruchomości obowiązani są do 
dnia 17 listonada 1949 roku doprowadzić do należytej czy
stości swoje- nieruchomości, to jest wywieźć zawartość 
śmietników, dołów kloacznych, usunąć odpadki itp., aby 
szczury w okresie tępienia pozbawione były żeru. • 

Do czasu wyłożenia, trutki należy pr,zechowywać w su
chym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 

Niestosujący się do powyższego zarządzenia będą pocią
gnięci do odpowiedzialności karno-administracyjnej z art. 22 
cytowanejustawyt przewidującego karę do 3 miesięcy 
ar,esztu i do 150.000 złotych grzywny lub jedną z tych kar. 

Za Prezydenta Miasta: Edmund Bugajski Wiceprezydent 

Poz. 274. 
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA m. ŁODZI 

z dnia 27 października 1949 r. 
o powołaniu przymusowego zrzeszenia prywatnych 

właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 dekretu z dnia 22 lipca 1948 
roku o najmie lokali (Dz. U. R. P. nr 36, poz. 258) oraz 66 2 
i 3 rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej, 
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Skarbu i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 1949 r. w sprawie 
utworzenia przymusowych lokalnych zrzesze'ń prywatnych 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. R. P. nr 51, poz. 386) powo
łUję do życia przymusowe zrzeszenie prywatnych właścicieli 
nieruchomości w Łodzi, które działać będzie na podstawie 
statutu, stanowiącego załącznik do niniejszego. zarządzenia. 

W związku z powyższym zwołuję zebranie wyborcze 
obwodów: 

1) obwodu wyborczego sródmiejskiego, obejmującego 
teren Starostwa Grodzkiego śródmiejsko-Łódzkiego =---- na 
dzień 20. 11. rb. o godz. lO-ej w lokalu Kina "Przedwiośnie" 
przy ul. żeromskiego 64/66. 

2) obwodu wyborczego północnego, obejmującego teren 
Starostwa Grodzkiego Północno-Łódzkiego - na dzień 27. 11. 
rb. o godz. lO-ej w lokalu świetlicy P.Z.P.B. nr 2 przy ul. 
Ogrodowej 18. 

3) obwodu wyborczego południowego, obejmującego teren 
Starostwa Grodzkiego Południowo-Łódzkiego - na dzień 
4. 12. rb. o godz. lO-ej w lokalu Związku Młodzieży Polskiej 
przy ul. Zjednoczenia 3. 

Jako delegata upoważnionego do przewodniczenia na 
zebraniach wyborczych wyznaczam ob. mgr. T e o f i l a 
T u r s k i e g o, Kierownika Oddziału Administracyjnego 
Starostwa Grodzkiego Śródmiejsko-Łodzkiego. 

W zebraniach tych biorą udział wszystkie 'osoby, które 
stają się członkami zrzeazenia z mocy §§ 5 i 7 powołanego 
na wstępie rozporządzenia. 

Prezydent Miasta: Marian Minor 

STATUT 
przymusowego lokalnego zrzeszenia prywatnych właścicieli 

nieruchomości. . 

I. Nazwa, siedz.iba, teren działalności. 

§ 1. Zrzeszenie nosi nazwę: ZRZESZENIE PRYWAT
NYCH WŁAśCICIELI NIERUCHOMOśCI w Łodzi. 

§ 2 Zrzeszenie posiada siedzibę w Łodzi i działalnością 
swoją obejmuje m. Łódź. 

II. Charakter i zadani,a. 
§ 3. Zrzeszenie posiada osobowość prawną jest organi

zacją mającą na celu: 
a) współdziałanie z właściwymi władzami w nadzorze 

nad członkami zrzeszenia w zakresie pokrywania kosztów 
eksploatacji oraz bieżącego remontu (art. 10 dekretu z dnia 
28. 7. 1948 r. o najmie lokali), 

b) przedstawianie wniosków w s'prawie kapitalnych 
remontów (art. 29 dekretu), 

c) współdziałanie z właściwymi władzami w zakresie 
administracji i eksploatacji nieruchomości. 

d) ochronę prawnych i gospodarczych interesów członków 
zrzeszenia związanych z administracją i eksploatacją, nie
ruchomości. 

III. Członkowie. 

§ 4. Członkiem zrzeszenia jest każdy właściciel. budyn
ku, bądź .osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli w budyn
ku tym znajduje się choćby jeden lokal mieszkalny zaj
mowany pr~ez· naj emcę, podlegaj ący przepisom dekretu z dnia 
28 lipca 1948 r. o najmie lokali. Jeżeli budynek nie jest 
użytkowany (eksploatowany) przez właściciela, członkiem 
zrzeszenia jest osoba użytkująca (eksploatująca) ten budynek 
Nie jest członkiem zrzeszenia właściciel budynku imi użyt
kownik (eksploatujący) jeżeli budynek jest użytkowany (eks,;, 
ploatowany przez: 1) władze i urzędy państwowe, 2) zakła 
dy i instytucje. państwowe, instytucje ubezpieczeń społecz
nych,zaklady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa pań,stwowe i pod 
zarządem państwowym, banki, przedsiębiorstwa państwowo
spółdzielcze, 3) spółki prawa cywilnego i handlowego, w któ
rych Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe,' samorzą
dowe lub inne osoby prawa publicznego posiadają udział 
wynoszący ponad 500/0 kapitału zakładowego, 4) związki sa
morządu terytorialnego i związki międzykomunalne, 5) orga
nizacje samorządu gospodarczego oraz stowarzyszenia wyż
sze'; użyteczności, 6) centrale spółdzielni i centrale spółdzielcz;o
państwowe, 7) spółdzielnie. W przypadku współwłasności lub 
wspólnego użytkowania budynku członkiem zrzeszenia jest 
jeden ze współwłaścicieli 'lub współużytkowników przez nich 
wskazany. W braku po:r:ozumienia współwłaścicieli lub współ
użytkowników władza czynszowa I instancji wyznaczy jed
nego z nich. W przypadku, gdy część współwłaścicieli lub 
współużytkowników nie należy do zrzeszenia to w takim ra
zie członkiem zrzeszenia jest jeden z pozostałych współwłaś
cicieli (współużytkowników). 

§ 5. Obowiązkiem członka zrzeszenia jest: 
a) popieranie działalności zrzeszenia, 
b) wykonywanie opartych na prawie obowiązków, nało-

żonych przez władze zrzeszenia, 
c) regularne opłacanie składek członkowskich. 
§ 6. Członkowi zrzeszenia przysługuje prawo: 
a) bierne i czynne wyborcze do władz zrzeszenia, 
b) prawo korzystania z pomocy zrzeszenia, w sprawaclt 

związanych z administracją i eksploataCją nieruchomości. 
Przestaje być członkiem zrzeszenia ten, kto utracił prawo 

własności do budynku mieszkalnego, o którym mowa w § 4, 
ustęp 1. 

IV. Ustrój zrzeszenia. 
§ 8. Władzami zrzeszenia są: 
a) walne zgromadzenie (delegatów) zrzeszenia, 
b) zarząd, 
c) komisja rewizyjna. 

. A. Walne zgromadzenie (delegatów). 
§ 9. Walne zgromadzenia (delegatów) są zwyczajne 

i nadzwyczajne. 
. Walne zgromadzenia (delegatów) zwyczajne odbywają 

SIę raz do. roku w ~arcu. Walne zgromadzenia ( delegatów) 
n"adzwyczaJne zwołUje zarząd za zgodą państwowej władzy 
nadzorczej z własnej inicjatywy, lub na żądanie 1/5 członków 
zrzęszenia lu~ komisji rewizyjnej, w dwóch ostatnich przy
padkach w CIągU 2 . tygodni od chwili otrzymania żądania. 

. Dla. przeprow~dzenia wyborów delegatów na walne zgro
madzeme delegatow, obszar działania zrzeszenia dzieli się 
na obwody wyborcze: 

. 1) obejmujący teren Starostwa Grodzkiego śródmiejsko-
Łódzkiego, . . 

2) obejmujący teren Starostwa Grodzkiego Północno
Łódzkiego, 

3) obejmujący teren ,Starostwa Grodzkiego Południowo
Łódzkiego. 

Czas i mi~j sce oraz przewodniczących zebrań wyborczych 
wyznacza pOWIatowa władza administracji ogólnej. 

W walnych zgromadzeniach delegatów biorą udział de
legaci obwodów wyborczych wybrani po 1. delegacie na każ
dych 50 członków, przy czym każda rozpoczęta liczba 50 człon
ków uważa się za pełną liczbę. 

§ 10. Do kompetencji walnego 'zgromadzenia (delegatów) 
należy: 

a) ocena ,działalności zarządu, rozpatrywanie bilansów 
rocznych i zatwierdzania budżetów, 

b) wybory członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz 
ich zastępców, 

nia, 
c) rozstrzyganie wniosków dotyczącychmajątku zrzesze-

d) rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez zarząd, 
e) ustalanie składki rocznej i terminy jej płatn'ości. 
§ 11. Wszystkie sprawy na walnym zgromadzeniu (de

legatpw) rozstrzyga się zwykłą większością głosów obecnych. 
§ 12. Uchwały są ważne, jeżeli zostały powzięte przy 

obecności 1/2 ogólnej ilości członków w pierwszym terminie, 
w drugim bez względu na liczbę obecnych. . 

B. Zarząd. 

§ 13. a) Zarząd zrz'eszenia składa się z siedmiu człon
ków i trzech zastępców wybranych na jeden rok. 

b) W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania 
kadencji, wchodzi w trybie kolejności wybrany zastępca. 

§ 14. Zarząd wybiera sp'ośród swego składu przewodni
czącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

§ 15. Posiedzenie zarządu zwołuje przewodniczący lub 
zastępujący go wiceprzewodniczący. Uchwały zarządu zapa
dają większością głosów, w obecności przynajmniej 5 człon
ków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczą
cego. 

§ 16. Do zakresu działania zarządu należy: 
a) kierowanie sprawami zrzeszenia, 
b) zarządzanie maj ą tkiem zrzeszenia, 
c) sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilan-

sów i przedstawianie ich walnemu zgromadzeniu (delegatów), 
d) przyjmowanie' i zwalnianie członków, 
e) przyjmowanie i zwalnianie pracowników, 
f) zlecanie członkom zrzeszenia czynności w zakresie za

dań ztzeszenia i pomocy dla władz czynszQwych. 
§ 17. Dla ważności wszelkiego rodzaju aktów, zdziała

nych w imieniu zrzeszenia niezbędne i dostateczne są pod
pisy przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i sekre-
tarza.' . 

C. Komisja Rewizyjna. 
§ 18. a) Komisja rewizyjna kontroluje działalność 

gospodarczą zarządu zrzeszenia i z kontroli swej składa spra
wozdanie walnemu zgromadzeniu (delegatów). 
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§ 3. 1. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć 
i brać udział w głosowaniu członkowie niestali przy rozwa
żaniu spraw z danej· dziedziny administracji miejskiej. 

2. Członków niestałych powołuje przewodniczący po 
porozumieniu się z ich przełożonym służbowym. 

m. Sposób obradowania. 
§ 4. 1. Posiedżenia Komisji zwołuje i obrady prowadzi 

przewodniczący. 
2 .. W razie nieobecności przewodniczącego obrady pro

w:adzi zastępca przewodniczącego. 
§ 5. Ucl1wały Komisji są prawomocne przy obecności 

przewodniczącego lub jego zastępcy oraz połowy składu 
członków Komisji. 

§ 6. 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów 
obecnych. 

2. Wstrzymujących się od głosowania uważa się. za 
głosujących za wnioskiem. 

3,. W' razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczą
cego. 

§ -7. l. Członek Komisji, będący projeKtodawcą roz
patrywanego projektu, nie bierze udziału w głosowaniu .. 

§ 19. Projekty przyjęte Komisja przekaZUje prezyden
tOWi miasta, który: 

a) bądź niezwłocznie wydaje odpowiednie zarządzenie, 
jeżeli do jego wydania jest rzeczowo i miejscowo właściwy, 
bądź 

b) niezwłocznie skierowuje materiał w drodze służbowej 
. do właściwej władzy wraz ze swoją op~nią o samym projek
cie i uchwale Komisji. 

§ 20. O wydanych przez siebie zarządzeni.ach, doty
czących przyjętych przez KOmisję projektów, prezydent 
miasta zawiadamia komisję. Jednocześnie prezydent 
miasta rozstrzyga wnioski Komisji co do formy wyróżnienia 
projektodawcy. 

§ 21. Projektodawca może wnieść zażalenie od uchwa
ły Komisji. Zażalenie wnosi się do Centralnej Komisji za 
pośrednictwem komisji, która dołącza do odwołania akta 
sprawy i w ciągu 3 dni przesyła wprost do Centralnej Ko
misji W Prezydium Rady Ministrów w Warszawie (Krakow
skie Przedmieście 46/48). 

2. Członek KomiSJi, będący zwierzchnikiem służbowym 
prOjektodawcy rozpatrywanego projektu, nie bierze udziału 
w. głosowaniu, o ile uprzedniO projekt . był ~z niego od-

§ 22. Projektodawca może wnieść zażalenie na postę
powanie Komisji, jeżeM pomimo upływu terminu, określo.l. 
nego w § 18 nie otrzymał zawiadomienia o uchwale w spra-

I 
wie zgłoszonego projektu. Zażalenie wnosi się wprost do 
Centralnej Komisji. 

I 
§ 23. Komisją co kwartał składa snrawozdania ze 

,stanu prac prezydentowi miasta oraz na Walnym zebraniu rzucony w normalnym. trybie urzędowania. . 
§ 8. 1. Protokół posiedzenia -Komisji prowadzi sekre

tarz Komisji. 
2. Protokóły posiedzeń Komisji winny być podpisywane 

przez przewodniczącego i sekretarza Komisji i przechowy
wane przez sekretarza w osobnej teczce protokółów. 

IV. ProJekty usprawnień 
§ 9. Każdy pracownik może zgłosić projekt, zawiera- i 

jący konkretne dane,co ·i dlaczego - jego zdaniem - na
leżałoby zmie.nić w celu usprawnienia pr;acy oraz jakie pro
jektuje sposoby usunięcia dotychczasowych. niewłaściwości. 
Projekt winien oświetlać wyczerpująco' stan faktyczny oraz 
ujemne strony istniejącego stanu rzeczy. 

§ 10. Projektodawca przedstaWia projekt na piśmie 
bezpośrednio Kom,isji, która na żądanie jest obowiązana wy
dać potWierdzenie odbioru. 

§ 11. Projektodawca ma prawo żądania zachowania 
jego nazwiska w tajemnicy; w tym przypadku Komisja nie 
może ujawniać osoby projektodawcy bez jego zgody. 

§ 12. Projektodawca moite żądać zwrotu projektu 
w przypadku jego odrzucenia; ządanie to winno być uwido
cznione w treści pisma przedstawiającego pr,ojekt. 

§ 13. 1. Pracownik przedstaWia prOjekt bezpośr,ednio 
do Centralnej Komisji Projektów Usprawnienia Admini
stracji Publicznej zwanej dalej ,Centralną Komisją", jeżeli 
poruszone zagadnienie dotyczy całości administracji pu-

. bUcznej lub" poważnej jej części, a sam projekt nie ograni
cza się do kwestii, mającej charakter, lokalny lub tylko 
resorto~. . 

2. W wypadku omyłkowego wniesienia przez pracownika 
tego rodzaju projektu do KomisU Zarządu Miejskiego Ko
miSja ·skieruje projekt do Centralnej Komisji. 

V. Post~powanie z projektami. 
§ 14. Przewodniczący Komisji bada każdy otr~ymany 

projekt i zarządZa jego zarejestrowanie, oznaczając kolejnym 
numerem. Projekty, nie należące do kompetencji Komisji, 
skierpwuje do właściwej komisji przy urz.ędzie 'hierarchi
cznie wyższym lub zwraca autorowi z podanięm przyczyn. 

§ 15. Przewodniczący przekaZUje projekty dd meryto
rycznej .oceny poszczególnym członkom lub rzeczoznawcom. 
Ocena winna być przedstawiona na piśmie i wskazywać, czy 
materiał jest na tyle wartościowy, że może być przyjęty 
w formie, proponowanej przez . prOjektOdawcę, lub .też 
w formie zmodyfikowanej. 

§ .16. Komisja, opierając si~ na materiale, przedsta
wionYn:;l,.~przez wyznaczonych do oceny członków (rz.eczoznaw
ców), uchwala, że pr;ojekt przyjmuje w formie proponowa
nej lub zm.odyfikowanej albo uznaje za nie nadający się 
do praktyctnego wykorzystania. Komisja może przed po
wzięciem uchwały przekazać projekt do uzupełniającego 
rozpracowania. 

§ 17. W przypadku przyjęcia projektu Kotylisja może 
zakwalifikować projektodawcę do wyróżnienia w formie dy
plomu uznania, premii pieniężnej lub ogłoszenia projektu 
w czasopismach. Formy wyróżnienia mogą być stosowane 
łącZlJ.ie lub oddzielnie. . . 

§ lS. Komisja obowiązana jest w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania projektu powziąć uchwałę, o której . mowa 
w § 16 i niezwłocznie zlawiadomić o nie,j projektodawcę. 

członków właściwego związku zawodowego. 
VI. Postanowienia końcowe. 

§ 24. Czynności. związane z obsługą kancelaryjną Ko-
misji, wykonuje Biuro Prezydialne. . 

§ 25. 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dmem 
uchwalenia orzez Prezydium Zarządu Miejskiego. 

~. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały 
Prezydium. 

V. PISMA OKÓLNE PREŻYDENTA m. ŁODZI: 
Poz. 278. 

P i s m o ok ó l n e nr 29. 
P r z e d m i o t: Stosowanie przepisów dekretu o podatku 

, od nabycia praw majątkOwYch. 
Zwracam uwagę, iż w Dzienniku U rzędowym Minister

stwa Skarbu z dnia 6 września 1949 r. nr 32, poz 211 ogłoszo
ny został okólnik w sprawie podatku do nabycia praw mająt
kowych z dzierżawy lub najpm, zawierający szczegółową in
terpretację niektórych artykułów dekretu z dnia 3 lutego 1947 
roku o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. R. P. 
~ 1949 r. nr 53, poz. 418 - jednolity tekst) oraz niektóyych 
paragrafów rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 lIsto
pada 1948 r. w sprawie wykonania powołanego wyżej 
dekretu (Dz. U. R. P. nr 59, poz. 468). 

Z uwagi na to, iż okólnik ten precyzuje bardziej ogólne 
pojęcia użyte w dekrecie i w rozporządzeniu wykonawczym 
oraz omawia szczegółowo sposób obliczania podatku od naby
cia praw majątkowych z dzierżawy lub najmu, polecam kie
rownictwu zainteresowanych agend miejskich, ze specjalnym 
podkreśleniem tych agend, w których w imieniu Gminy Miejs
kiej zawierane są wszelkiego rodzaju umowy, aby zapoznało 
się z powołanym okólnikiem Ministerstwa Skarbu i zgodnie 
ze wskazówkami w nim zawartymi dopilnowało należytego 
wykonania przepisów dekretu i rozporządzenia wykonawczego 
w sprawie podatku od nabycia praw majątkowych w zakre
sie praw i obowiązków Zarządu Miej ski ego w Łodzi. 

Odpowiedzialnoś'ć za należyte stosowanie omawianych 
wyżej przepisów wkładam na kierowników agend miejskich. 

Łódź, dnia 31 października 1949 r. 
Prezydent Miasta: Marian Minor 

O t r z y m uj ą: wszystkie agendy miejskie. 

Poz. 279. 
P i s m o o k ó l ne nr 30. 

P r z e d m i o t: Terminowe sporządzanie zarządzeń 
rachunkOwYch. 

Wobec stwierdzenia, że niektóre agendy miejskie (Wy
dział Finansowy i Wydział Budownictwa) nie przestrzegają 
zarządzeń wynikających z pisma okólnego nr 48 z dnia 
25. 4. 1947 r. zmuszony jestem powtórnie zwrócić uwagę, iż 
wszystkie wydziały (biura, starostwa) dysponujące kredy
tami na ·remoty obowiązane są niezwłocznie po dokonaniu 
komisyjnego odbioru wykonanych robót sporządzać zarządze
nia rachunkowe i najpóźniej w ciągu 7 dni przesyłać do Wy
działu Finansowego, który również winien terminowo je za
łatwiać. 

Winni nieprzestrzegania powyższego będą pociągani do 
odpowiedzialności służbowej. Ł'd' d' 7 l' t d 1949 o z, n1a 1S opa ar. 

Prezydent Miasta: Marian Minor 
O t r z y m u ją: agendy administracyjne. 
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b) Komisja Rewizyjnaskład.a· 'się~t1'Zech c~łon:}(ó~ i 2 
zastępców.,. .' , ..... ..' :,",,' ' . . . ' 
, c) ,W razie ustąpienia :człohk:;t Ę.OIn'; Re",. w. c~asie trwa-

nia kadencji, wchodżi w trybie ikole3ności' wybrany zastępca. 

V.:Postanowl.enie; 'ogólne~' , 
. § 19. .,Wysok$Ść' składki': eżłónkóvvskieji' ,jest 'ustalona 

w stosunku procentowym do czynszu, ·pobieranego na podsta-
wie dekretu '6 najmie lókali. ' ." , " " , '[:' ." 
, ,§ 20~ Członek zrzeszenia, h,ędący właścicielem kilku za
hudowanychhi'eruchomości, lub reprezentujący kilka' takich 
nieruchomości, obowiązany' jest' opłacać składki członkowskie 
od każdej z tych nieruchomości. 
, § 21~ CzłonkQ.wi~ zrzeszenia "\otrzymują za strac0l1:Y, 
wskutek zleconych im czynności czas (§ 16 'lit. f) wynagro
dzenie'w 'wysokości uchwalon.ej przez walne zgromadzenie 
(delegatów) oraz zwrot poniesionych w związku ż tymi czyn
n'ościami wydatków. 

Za udział w posiedzeniach zarządu., i innych' organów 
zrzesz~nia, członkom :nie przysługuje prawo do jakiegokol
wiek wynagrodzenia lubodszkodowariia.' W wyjątkowych jed~ 
nak przypadkach, ". odpowiednio 'do -środków w' uchwalonych 
przez walne' zgromadzenie (delegatów), zarząd zrzeszenia 
może przyznać członkowi za udział w posiedzeniach dietę 
dzienną, hiep.rzękraczaj'ą'cą kw!)ty 450 zł (a na obszarze ziem 
odzyskanych zł 500.~), jeżelizainteresowliny wskutek udzia.:. 
łu w posiedzeniu tracI' swój. zarobęk dzienny,a jego' sytuacja 
materialna uzasadnia pokrycie w całości lub części tej straty. 

'II. OGŁOSZENIA: 

Po,z.275. 
OGŁOSZENIE 

Zarząd Miejski w Łodzi- Wydział Kwaterunkowy _ 
prZYPomina użytkownikom i zarządcom domów, stanowią
cych własność Państwa, samorządu, instytucji społecznych 
~ spółd~ielni mieszkaniowych oraz domów przydzielonych tym 
mstytucjom do użytkowania 'w całości, 'że w myśl art. 8 
ust. 3 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r: 'o' pUł>lićźnej:go:" 
spodarce lokalami i kontrOli,' najmu (Dz.' U. R. P. nr 4, 
poz. 2,7 z 1946. ,r.) władze kwaterunkowe powołane są do 
pr,zeprowadzenIa w tych bUdynkach kOI}troli" wy:Ę:orzystania 
pOwierzchni lokali zgodnie z ustalonymi normami zaludnienia. 

~prawnienia takie odnośni(i bUdYnkóVITD;lieszkalnych, 
p:oło.zonych w, obrębie zakładów przemysłowych lub przed
sIębIOrstw panstwowych, a przeznaczonych wyłącznie dla 
osób zatrudnionych 'W ,tych zakładach i przedsiębiorstw:8ch .. 
~ro/sługują Wojewódzkiej Kpmisji Lokalowej dlam. Łodzi. 
: W' związku' zpowyŹSZyIn użytkownicy i zarz,ądcy wy

mienionych domów obowiązani są umożliWlc prz,edstaw~cie-
10m w~adz kwaterunkowych względnie Wojewódzkiej Komi~ 
sji Lokalowej, ,Zaopatrzonym w specjalne up()ważnienia, 
swobOdny dostęp do lokali w tych domach celem przepro-
wadzenia kontroli. . , 

Niestosujący się do powyższego pociągani hędą do od
powiedzialności karnej z art. 129 K.K., który przeWiduje 
karę więzienia lub aresztu do lat 3. i 

Łódź dnia 5, listGuada 1949 roku 
Zarząd ,Miejski w Łodzi 

III. KOMUNIKATY: 
Poz. 276. 

Sł't. J2~ 

~<i)~;:2('23~ "lRogulskt,a Zofi'a 'ul. • EagIeWni'eka 22, 24 .. RajnhęrE; 
Józef ul :Narutowicza 32, 25. 'Iiajner Jakub ul.Więckow
skiego iO, ,2(>' 'PrupsKfPiOtr' 'uL: WJęckowskiegó' 82,27~" Sb ... 
bhlewskct 'Halina. ~l. 'Sięp.kiewicza 14;. 28. Wadlewska Ma
ria' ul. Pogorlo'Wskiego"6~ m~ 58, '29 .. Żukowska Józefa ul. 'Li
powa 40 m. 5, 30 ... StępnieW'ic:(:~ucyna ul. Focha 34, 31. Ro
senb~ok" Tadeusz', ul, Struga, 38 , .. 32., .Adamska Sta~isława 
hl. 'Pr6chnika' 13m. 4," 33. ŻukowSka Józę~a ul., 'Lipowa 
~o, m. 5" 34.'rrypskipiotr ul.. Więckowskiego82,3~. So
bole'wska Halina' ul. SienkjeWicza14/ę,. 36., . Wa.dlE1~sk~ Iy.ra
r..i~ uLP,Ogonowl;ikiego 68 m. 58; 37., o-ąslOrkle'-;Vlcz KaZImIerz 
HL. LegiOnÓw 7, '38. Gil Antoni ul. Wó]czań.s~a .13, 39. Kan,,,: 
tor Feliks' ul. Legionów 12, 40., W~giel Antom.u.L M,ała 3, 41. 
Pines Mar:ek ul. Gdailska· 15, 42. ,Arcflba., WladysłaV\(' ul. 
l-go Maja 25, 43. Wróblewski ul. LegionóW' 7.' ,' .. ' " 
J Wzywa się wymienione OSQ~y"do,nie~włoczne~o zgłosze
nia się po odbiór nakazówl,.p.ła~ni.cZYC~:I or~~.en karnyc~. 
, .' W wypadku niezgłosz;enla,~)lę ,Y", CIągu~lęsIą~a . od ,dma 
ogłoszenia wspomniane nakaży i orzecz:ema' karne u~~-
żane bedą za doręczone.' r '" ," . .•... •.• 

. . . , ŁoÓdź, . dnia '2 liątopadą .. 1949 :r:ok':l 
Zarząd' Miejski w' Łodzi 

IV~ OKÓLNIKI PREZYD'ENTA m. ŁODZI: 
Poz. 277 .. 

, O k ó I n i k' nr .60.' 
P r z e d m i o t: Projekty us.prawnienia adm1nistracjt.:" 

mie-jskiej;.. ' 
W . związ,ku.z okólnikiefrlnr 19 Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 11 'sieronia 1949 roku w sprawie '~kornisyj usptawnTe'" 
nia administracji publiąnej .(M-onitor ,Pol~1:ri nr A-57 z dnia 
23 sierpni.a 1949 roku) Prezydium ". Zarząd:u Mie~sk;iego 
uchwałą nr 549/49,z, ~nia 21 października: 1~9. roku .. p0'Y~~ 
łało orzy Biurze prezydialnym 2aq:ąąu MIeJskIego, ~Omls.J~ 
Projektów' Usprawnienia Admini~traCji~ub:!czIlej(.· ,o~ej~?7' 
j'ącązasięgiem swego dział~nia .wSzystkle ągen~y .. ~~eJ~le. 
Uchwałą nr 550;49 z tegoz dma nadano kqmlsJI, regula:-:
min" stanowiący załącznik do niniejszego, okólnika.". .-

Przytoczony na wstępie :.ok9lnik Prezesa Rady JY1ml,,: 
strów daje szerokie pole' pracow.nikom ?dm,inistra~YJp:YI? 
wszystkich .działów Zarządu, 'MiejsKiego. do wykazatl~a ;.Im:: 
Cjatywyw zakresie. pod.niesi~nia .sprawnoś~i .. admim.stra;JI. 
miejskie}, ą przepisy regulammu KomI~I ProJ~kt.o~ 
Usprawnienia AdministracjiPublic~ej dają,' gwara:t;lcJę, IZ 
wszystkie składane przez pracowników projekty . będą na.-
leżycie' i terminowo rozpatrzone. , . 

,Zaznaczam; że . kompetencją komisji objęte bęc!ą tylko 
projek~y, dotyczące wszelkiego r;odzaju .ulepszeń w dz::~.: 
dzinie administracji miejskiej, .. nie nale~y. przeto komISJI 
tej . identyfikować z ko~~jami uspra~~e~ technicz:nych, 
istniejącymi przy przedSIębIOrstwach mIeJskIch. . 

P.odając Powyższe ao wiadomości, nakład~m >n~, kle-: 
rowników agend miejskich obowiązek zazna]om~ema. !la 
okresowych odprawach. wszyst.kich podległych ?~~aco;vmkow 
z wytycznymi okólnika nr 19 Prezesa Rady .lV!-II~llstrow 0r:az , 
z przepisami regulaminu~z.ałączonego. do nmleJszego . okol-
nika. 

Łódź; dnia 5 listopada 1949 roku 
Prezydent Mi~st::t: Marian 'Minor 

O t r z y.m uj ą: wszystkie agendy mieJskię. 

KOMUNIKAT RegUlamin 
Stosownie do art. 40 pkt. 1 'dekr;etu z dnia 16 maja Komisji Projektów Usprawnienia Administracji PtIbli~znej 

1946 r. o postępowaniu' podatkowym (Dz,. U. R. P. nr 27, Zarządu Miejskiego w Łodzi, 
poz. 174) Zarząd Miejski W Łodzi ~, Wydział PodatkoWy _ uchwalony przez Prezydium Zarządu Mi,ejskiego 
podaje do wiadomości, że w biurze Wydziału przy Al. Koś- (uchwała' nr' 55'0/49 Ż' .dnia 21 paździęrnika 1949 roku). 
ciuszki 1, pierwsze piętro, pokój 127, znajdują się do od- I. Zakres działania. 

'bioru niżej wyszcZJególnione nakazy płatnicz.e, oraz Ol'ze- 8 1. Zadaniem Komisji Projektów Usprawnienia Admi-
czenia karne nadesłane ,prZlez 9 Urz.ąd Skarbowy w ŁoClzi: ,I' n,istracji Publicznej,zwanej- dalej ,Komisją'" jest: 

1. Adamska Stanisława - ul. Próchnika '13/4, .2. Węgiel a) zachęcanie pracowników miejskich do opracowywa-
Antoni - ul.. Mała' 3, 3: Walczak Maria '--'-ul. Brzeźna'92, n)a projektów, mających na celu usuwanie niedomagań, nie.;.. . 
4. Żak Karol, - ul. Jaracza' 19, ,5.'Tymant. Zygmunt -, właściwości i, marnotrawstwa W administracji miejskiej; 
ul. Rok'icińska 35, 6. Mańkowski Stefan - uLŻeligowslde~ b)'ocenianie otrzymywanych projektów. Z punktu wi-
go 50,7. Nowicki Zbigniew -ul. l~go Maja 24, ,8. Wasiak d~enia praktycznej użyteczności i przed~tawianiewniosków 
Irena ul. Kilińskiego 145, 9. Stolarski Eugeniusz ~l. Piotr-', prezydentowi miasta, , 
kowska 35; 10. Komińska Sto ul. Że.rąmskiego 15, 1'1. ,'Li- . n. Skład' Komisji.' 
pińskiR. ul. Wólczańska 4, 12. Aldok Jan ul. Piotrkowska 8, . , '." 
13. Barwiński . Jóe:ef 'ul. Piotr.kowska' 33, 14. Białogłowski' '§2: •. 1. ·W' skład KQń1iSjf. wcpoq.zą przewodniczący' i, jego, 
Majer ul. Legionów 48, 15. CuId.ełman Kalman ul. Roose- ; zastępca9r~ qwóch stałycłl, .czło'nki?W.· " . '. .:' 
velta 16 m. 4, 16. Goldman Moszekul. Więckowskiego 29, '2. Przewodni~zącego Komisji WY2;nac;zą prezydent, mIa-
17. Gorczyński Tadeusz ul. l-go Maja 1.9, 18.. G.ałka.Janina , ,st.a, zastępcę przewodniczącego oraz; stąłycł). członków, Ko-
ul. Żeligowskie'go 47, 19. KOWalski M. ul. l-go Maja 3. misji wyzna~ą 'z~riąą \vłaściw,ego' zwią~Ętl zawodowego. .' 
20. Królikowska Krystyna uf. Lipowa 78, 21. Pączek ,Jaei " . 3. Prz:ewod;n~czący' ,powC1~uje jednego ze stałych, człon-
ul.' Więckowskiego 23, 22.' Pinus· Marek' ul. W'fęckowskie- ków :Komisji dd pełniehia: fiiI1:kcji sekretar~a Komisji; 
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VI. RUCH SŁUŻBOWY PRACOWNIKÓW ZARZĄDU 
MIEJSKIEGO w ŁODZI: . 

Poz. 280. ; 
Ruch Służbowy Pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi 

za miesiąc październik 1949 r. 
A. Za/angażowania: 

• Kulcz'ycki Jan -- z dniem 31. 10. 1949 r. do Biura Pla
nowania Ekonomicznego na stanowisko naczelnika z uposa
żeniem wg IV -tej grupy. 

B. Zwolnienia: 
Cel czyń ski Edward -- p. o. wicestarosty i kierownik Od~ 

działu Ogólnego Starostwa Grodzkiego Północno-Łódzkiego 
z dni\..m 1. 10. 1949 r. 

Gołębowski Henryk -- kierownik Oddziału Handlu Sta
rostwa Grodzkiego Południowo-Łódzkiego z dniem 1. 10. 1949 r. 

Młynarczyk Józef -- p. o. naczelnika, Wydziału Kwate
runkowego z dniem 1. 10. 1949 r. 

C. Przeniesienia: 
Bieńkowski Stanisław -- p. o. zastępcy naczelnika Wy

działu Ewidencji Ludności i kierownik Oddziału z dniem 
1. 10. 1949 r. do Wydziału Kwaterunkowego na stanowisko 
p. o. naczelnika. 

, dr Landau Edward -- p. o. kierownika Oddziału Spro
stowań Urzędu Stanu Cywilnego -Obwód śródmiejski z 
dniem 1. 10. 1949 r. do Biura Kontroli' na stanowisko inspek
tora. 

Mater Marian -- p. o. kietownika Oddziału Aktów U sta
lonych Urzędu Stanu Cywilnego -- Obwód śródmiejski z dniem 
1. 10. 1949 r. na równorzędne stanowisko w Oddziale Spro
stowań z jednoczesnym sprawowaniem czynności II zastępcy 
urzędnika Stanu Cywilnego - tegoż Urzędu. 

Stawski Stefan -- kierownik Oddziału Kwaterunkowe 
go Starostwa Grodzkiego Południowo-Łódzkiego z dniem 
6. 10. 1949 r. do Wydziału Pomiarów na stanowisko kierow-
nika Referatu Ogólnego. ' 

D. Przeniesieni w, stan spoczynku: 
Kossek Władysław -- referent Oddziału Opieki Społecz

nej Starostwa Grodzkiego śródmiejsko-Łódzkiego z dniem 
1. 10. 1949 r. 

Krupińska Bronisława -- praczka Szpitala Marii-Mag
daleny z dniem 1. 10. 1949 r. 

Kubiak Franciszek -:- s~lowy Szpitala w Radogoszczu 
z dniem 1. 10. 1949 r. 

Rossinion Roman -- referent Wydziału Podatkowego 
z dniem 1. 10. 1949 r. 

Staniszewski Wincenty ---.: kierownik Referatu Ogólnego 
Starostwa Grodzkiego śródmiejsko-Łódzkiego z dniem 1. 10. 
1949 r. 

E. Skreśleni z listy pracowników Zarządu Miejskiego 
z powodu śmierci: 

Piwowarski Jan -- woźny szkoły powszechnej z dniem 
4. 10. 1949 r. 

Uzupełnienie ruchu służbowego z miesięcy: 
lipca i września 1949 r. 

A. Mianowania i awanse: 
Szczygie1ski Alfons - kierownik Oddziału Ogólnego Wy

działu, Statystycznego awansowany z dniem 1. 7. 1949 r. do 
V-ej grupy. 

, B. Zwolnienia: 
DurysEdward -- naczelnik 'Wydziału Kwaterunkoweg<;> 

z dniem 27. 9. 1949 r. ' 
Hańczyk Zygmunt -- kierownik dddziału Rolnictwa Sta

rostwa Grodzkiego Pełudniowo-Łódzkiego z dniem 1. 9. 1949 r. 

VII~ OGŁOSZENIA W SPRAWIE PRZEDSIĘBIORSTW 
PRZEJĘTYCH NA WŁASNOŚĆ PA~STWA: 

Poz. 281. 
OGŁOS ZENIE 

N a podstawie § 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowan~a przy 
przejmowaniu rrzedsiębiol'stw na własność Państwa (Dzien-

, nik Ustaw R. P. nr 16, pozycja 62) oraz zarządzeń Ministra 
Przemysłu i Handlu, znak PRV145/48: 1) z dnia 28 marca 
1949 r. odnośnie przedsiębiorstwa "St. Weigt", 2) z dnia 9 
kwietnia 1949 r. odnośnie przedsiębiorstwa "Wacław Kap
czyński", ogłasza się, że sporządzone zostaną protokóły zdaw
czo-odbiorcze następujących przedsiębioll'stw przejętych na 
własność Państwa: . , ' / 

1), W dniu 2 grudnia 1949 r. o godz. 9-ej w Łodzi, przy 
ulicy Senator~kiej nr 7/9: ' 

N azwa i siedziba przedsiębiorstwa: Zakłady Przemysło
we "St. Weigt" Spółka Akcyjna w Łodzi ul. Senatorska 7/9. 

Przedmiot działania: Odlewnia żelaza i fabryka maszyn. 
Imiona i nazwiska osób uprawionych do reprezentowa

nia- spółki wg rej estru handlowego dział B. nr 962: Weigt 
Jan, Weigt Wacław, Krauze Stefan, Szulczyński Leon, Kop
czyński Jan, Szole Zygfryd, Grams Karol. 

2) W dniu 3 grudnia 1949 r. o godż. 9-ej w Łodzi, przy 
ulicy Przędzalnianej 33: 

Nazwa i siedziba przedsiębiorstwa: Wytwórnia Dźwig
nic i Konstrukcji Żelaznych "Wacław Kapczyński", Łódź; ul. 
11 Listopada 112. ' 

Przedmiot działania: Przed wojną wytwór~ia dźwignic 
i konstrukcji żelaznych obecnie: budowa urządzeń przemy
słQwych. 

Imię i nazwisko oraz miej sce zamieszkania właściciela: 
Wacław Kapczyński, Łódź, ul. 11 Listopada 112. 

Wzywa się właścicieli powyższych przedsiębiorstw, oraz 
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w po
wyższych przedsiębiorstwach do stawienia się w czasie i miej
scu wyzt:laczonym do sporządzenia protokółu zdawczo-odbior
czego. 
, Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia proto-
kółu zdawczo-odbiorczego. 

Warszawskie Zakłady BudowY U rządzeń Przemysłowych 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Warszawie 

Dyrektor Naczelny: Inż. Kotowicz 

Poz. 282. 
OGŁOSZENIE 

N a podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia' , 
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przej
mowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. 
nr 16, poz. 62) oraz zarządzenia Ministra z dnia 5 październi,;. 
ka 1948 r. ogłasza się, że sporządzony zostanie protokół 
zdawczo-odbiorczy następuj ącego przedsiębiorstwa, przej ęte
go, na własność Państwa: Fabryka Maszyn i Odlewnia Żela
za Miiller i Seidel, S. A. {.ódź, Żeromskiego 96, właściciele: 
Alfred Miiller, Kurt Seidel, Erwin JungnickeI, 'miejsce za
mieszkania wszystkich' nieznane. 

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony będzie w Łodzi 
przy ul. żeromskiego 96 w dniu 30' listopada 1949 r. o go
dzinie 9-ej. 

Wzywa się właścicieli powyższego przedsiębiorstwa oraz 
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w po
wyższym przedsiębiorstwie do stawienia się w czasie i miejs~ 
cu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo-odbior-
czego. , 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia proto
kółu zdawczo-odbiorczego. 

Łódź, dnia 4 listopada 1949 r. 
Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych 

Przeqsiebiorstwo Państwowe Wyodrębnione 
. Łódź, Żeromskiego 96. 

Poz. 283. 
OGŁOSZENIE 

N a podstawie § 73 rozporządzenia Rady Mi!listrów z dni.a 
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybupostępowama przy przeJ
mewaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. ,P. 
nr' 16, poz. 62 ) ogłasza. się, że sporządz0!le. zostaną pro~okoły 
zdawczo-odbiorcze' następujących przedSIębIOrstw, przeJętych 
na własność Państwa. . 

1. Fabryka Wyrobów Metalowych A. 'Haubert w ŁodZI, 
położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 71/73, właściciel Adam 
Haubert, (adres nieznany) w dniu 30 listopada ~949 r. o godz. 

'10:"ej rano w lokalu Centralnego Biura Techmcznego w Ło-
dzi przy ul. Andrzeja Struga 19/21. . 

2. Fabryka Tra.nsmisji Edelman i Ryżyk w ~OdZI, poło
żonej w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 70, właściciele Edelman 
i Ryzyk (imiona i adres nieznany) w dniu 30 listopada 1949 
roku o godz. 11-ej rano w lokalu Centralnego Biura Technicz
'nego w Łodzi. przy ul. Andrzeja Struga 19/21. 

W zywa się właścicieli powyższych przedsiębiorstw oraz 
właścicieli składników majątkowych znajdujących się w po
wyższych prze<:lsiębiorstwach do stawienia się w czasie i miejs
cu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo-odbior--
czego. , 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje spqrządzenia proto
kółu zdawczo-odbiorczego. 

Łódź, dnia 5 listopada 1949 r. 
Wyznaczone do objęcia w/w przedsiębiorstw: 

Centralne Biuro Techniczne 
Przemysłu Maszyn Włókienniczych 

Przedsiębiorstwo Państwowe ·Wyodrębnione 
Łódź, ul. Andrzeja Struga 19/21. 
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Poz. 284. 
OGŁOSZENIE 

Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przej
mowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. 
nr 16, poz. 62) . oraz zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 13 grudnia 1948 r. ogłasza się, że sporządzone zostaną 
protokóły zdawczo-odbiorcze firmy "Widzewska Fabryka 
Maszyn Włókienniczych w Łodzi", przy ul. Armii Czerwo
nej 89 w dniu 30 listopada 1949 r. o godz. 9-ej rano pod wy
mienionym adresem. 

Wzywa się właścicieli powyższego przedsiębiorstwa oraz 
właścicieli składników majątkowych, znajdujących się w 'po
wyższym przedsiębiorstwie do stawienia się w czasie i miejs
cu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo-odbior-
czego. ' 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia proto
kółu zdawczo-odbiorczego. 

Łódź, dnia 5 listopada 1949 r. 
Widzewska Fabryka Maszyn Włókienniczych 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione 

Łódź, ul. Armii Czerwonej 89. 

Poz. 285. 
OGŁOSZENIE 

N a podstawie § 73 roz,porządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przej
mowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. 
nr 16, poz 62) oraz zarządzenia Ministra z dnia 5 paździer
nika,1948 r. i 21 kwietnia 1949 r. ogłasza się, ~~e sporządzone 
zostaną protokóły zdawczo-'odbiocze następujących przedsię
biorstw, przejętych na własność Państwa. 

1. Fabryka Maszyn i Odlewnia żelaza Mauryey Bauer, 
Łódź, Piotrkowska 170, właściciel: Ryszard Bauer, miejsce 
zamieszkania nieznane. Protokół zdawczo-odbiorczy sporzą
dzony zostanie w dniu 1 grudnia 1949 r., o godz. 9-ej w Ło
dzi, ul. Piotrkowska 170. 

2. Fabryka Maszyn i Odlewnia żelaza G. Busch i Ska, 
Łódź, Wodna 20/22 właściciele: Olga Baumgart, Oskar Baum
gart, Emma Busch, Natalia Putela,. Otto Piotrowski, miejsca 
zamieszkania wszystkich wymienionych nieznane. 

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie w dniu 
1 grudnia 1949 r. o godz. 13-ej w Łodzi, ul. Wodna 20/22. 

Wzywa się właścicieli powyższych przedsiębiorsw 
oraz właścicieli składników majątkowych znajdujących się 
w powyższych przedsiębiorstwach do stawienia się w czasie 
i miejscu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo
odbiorczego. 

Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia proto
kółu zdawczo-odbiorczego. 

Łódź, dnia 5 listopada 1949 r. 
Łódzka Fabryka Maszyn Tkackich 

Przedsiębiorstwo Pl':lństwowe Wyodrębnione 
Łódź, Piotrkowska 170. 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 
Ogłoszenia drobne 

Zagubienie dokumentów 
Na podstawie zgłoszenia unieważnia się zagubione (skra

dzione) dokumenty: 
1. 0;0. Franciszkanie, Łódź, Rzgowska 43, dow. rej. rowe

ru wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
2. Gabryś Marian, Łódź, Piotrkowska 70, zaśw. pierwsze rej. 

wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
3. Garczeski Mieczysław, Łódź, ll-go Listopada 72, zaśw. 

pierwsze rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
4. Góralczyk Kazimierz, Łódź, Próchnika 15, zaśw. pierwsze 

rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
5. Grzegorowski Eugeniusz, Łódź, Maszynowa 5, zaśw. 

pierwsze rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
6. Hański Waldemar, Łódź, Nowotki 30, kartę rej. wojsk. 

wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 
7. Chojnacki Jan, Łódź, Al. I-go Maja 20, kartę rej. wojsk. 

wyd. przez RKU. Łódź .. 
8. Chrzanowski Roman, Łódź, Trębacka 21, zaśw. pierwsze 

rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski W. Łodzi. 
9. Izydorczyk Witold, Łódź, Daniłowskiego 3, zaśw. pierwsze 

rej. woj sk. wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

J agusze~Tski Jerzy, Łódź, W schodnia 40 zaśw. pierwsze 
rej wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w' Łodzi 
Karlikowski Waldemar, Łódź, Więckowskiego 27 zaśw. 

pierwsze rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski v: Łodzi. 
Kenig Stanisław, Gdynia~ śląska 32, zaśw. pierwsze rej. 
wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Kopczyński Jerzy, Łódź, Tuszyńska 94, zaśw. pierwsze 
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Kośnicki Stanisław, Łódź, Ru<,lzka (Park l-go Maja -
Bursa MPB.) książ. wyd. przez Ubezpieczalnię Społeczną 
oW Łodzi. 
Kowalewski Andrzej, Łódź, Narutowicza 107, kartę rej. 
wojsk. wyd .przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Kubisiak Wojciech, Łódź, Bazarna 2, kartę rej. wojsk. 
wyd. przez RKU. Kalisz i legit. Zw. Zaw. Prac. Biur. 
i Handlow. w Łodzi. 
Kudliński Jan, Łódź, Nowotki 33, zaśw. pierwsze rej. 
wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. . 
Kurzawa Bohdan, Łódź, Kolejowa 17, kartę rej. wojsk. 
wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Kustrzycki Longin, Łódź, Poznąńska 45, kartę rej. wojsk. 

o wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 
20. Kuźnicki Józef, Łódź, Ks. Młyn 4, zaśw. pierwsze rej. 

woj sk. wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43; 

44. 

45. 

46. 

Lach Jan, Łódź, Jaracza 82, zaśw. pierwsze rej. wojsk. 
wyd. przez Zarząd Gminy Głuchów, pow. Skierniewice. 
Lamecki Ryszard, Łódź, Dąbrowszczaków 52, zaśw. 
pierwsze rej. wojsk. wyd .. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Lewandowski Józef, Łódź, żórawia 8, zaśw. pierwsze 
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Lewandowski Janusz, o Łódź, Czorsztyńska 21, zaśw. 
pierwsze rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Lewandowski Jan, Łódź, ks. Brzóski 10, zaśw. pierwsze 
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Łubis Jerzy, Łódź, Ruda Pabianicka, Demokratyczna 79, 
zaśw. 'rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Małuszyński Ryszard, ł,Jódź, Daszyńskiego 39, zaśw. 
pierwsze rej. woj sk. wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 
Marchwieki Jan, Łódź, Kątna 60, zaśw. pierwsze rej. 
wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Marciniak Henryk, Łódź, Zgierska 12, zaśw. pierwsze rej. 
woj sk. wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 
Mazerant Aleksander, Łódź, Antoniewska 4, zaśw. pierwsze 
rej. woj sk. wyd .. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 
Mazur Mirosław, Łódź, Kilińskiego 252, zaśw. pierwsze 
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Mentlak Jan, Henryk, Łódź, N owozarzewska 9, zaśw. 

pierwsze rej. woj sk. wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 
Mikołajczyk Kazimierz, Łódi, Ogrodowa 66, zaśw. 
pierwsze rej. woj sk. wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. 
Miskiewicz Henryk, Łódź. Kowalska 3, zaśw. rej. wojsk. 
wyd. przez Zarząd Miej ski w Łodzi. ' 
Mroczkowski Stanisław, Łódź, Ceglana 2, zaśw~ pierw~z. 
rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Orlik Roman, Łódź, Kilińskiego 178, książ. wojsk. wyd. 
przez RKU. Warszawa. 
Pikuła Władysław, Łódź, Żwirki 20, zaśw. pierwsze rej. 
wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Pisera Jan, Łódź, Kaszubska 6, książ. wojsk. wyd. przez 
RKU. Kutno. 
Siwocha Ireneusz, Łódź, Kurczaki 31, zaśw. pierwsze rej., 
wojsk. wyd. 'przez Zarząd Miejski w Łodzi. 
Słowik Zbigniew,Łódź, Wschodnia 70, zaśw. pierwsze rej. 
wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi i ~aśw. rej. 
wyd. przez Miejską Komendę PO SP. 
Smoktunowicz Eugeniusz, Łódź, Sułkowskiego 46, legit. 
członIe. 'wyd. przez Ubezpieczalnię Społeczną w Łodzi. 
Sosnowski Antoni, Łódź, Limanowskiego 61, kartę rej. 
wojsk. wyd. przez RKU. Kiel~e. 
Surosz Lucjan, Łódź, Piwna 49, kartę rej. wojsk. wyd. 
przez RKU. Końskie. 
Szcześniak Aleksander, Łódź, Kilińskiego 13, zaśw. 
pierwsze rej. wojsk. wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi~ 
Wiernik Walery, Łódź, Zgierska 107, prawo jazdy kat. I 
wyd. przez Zarząd Miejski w Łodzi, dow. rej. taksówki 
i kartę rej. wojsk. wyd. przez RKU.Łódź. 
Zakłady Dziewiarskie im. "Ofiar 10. września", Łódź, 
Piotrkowska 242, zaśw. samoch. nr 700 marki "Tempo", 
nr silnika 3463, nr podwozia 6670 wyd. przez Okręgowy 
Urząd Likwidacyjny w Łodzi. 

Adres Redakcji i Admimistracji: Łódź, ul. Piotrkowska 104, I Przyjmowanie zgłosze~ na prenumeratę, ogłOSZ. eń or.a~ s~rze-
pokój 114, telefon 280-40, wewnętrzny 77, daż pOjedyńczych egzemplarzy Ddbywa się w MieJskim 

konto PKO o nr VII-4505. Ośr9dku Informacji, Łódź, ul. Piotrkowska 104a. 

Wydawcą: Zarząd Miejski w Łodzi. PŁZG. Zakł. Główny -- 600 ,- zam. 1351 XI. 49 r. 0-06964 


