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T RE Ś C 

Część I, i Przepisy obowiązujące 

PC'~." U chwały .Rady Narodowej m. Łodzi 

312 ~ w spraw:i~ ograniczenia Slprzedaży naipoj6w alkoho
Lowych.' 

3'3 ....... w Sprawie na'dan:ia jedJnrejz ulic miasta nazwy "Aleje 
PoHteebnli!kil" . 

Wyciągi z uchwal Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

314 - w sprawie Ultwo~zenia oralZ ustalenia oT,garurzacji we
Wlnętrznej i Iza;klresu d2lrałania Wydziału Budownictwa. 

35 - w sprawie utworzenia refe>ratów' meldunl~oWych'· przy 
. prezydia,ch dZielni:cowych 'rad narodowych. 

Uchwały Prezyd~um Rady Narodowej rit. Łodzi 

36 - w slpr:awie' dopłat do een napojów aJ.kohoJ.o.wych. 

~l~ ~W;." ·ę.~·p;a~~,;;~aM'). RqIlJ,orow:ej : m. , ,ł.ioozi. 
tit'·i.!::- ' "a';tiC:H~~IJl~;;':\h'P;~./&.)' ~l drHJa H'in~,rca 19.59 r~ 

w sprawie wprawadz.errita dla niektórych wykroczel1 
popeŁnionych przez mies~kańców m. Łodzi właści
wości, kOllegiJów według miejlSlca zamieszkania obwi
nianego. 

Część I ...;.., Przepis~" obowiązujące 

32. 

u C H W A Ł A nr 15/60 

Rady Narodowej mw/Łodzi 

z dnia 14 C~erwCla, 1'9'6101 .I'1oJru 

W , sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowy'ch 

Na pods,tawieart. 31 UrSltaiwyz dnia 215 stYClZln'ia 19518 roku 
olradach nar'odlOlWych (Dz .. U. Nr 5" poz. 1:6,) i ąrt. 7 ustawy 
~y I.4ni'a W grudnia 191519 Ir. 10 zWlaLczaniu alkoholizmu 
~:(Y·.nr 619" poz. 434) Rada Naf1odiowa m. Łodzi uchwala" 
co IJ,ast_uje: ) . 

/' ,", . 
§ 11, Wl;YrÓ'Wadtzi'ćz'dniem 1,5 Iczerwca 1960 roku zak:az 

sprzedaży pm;ez sieć handlu det'aHc2lnego napojów zawie
rlających Ip~yżea ~'81o/paLkoholu w ~niach lPierwsz.ego! 
d2Jiegiątego li ostal1Jn'ilego każdego mirelsiąlca IOr,az wSioboty 
i dni ustawowo wolne od .. pr.Qfcy. 

Zakia'z SlpI'l~ec1aży w soboty nie .. dotyozy sklepów branżo
Wych (sprzedająlcych wyłącznie naJpoje al~ohoLowe) oraz 
'sklłepów tY1Pu delikalteslOrw,ego. ' 

§ 2. Wprowadivić z dln'i'em 15 .cze~W'Oa 1-960/ rokiu zakaz 
Slpr2ledaży, podawan'ia II Slpożywanlia rlJaJpojów \ZIawierającyeh 
więcej niż 4,51% alkoholu w jadłodajnia,ch i: barach s.amo
,O bsługiOlWYch. 

§ 3. ZoboWiiląlZ'ać Pr.ezydi:um Rady Narodowej m. Łodzi do: 

a) usta'lentia zakładówzbtorowego żywienia zwanyeh 
jadłoda;itnJiami, w s:t<;>sunklu dlo których będz,ie miał 
,zaSltoslOwa~ię § :2 nm::rejsiZeij UChwały" 

b) wY'dan'~a odpowde~~ch wytycznych w 'przedm:ioC'ie 
ŚCisłego przestrzegania ( postanowień zawartych 

Zarządzenia PrezydiuIh Rady Narodowej m. Łodzi 

39 -- w sprawie wybiórczej akcji odszczurzania. 

4,0 - w sprawie ochronnego S'21czepienia psów przeciw 
, wściekliźnie. 

411 ---i W spraiwie z.a'sad fin.ansowania i kJoordynacjiinwen
taryzacji urządzeń. podziemnych" naz1emnych .i nad
zi.emnych w 1s'tniejących ,pasach ultc" placów> zieleńCów 
publiczny,ch na terenie m. Łodizi. 

Uchwały Dzielnicowych. Rad Narodowych m. Łodzi 

42 - w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na 
terenie Nowego Z~otna. 

41~ -< w sprawie Zlmiany nazw u:1ic. 

Zarządzenie Wydziału Komunikacji Prezydium! Rady 
Narodowej m. Łodzi < 

44 - w s,pr.awie wprowadzenia 'Obowiąz~u wykazania się 
znajomością przepisów Q ruchu na drogach publiClZ.
nych pr.ze:z osoby kierujące vower.amiJ. 

Część U - Publikacje 

Ogłoszenie Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

,4,5 - o sporządzeniu pla,rtu zagospodarowan.ia terenu. 

w artykułach 1-6 Us'tawy z dni1a 10 grudnia 1959 r. 
o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. nr 69. poz. ~34). 

§ 4. Z dniem 15 eZ€rlWca 1960 r. traci. moc' uchwala 
nr 1:51158- Rady Narodowej m. Ł9dziz dnia 19 c1żerWca 19,58 r, \ 
wSIprawie ograniczeni'a sprzedaży aLkoholu. 

Sekretarz Prezydium 
Adam Torzewski 

33. 

Przewodniczący Prezydium 
w/z Edward Wróblewski 

Zastępca Prlzewodni!czącego 

u C H WA Ł A. nr 14/60 

Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 14 clzerwca lo91610: r. 

w sprawie nadania jednej z ulic miasta nazwy Aleje 
PoIłtechniki 

Na podsta.wie a,rt. 3 ustaw'yz dnia 25 styclznla 195'8 roku 
. o radach narOdowych (Dz. U. nr, 5,' poZ. 1'6) Rada Narodowa. 

m. ŁodlZ!i po s t a n a w i a: 

"l. Nadać na'zwę "Aleje Poritechntkli" nowowybudowanej 
.arterii ~omunikacyjnej. stanowiącej przed~użernie w kiierunku 
południowym uliicy . Zeromskiego, począ.wsrz:y od ;ul. Gen. 
Św1iercZ€Wlskirego do ulicy PabiraJn:ickiej. 

2. Zlecić wykonanie uchwały Prezydium Rady Narooo .. 
wej m. Łodzi. 

Sekretarz Prezydium 
Adam Torzewski 

Przewodniczący Prezydium 
w/z Edward Wróblewsld 

Zastępca Przewodnrozą~go 
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3:4. U. Organizacja wewnętrzna 

\VYCIĄG 

z uchwały Nr 11/79/59 Prezydium Rady Na.rodowej m. Łodzi 
z ,dnia 1'9 marca 19-5·9 r. 

w sprawie utworzenia oraz ustalenia organizacji wewn~trznej 
i zakresu działania Wydziału Budownictwa 

Na podstawire arrt. 59 ust. 2. ustawy z dnia 25 stycz
niJa 19,5,8 r. o radach narodowych (Dz. U. nr 5" poz. 16), 
§ 3 i 4 r()l~porządJzenia Rady lVIrj;rristrów~ z dnlia 18 kwiet
n:ia W5i8 r. w sprawie zasad. twol'izenia wydziałów przez 
prezydia rad narodowych (Dz. U. nr 2i5, pOZ!. 1iO;3)" zaT'ządzenia 
nr 2710 Ministra Budownictwa i Przemysłu Miateriałów 
Budowlalilychz dnia 27 c'zerwc'a 1!ł5H r. wytyczne w sprawie 
zakresu dJzJ:ałania i organ'ilzac:jii wewnętrznej wydziałów 
budownictwa prrezydiów woj.ewódzk~c,h rad narodowych 
i rad naradbwych miast wyłączon~ch z w()Ijewództw oraz 
w zw.iązku z, zarządzeniem Prezesa' Centralnego Urzędu 
Geologii z dnkt 15 lipca 195,2 r. w sprawIe określenia zadań. 
państwowej służby geol ogtc.zn ej w zakresie terenowym, 
wykonywanym przez prez.ydia wojewódzkiich rad narodo·· 
wych (M.P. nr A-'63,. poz. 97,n) jak również w związku 
;z. uchwałą nr 533 Rady M'irr]ISltlrów z dnia 310, grudnia 19:58 r. 
w sprawie organizacjli państwOiwe.go przemysłu terenowegr 
materiałów budow1anyeh (M. P. nr 3, poz. 1,3) Prezydium 
Rady Narodowej POls1t,anCl!wia:-

l!. Utworzyć z dniem 1 kwietnia 19159 roku Wydział Bu- I 

<c:LownliJctwa" -. 

2. Nadać Wydziałowi. Budown1ctwa regulamin organiiza
cyjny S't,anowiący załąc~ni!k do uohwały,. 

Se~retarz Prezydium 

Hieronim Rejniak 

Fv:-zewodniczący Prezydium 

w/z Edward \Vróblewski 
Zastępca Przewodni'czącego. 

Załącznik do uchwały nr 11/7,9/59 
Pre,zyd:Lum Rady Narodowej m. Łodz 
z ·dnia 19 marca 191519' r. 

REGULAMIN ORGA~IZACYJNY 

Wydziału Budownictwa Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

L Postanowienia ogólne 

§ 1. Wydzi,ał Budownictwa zwany dal'ej Wydz,iałem jest 
terenowym organem administrCl!cji państwowej w m. Łodzi 
w zakresie: 

1) wykonawstwa budowlano-montażowego, 

2) pI'Izemysłu maltelriałów budowlanych" 

3) na.azo'ru fachowego nad dZ1i1ałalnośeią bli'llr proljek,tów 
wzakreslie IProjektolwania wy:kloinaws.twa budlowlano .. 
montażowego oralz nadzoru zwierzchniego nad biurami 
projektów podległych Prez.ydi:um R. N. m. Łodzi a n::e 
podpOlrządklowanyeh irrlllym WJ11dzia·łom Prez. RN, 

4i) nadzoru nad przedsiębio'fstwami przemy,słm terenowego 
materiałów budowlanych, 

5' wydawania zez'Woleń na prowadzen1,e dztiałalnośei za
wodowej w zakres:iesporządz,ania projektów dla robót 
budowlano-'montażowych Ipl'zez j.edinostlki n~eipaństwowe 

6) geologjli. 
§ 2. Wydział podlega Prezydlium Rady Narodowej m. Łodz1 
§ 3 .. Zwierzlchnii nad~.ór nad dział,alnośClią Wydz,iału sprra

wuje M'inLster Budown!:lCtlwa ,i Przemysłu Mate·rtałów Bu
dowlanych a w zakresie spraw geologii ~ Prezes Central
nego. UI'Izędu Geologii. 

§ 4 .. Wydział klieruje dz:edzi1nan1\i spraw wymienionym; 
w § 1 zgodni.ez wytycznymiL Rady Na:fiodowej m. ŁiO<cJzi 
i jej PreIZJ11d'iiUm OIraz z.arządzen'iami naczelnych organów 
władzy .i adil1'~inilsltraoji pańsitwowej. 

§51. W)"dział podlega kontroli Komils'jd BudOl,vnidwa 
R1;}dy Narodowej m. Łod~i IOraz jest obowiązany za!sięgać 
jej olplinU przed podejmowaniem decyzji w sprawach za
sadniczych j,ak rÓwIllie·żudzielać Komisjd ipOlmocy w realizacji 
jej zadań.' 

§ 6. Na c!zele~ Wydtz:iaŁu stai Ki,erowndk Wydziału" który 
realizuje swe funkcje pil'izy pomocy Zastępcy Kierownika 
Wydziału. . 

§ 7. W'ydział dizlieLi si,ę na następujące wewnętrzne lm
mórkli organ.:Izacyjne: 

I OddZ\iał Ekonomk'zny,. 

II Odd!ział Wykonawstwa Budowlano-M'ontażowego, 

III Oddz'iał Przemysłu Materi;~łów BUdOWlanych, 

IV Referat Geoliogti. 

V Referat Organilzacyjno-Adm:t'JJlistracyjny. 

HI. Szczegółowy zakres działania i wewnętrzny podział 
zadań 

§ 8. Do zakre'su dzia·łaI1ia wydZJiału należą sprawy: 

1) programowania prrzemysłu budowlano-montażowego 
i przemysłu produkcji materiałów bUdowlanych, 

2) bilansowania potrzeb i środków wyk'onawstwa bu
dowlano-montażoiWego i !produkcji materJałów budowla-. 
nych. 

3) kontroli i :lmordy:nacjli dlZiałaLnośc'i prizedsiębi,ors'tw wy
konawstwa budow[auo-montażowego, biur projektów 
:i • przedsięibliiO'rstw produkcji mater'iałów budowlanych 
w za.kresie ustalonym przepisami lub zleconym przez 
Prezyd~um RN;. 

4) techniki" technologiii i metod wykonawstwa budowlano
montażowego i 'Produ~cji ma.teriałów budowlanych oraz 
poradnictwa w ,ty/m Izakresie z:e siZ!czególnym uwzględ
nieniem jednosItek Irliepaństwowy,ch" 

5,) organizowania budownictwa w!zorrcowego, 

6) wykolr!zysltanlia surrowców m!fejs'cowych i materiałów 
zastępczych w budolwnrciwlie i prZ'emyśle ma.:t~ri:a1.ów 
budowlanych. . 

7) nadzoru fachowego nad działalnością b:i:ur projektów 
w zakresie IprojiektowalI1ria wykonawstwa budowlano
montażmweg:o, 

8) nad:zoru nad działalnością biur projeMów podległych 
Prezy;drium RN" a nie podlPlOrządl~owanYiCh innym wy
działom P,rezydilum RN. 

9) nadzoru nad przedisirębi<otstwami przemysłu terenowego 
ma,terriałów budowlanych. 

101) wydawania Z'ezw"oleń na prowadzenie działalności z.a
wodowierj wlzakires:~e projekltowania robót budowlano
montażowych przez jednostki nlepań,stwowe, 

11) wydawanlia zezwoleń na eksploatacje kruslZywa natu
ralnego .i kopalin, 

12,) geologii. 
§ 9. Do zakresu zadań K,ierownrika Wydziału należy: 

- ogólne ki'erow,anie ,j całoksztaŁtem pracy W)"dJz,iału, 

-- . referowanie Prezydium Rady Narodowej i władzom na-
c:zelnym sprawozdań z działalnośc.i Wydziału ora,z spraw," 
wJlma>gąją,c)"ch ,ich decyzj1i. 

---' nadzorowanie pracy: 
. Oddziału Ekonomilc~nego> 
Ocldz,iału Wykonawstwa Budowlano-Montażow~go, 

podejmowanie deC:Y1zji w spraw,ach zaS'adniiC'ż'ych z,wiąza
nyc:h z zakresem działania WydziałuorBiZ nadzor nad 
słusznością i zgodnośeią 'z Ulstaloną poHtyką i pTlz,epiJsami 
prawnymi decyzji podejmowCl!nych przez podległych 
kiieroiWników i pracow,nikówWydziału. 

§ 110. Do zakresu zadań zastępcy KieTownika Wydizi1ału 
należy: 

~ wy!mnywaride zadań Kierownika Wydziału w cza,si'e 'jego 
nie obecno śc'i, 

- podejmolWan:i'e decyzji Izgodnie zwewnęt.rznym podzLałem 
~ompetencj,i, 

- bezpośredni nadzór nad pracą: 
Oddziału Pr,zemysłu Materia'łów Budowlanych, 
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Referatu Geologii, 
Referatu Orgarn~zacy jno -Adminish'a:cyjnego. 

§ 11. Ustalony w §§ 9 ·i 10 podział na,d:zoru nad we
wnętrznymi' komórkamiorgani:zacyjnymi Wydziiału między 
ki~ro,wni~iem WydZliału a j1ego zastępcą może być zmieniony 
na wnioseik Kierownika Wydziału za zgodą właśCliwego 
członka Prezydium' RN. 

.. 

§ 12. Do za!kresu dZliałania Oddziału Ekollam:kznego 
należy: 

1) alIlallizowani:e potrzeb m. Lodzl.i w zakresie pr!zemysłu 
budowlano-montażowego i przemysłu materiałów bu
dowlanych loraz możHwośc'i ichza,S1pokajania, 

2) ·opracowywanie wytycznych poHtyld i ki;erunków roz
woju przemysłu budowlano-montażowego i prod'Ukc}i 
materiałów budowlanych oraz współpraca w tym za
kresi'e z wSlzYS:t~iiffi,i zCl)ilnteres<Qiw,arn)'im~ ,instytucjami na 
terenie 'l11. Łodzi i ·zainteresowanymi wydziałami Pre
zy;di.um RN m. Łodz.i, 

3) 

4) 

5) 

6) 

7ł 

8) 

lprogramowanie wykonawsItwa budowlano-montażowego 
~i przemy'S'łu mater:iałów budowlanych" 

,Ojpr.acowywanie w!ieloletnitch i rocznych planów w za
,kresie fiO:ZWOju przemysłu bUldowlano-morntażowego 
i. przemysłu ma1ńerrałów budowlanych, 

badanie ii diQ,konYiwan1ie oceny prz,ehiegu wyników 
reaHzacji Ipla:nów wym. w ipun~cie 4" 

bHansowanlie potrizeb" środków wykonaws!twa budowla
nego I 'produkcji ma1er.iaŁów budowlanych" 

iOlptniowanie wni;OIsków dotyczących utworzenia na te
renie m. Łodzi' lub ltkwidacjj: rpI"izedsiębiorsiw budowla
no-mo.ntażowYch i przedls::ilębrorstw przemysłu malteriałów 
budowlanych oraz bilur projiektów. 

\\ 

współdziałanie 'z wł~ściwYmli organami prz,y ustalaniu 
polityki kredytpwej. oraz opinJiówan'ie wj'lty'cznych po
dZJia'łiu kre,ctytów bankowj'lch' dl'a s:pół1dlZielczych lub 
prywatny;ch . jeclrnos'tek wykona'wstw'a budowlano-mDnia-

9) 

liO) 

11) 

żovvego i przemysłu materiałów budowlanych, 

nadzór nad ekonomiczną i finansową dz\iałalnością 
podległych Wydz'iałowi biur projektów i pr'zeds.:lębiorstw 
p:rzemysłu terenowego mateda:łów bUdowlanych. 

organizacja, nalimowani,e, etlaty i płace nadzorowanych 
biur proj.emtów i pfzedsli,ęhiorsńw przemyslu tereno.wego 
materiałów budowlanych. 

opdniorwanie dla po.t~rzeb właśówych władz wniosków 
D zwrot wła'śclidelom pozostają'cegD pod zarządem 
państwowym mienia lub przedlsiębi'Orsrtw wykonawstwa 
budowlano-montażowego . i produkcJi mateJfiałów bu
dowlrany.ch" 

12) opmlOwani'e drlapoltrzeb Wydzia1:u Przemysrłu' WniDSków 
w sprawte wydaJnia Jz'ezwaleń na wyk'anywanite działal
nośd gospodarczej (przemY1sł" rzemiOlsło" usługi) przez 
jednostki niepaństwowe w zakresie robót budowlano
montażowytch ,i produkcji maiteriałów budowlanych. 

§ 1:3. Da· z,akrersiU dlzia,łania Oddziału Wykonawstwa Bu
dQwlano-Monta.żowego należą sprawy: 

1) ikontroli i koordynacji działalności przedsii,ębiorstw wy
konaWIsItwa . budowIalnego i biur projektów zarówno 
zarządzanych cenitralnie j'a'k i spółdz1iek'zyeh oraz pry
watny,ch w zakresie ust,alonym ,przepisami lub z'leconym 
przez Prez)'idlum. RN, 

2) nadzoru! kontroli stosowania prlzez państwowe" spół~ 
dziekz'e i prywatne jednDstkJi wykonawstwa budowlano
montażowego ogólnie O!bowi:ązujących w tym zakresie 
przepis'ów w ramach właś,c1iwOlści Min1sltensltlwa Bud~ow
nictwa l Przemysłu Materiałów Budowlanych, 

3) ustalanda wytycznych w zakres1e stosiOwania materia
łów miej'scowyeh i zastępczych w projektach robót 
budowlano-montażowych" 

4) nadzoru" !poradniotwa i linstrukltażu w ziakresie technilk5. 
1Jechnolorgii ri metod wykonawstwa budowlano-monta
żawego z'e slzczególnym uwzględnieniem jednastek nie
rpańistwowY'ch przemysłu budowlano-montażowego 
a w s'zczególności: 

a) ustalania wytyo~nyc,h, poradnJilctwa i inst,tuktażu 
wzakres'ie te,cihlliiki. technologii :i metod wykonawst,wa 
.·budowlano~montażowego, 

b) stosowania surowców miejsoowych 
zastępczych, 

ma teri<ałów 

c) organizowania budowniJctwa wzorcowego., przyzakła
dowego, indYWidualnego i dośwIadc'zalnego, 

.5) nac:z'Oru fachowege> nad działalnością biur projekiów 
w zakresie projektowania wykonawsItwa budowlano
montażowego oraz nadzoru zWierzchnliego nad biurami 
projektów podległymi Wydziałowi, 

§ 14. DOI z2kresu działania Oddział,u Przemysłu Materia
łów Budowlanych należą sprawy: 

1) kontroli i koordynacji działalnośd rprzedis'ięb'iorstw 
przemysłu mater!iałów budowlanych zarówno za'rządza
nych centralnie,. telrenowych, srpółd:z:ielc'zycrh i prywat
nych w zakr,€sie ustalonym przepisami lub zleconym 
przez Prezydiu'm R.N., 

2') nadzoru i kontroli stosowania prlzez państwowe, spół
d21ieleze li prywatne jednostki przemysłu ma,teriałów 
budDwlanych ogólnie obowią'zujący.ch w tym zakresie 
przepilsów w ramach wł2.śdwości Ministerstwa Budow
nictwa 'i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 

3) ustalania wytycznych w zakresie produkcji materiałów 
budowlanych z surowców miejscowych oraz z materia
łów zasitępczych, 

4) nadzoru rporadntctwa i instruktażu w zakresie techniki, 
technologii i metod produkcji materiałów budowlanych, 

5) inicjowania i nadzoru nad pr.odukcją ubaczną materia
łów budowlanych prowadzoną przez państwowe przed
siębiorS'twa terenowe i kluczowe w m. Łodzi, 

6,) nadzoru nad przedsięblIoDstwami terenowymi przemy!słu 
materiałów budowlanych w zakresie postępu technicz
nego" organizacji i metod prodUikcji,. 

7) nadzoru technioznego nad dttiałalna'ścią zakłiadów eksplo
ata:cji krusz,ywa naturalnego. zarówno w zarządzanych 
c:entiralnie (w zakreslie ustalanym przeplisarmi) jak i te
renowymi, spółdzielC'zymri' i pry,wa.tnymi. 

§ 15,. Do za~resu działania Referatu Geologii należy: 

1) gr.omadzenie materiałów geologicznych celem ustalenia 
terenowej bazy surowcowej, 

2,) nadzór mld prawidłową gospodarką złożami kopalin 
ich eksploatacją i wykorzyrsitaniem kopaliin" których 
eksploatacja nie podlega prawu górniczemu. 

3) bilanso.w,anie złóż kopalin eksploa,towanych przez pDze
my'sł terenowy" spółdzielczość i jednostki gospodarki 
nieuspołecznionej, 

4) i:uwentary,za,cja złóż kopalin, 

5) opiniowanie wniosków a zezwol,enJie na eksploatację 
kopalin, 

6) wydawanie zezwqleń naeks:ploa,tację kruszywa natu
ralnego w oparciu o lokalizacje wydane prrzez Wydział 
Architektury i Nadzoru Budowlanego, 

7) udzielanie fachowej pomocy przy eksploatowaniu, użyt
kowaniu i przeróbce miejscowych kopałtn, 

8) udzi2l w zatwierdzap:iu dokumentacjii geologiczi!lo
inżynierskich dla inwestycji planu terenowego, 

9) udzielanie 'prawa wstępu na nieruchomości w celu wy
konania robót geologicznych, 

10) zorgani!zowanie iprowadzenfe zbioru próbek mieJsco
wych' kopalin" 

11) zbieranie i sys,tematyzowanJie materiałów geologicznych 
oraz geo1technk'znychi hydrogeologk·znych,. dotyczących 
·obszaru m. Łodzi i na robotach inwestycyjnych nlie 
obsługiwanych przez inne jedno.stki państw,owej służby 
geologicznej, 

12) prowadlzen'ie ewidencji i alrchiwum map oraz opracowań 
gedlDgi eznych, 

13) apracowywanie materiałów geologicznych, hydrogeolo
gicznych .i geotechnicznych 'zebranych z terenu m. Łodzi 
i przekazywanie ich Centralnemu Urzędowi Geologii~ 

14)' udostępnJanie urzędom. przedsiębiorsltwom i instytu
cjom państwowym i spółdZielczym na ich żądanie ma
teriałów geologiciznyeh niezbędnych dla zabezpieczania 
ich potrzeb gospod:::rczych, 
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15) współdziałanie w zakresie 'Ochrony przyrody n1eożywio
nej 'oraz regionalnego muzealintctwa geologic:znego, 

§ 1!6. Do zakir'es'U działanlia Referatu Orgailizacyjno
Administracyjnego należą sprawy: 

1) wytdawania zezwoleń na prowadrzlenie działalności za
wodowej w zakresie projektowania robót budowlano
montażow)'lch konstrukcjli inż)'Ill'ierskich, dr:ogowych 
i ins,talacyjnych przez jednoSItki niepaństwowe, 

2) osobowe \kierownictwa podl,egłych Wydziałowi biur 
projektów i przedsiiębiorstw przlemysłu terenowego 
materiałów budowlanych, 

3') organilzacji. etatów, funduszu płae Wyd2Jiału, 

4) dyslcyplany pracy, urlopów, szkolenia pracowników 
Wydziału, 

5) obsługi sekretarskii'ej Kierownika Wydziału i jego za
stępcy oraz spralwy ogólne i ma'Sizynopisanlie. 

IV. Postanowienia końcowe 

§ 17. 1,. Rodzaje stan'Owisk w Wydziale oriaz ich zakres 
dZJiałania określa wykaz 'stanowisk służbowych 
stanowiącychzałąc'Zn~k do regulaminu. 

2. Szc'zegółowy podział Zadań i kompetencji poszcze
gólnych stanoWisk k1ierowniJcz)'l~h ri sitan:owi'sk pracy 
w Wydziale vi. oparciu o wykaiz wym. w ust,. l 
ustala KieroWnik Wydziału w porozumieniu z Wy
działem Organizacyjno-Prawnym. 

§ 118. Zmiany w wykazie stanowiIsk nde naruszające posta
nowień regulaminu organizacyjnego mogą być W'prOlwadzone 
decyzją KJierownika Wydziału w uzgodnieniu z- Wydziałem 
Organizacyjno-Prawnym oraz Komi.sją Budown!1ctwia Rady 
Narodowej m.· Lodzi. 

315. 

WY C I ĄG· 

z uchwały nr 18/139/60 Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 10, maja 19,6101 roku 

w sprawie utworzenia referatów meldunkowych przy Pre
zydiach ,Dzielnicowych Rad Narodowych 

Na podstawie art.· 53- ustawy z dnia 25 styczrua 1958 roku 
o Iradach nar,odowych (Dz. U.nr 5, poz. 16). §10 . ust. 1 
rozrpo,rządzenia Rady Ministrów z· dnia 1\8 kwietnia 1958 r. 
w sprawie zasad twor1zenia wJdziałów przez prezydia rad 
narodowych (Dz. U. nr 2:5" poz. 1iOI3) oraz uchwały nr 536 
Prezy.dium Rządu z dnia 1 sierpnia .1951 roku w sprawie 
powołania prowadzących meldunki (M. P. nr 73" poz. 961) 
Prezydium Rady' Narodowej m. Łodzi p o s t a n a w i a: 

1. Utworzyć z dniem 1 czerwca 19'610 roku referaty mel
,dunkowe przy wydziałach spraw wewnętrznych prezy
diÓw dzielnicowych rad narodowych m. Łodzi i nadać 
dm ,re&,ulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do 
uchwały. 

Sekretarz Prezydium 

/ Adam TOil'zewski 

Przewodniczący PrezydIum 

Edward· Każmiercz3,k 

Załącznik Nt 1 
do uchwały Nr 181/113·9/60 Prezydium 
Rady Noaliod'owej z dnia 10 ma5a 
1,9,610 (['. 

REGULAMIN 

organizacyjny Referatu Meldunkowego Prezydium 
Dzielnicowej Rady Narodowej 

I. Postanowienie ogólne 

§ l\. Refera,t Meldunkowy Prez,)'Idium Dzieln\icowej Rady 
Narodowej zwany daLej Refe,ratem jest orgal11em Prezydium 
DRN w zakresie spraw meldunkiowych. 

§ 2. Referat Meldunkowy podlega Prezydium Dzielnico
wej Rady Narodowej za pOlśl'ednictwem kierownika Wy
działu· Spraw W,ewnętr~nJich. 

§ 3 .. Zwierz'chni nad'zór nad działalnością Referatu spra
wuje: 
a) kierownik Wydziału Spraw Wewnętr~ych w za1kresie 

spraw ogólnych. 
b) w zakres,ie fachowJim - kierownik Referatu Ewidencji 

Ludności i powodów OSlObistJ'lch Milicji Obywatelskiej. 

§ 4. Refe,rat prowad2Jl sprawy związane z ewidencją 
i ruchem ludności zgodnie z ,roz!pOr'ządZleniem Prezydenta 
R. P. z qni,a 16 marca 192'8 r. lO ewidencji i kontroli ruchu 
ludności (Dz. U. Nr 3'2, poz. 31091) z pó:źniejs,z.ymi zmianami 
oraz na jego podstawi,e wydanY'lch. 

II. Organizacja wewnętrzna 

§ 5. Na czele Reier:altu stoi kierownik, któr~ kie'ruje 
pracą Referatu. 

§ 6. Pracownicy Referatu z,ałatwiają sprawy określonych 
grup rejonów w myśl za,sad ustalonych pI'lzez Urząd Spraw 
Wewnętrznych. 

III. Szczegółowy zakres działania 

§ 7. Do zakresu działania kierownika Refelratu należy: 
--' ogólne kierowanie całokształtem pracy Referatu, 
- referowanie 'kierownikowi W'y-d!ziału Spraw Wewnętrz-

njch i kierownikowi Reieratu E. L. i D. O. Komendy 
Dzielnicowej Milicji Obywat'elslkiej spraw. związanYIch 
z' działalnO'&cią Referatu wymagających ich. decyzji oraz 
sprawozdań Refer altu , 

- dobieranie pracowników oraz dbanie o ich poziom z~~ 
wodowy, 

-i nadzorowanie pracy podległych sobie pra'cowników, 
- załatwianie ·skarg .i zażalleó związany.ch z.,dzi,~~~~~ 

, Referatu. - '.' I :1' . ,: .. :" ",_ •. ~~. 

§ 8. Do zakre·slu działania pra,c<JWn~kÓW Ref,eratu należy: 
1) prowadzenie książek me'ldunkowych, 

2) przyjmowanie od mieszkańców wypełni!onych formula
rzy meldunkowych wraz z dokumentąm.i wymaganymi 
prze'z ipirz:episy l) ewidencji i kontroli ruchu ludności, 

3~ SlprawdlZanie zgodno:$cl .i. prawidłowości Zlgłaszanych 
dartych meldunkowych ~e złożonymi ,dokumentami. 

4,) dokonywanie zapisów w książkach me]dunkowych, 

,5)· załatWianie Ispraw meldunkowych w referatach Ewiden
cji LudnoIści i Dowodów Osobistych Komendy Dzielnico-
wej Mi1:icji Obywatelskiej, ' 

61) utrzymywanie w stałej aktual\noścli danytch dotyczących 
stan u mieszkańców. 

7) sporządzanie na polecenie władz zwi~rz'Chn~ch list, ze
stawień i wykazów związanych IZ prowadzeniem mel
dunków', 

8') wykonywanie innych zairlań zleconych pr'z,elZ władze '. 
zwierzchnie" 

9) nadzór nad dopełnieniem przez ludność rprr.zebywająCą 
na terenie dzielnicy obowią'zku meldunkowego j termi
nów Jego dOłpełni,enia. 

1'(1) powiadamianie organów M. O. 10 osobach n'iedolpełnia
ją'cych w terminie lub uchyła'jących się od dopełnienia 
o bow:iązku meldunkowego oraz o osobach składających 
dokumenty niezgodne ze zgłaSlzanYJ;lli danymi meldun-
kowymi, , 

11) pnzechCY\VyWanie książek meldunkowych" list " wykalZÓw 
oraz p]eC'zątek, 

12,) ,sprzedaż formularzy me~dunk!Owy;ch, 

13) wydawanie mles,zkańcom dzielnicy w zakresieustalo
nym 'Przez ',władze zwierzchnie zaświadczeń zamieszka
uia, 

N) poświaldczanie wyłącznie na żądanie organów M. O. 
tożsamości mieS'zkańcó;w d:zielnicy na 'przedłożonych 
fo.tografiach. 
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IV. Postanowienia końco,we 

§ 91.' Rodzaje stanowisk służ!bowy!ch IW ,r.eferacie oraz 
szc,zegółowy zakres zadań i kompetencji określa wykaz 
stano.włsk służbo.Wych ustalDny prze'z Prezydium Dzielnico.
wej Rady Narodowej na wniOlslelk kiero.wniika Wydziału 
Spraw Wewnętrznych uzgodniony z Urzędem Spraw Wew
nętrznych opracowany wapaTciu D decy~ję etatową i ra
rno.wy wykaz stanowisk służbo.Wych stanowiący załą'cznlik 
do. reg.ułaminu. 

36. 

U C H W A Ł A Nr 22./18,7/60 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnda 7 czerwca 19'6101 r. 

w sprawie dopłat' do cen napojów alkoholowych 

Na podstawie art. ,581 ustawy z dnia 215 styc'znia 1958 r. 
D radach naro.dowych (Dz. U. nr5~ pOIZ. 116); §§ 1 i 2 uchwały 
nr 4511 Rady Ministrów ·z dinia 113 listopada 1957 roku 
w sprawie dopłalt do cen napo'jów alkoholo.wych. pobiera
nych iZ mocy uchwał prezydiów ,rad narodowych na budowę 
szkół ora'z innych urządzeń kuLturalnych i socjalnych (M. P. 
nr 915" poz. 5154). P,rezydium Rady Narodpwej m. Łodzi 
uchwala co nasrt·ępuje: 

1. Wpro.wadizić z dniem 15 ozerwca 1961l} r. na obs1zarze 
m. Ło.dzi dópła>!y do. cen naipojów alko.holo.wych w WYSo.
~o.śd: 

zł 8,,' od litra spiryltusu ko.nsumcyjnego, 

zł 4,--' od litra wódki c:zyst:ej łub gatunkowej" likieru 
lub koniaku z wyłąc'zeniem aperitifów 
i c'Octaili. 

, .. ,zll.~ .oQ;.hu't:ęl'ki winagr'Olno.wego i PWOCo.Wego. lub 

2. Poruczyć wylmnani'e uchwały rniniejsz.ej Wydz:rałowi 

Finansowemu i Wydziałowi Handlu Prezydium Rady Na
rodowIej m. Łodzi. 

Sekretarz· Prezydium 

. Adam Torzews'ki 

/ 

37. 

Przewodniczący Prezydium 

wz/ Edward Wróblewski 
. Zas.tępca PrzewodniC'zącego. 

U C H W A Ł A Nr 2.2/186/60 

Prezydium ita~y N aro,dowej' m. Łodzi 
z drnda 7 czerwca 1900 r:. 

w sprawie nadania' Odznaki Honorowej m. Łodzi 

Na podstawie arb. 53 ust. 2 ustawy z dnia 215 stycznia 
19.58 r. o radach narodo.wych .(Dz. U. nr 5, pOIZ . .16,) oraz 
'§ 4 uchwały nr 24/519 Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 
l6 JJist'O>pada .19.59 r. Vi sprawie ustanowren]a Odznaki. Hono
rowej m. Łodzi (Dziennik Urz.ędowy Rady Na,rodo.wej m. 
Łodzi nr 1<0. poz. 47) - PrezydiJum Rady Narodowej m. 
Łodzi pOstanawia:· .. ' 
nadać ,.,Głosowi Ro.boltniczemu"· Od:z·nakę Honor,ową m. Łodzi 
za s·zezególne 'zasługi dla rozwoju miasta Łodzi. 

Sekretarz Prezydium 

Adam Torzewski 

3'8. 

Przewodniczący Prezydium 

wz/ Edward Wrób.Iewski . 
Zastępca Przewodnic'zącego. 

n C H W A Ł A nr 17/128/00i 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

·z dnia 3/~aja ·1916i()1 roku 

zmieniająca uchwałę Nr 10/63/59 z dnia 11 marca 1959 r. 
w sprawie wprowadzenia dla niektórych wykroczeń popeł
niDnych przez mieszkańców m. Łodzi właściwości kolegiów 

według miejsca zamieszkania obwinionego. 

Na poos'tawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. 
D Zlffiianie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzelCznictwie 
karno-administracyjnym (Dz. U. nr 77, po.Z. 300) Prezydium 
Rady Narodowej m. Łodzi; na wniosek Urzędu S:praw 
Wewnętrznych po s t a n a wi a: 

1. Wprowadzić do uchwały nr }IO/63/59 Prezydium Rady 
Narodowej m. Ło.dzi z dnia II marca 1'9'5,9 r. no.we 
pUlIlk,ty 2 i 3 w nasitępującym brzmieniu: 

2. ",pkt. 2 - wyłączyć na terenie m. Łodzi z wła·śc:i:wości 
kolegiów karno.-administracyjnYich przy prez)'idiach dziel
nicowych rad narodowych ro.zpoznawanie spraw według . 
miejsca .zamfe·szkania ,obwinionego. D dno. śnie wykroczeń 
o.kreślonych wart. 8 ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 
2.XII.19,5H r. D zmianie ustawy z dnia 15.XII.19,5:1 r. 
o ,or,zecznictwie karno.-administracyjnym podLegających 
ukaraniu karą aresztu" j.eś1i popełni:o.ne zo.siały przez 
więcej niż jedną osobę 'zamieszkałe w różnych dzielni- . 
cac'h". . 

3. ,.,pkt:. 3 - po.stanowienia punktu 2-go mają zasi'oso.wanie 
do wykroczeń popełnionych po dniu 311 maj,a 19'60 r.". 

4. Poruczyć wykonanie niniejs'ze; uchwały prezydiom dziel
n.ico.Wych rad narodowych ora:z kierownikowi Urzędu 
Spraw WewnętI'lznych. 

Sekretarz Prezydium 

Adam Torzewski 

Przewodnwzący Prezydium 

Edward Kaźmierczak 
\ 

39. 

ZARZĄDZENIE 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnia 19 maja 11960 r. 

w sprawie wybiórczej akcji odszczurzania. 

Na pOdsta·wie art. 53 ust.' 4 pkt. 4 us.tawy z dnia 2S stycz
nia 19518 r. o radach narodo.wych (Dz. U. nr 5~ poz. 1'6), 
ustawy z dnia 21 lutego 193'5, roku o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym i o ich zwalczaniu (Dz. U. nr 2:7,. pO/z. 198) oraz 
§ 7 ust. 2 rozpo.rządzenia Mi.nistTR Zdrowia z dnia 12 J.ipca 
1915i1 Toku w slpr,awie utrzymania porządku i c'zystości w nie
ruchomościach (Dz.U. nr 4JO~ poz. 30:6) Prezydium Rady 
Naro.dowej m. Ło.dzi zarządza: 

§ 1. Przeprowadzenie wybi'Órozego odszClzurzania na tere
nre m. Łodzi vi okresie od Idn,ia 2;3 maja 19610 r. do' dnia 
12 czerwca 1'9610. r. 

§2. Wybiórczemu odszczurzaniu na tereni:e m. Łodzi 
podlegają: 

a) zakłady i przedsiębiorstwa. na których terenie przepro
wadza' na podstawie umów stałą akcję ods,zc'lurzania 
Łódzki Zakład Dezynfe~cj,i. Deratyzac'ji i DezynsekCji 
w Łodzi, 

b) .z~kłady . przemYSło.We i handlio.we. maga'zyny, sik1Jepy 
l ]nne o.blekty stanowiąc'e własność państwową. spółdziel
czą. lub prywatną, które zostały wytypowane' do wy
biórczego. Qidszc:zur~a:nia przez Dzielnicowe Stacje Sani
tarno-Epidemiolog.iczne. 

§ 3,. O wytypowaniu do akcji wybiórczego. Odszc'zurzania 
i umieSZczeniu na odpowiednich viykazacł). powiadomieni 
zo.staną właścidele i użytkownicy obiektów wymienionych 
w § 1 'Pkt. b. przez Łódzki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji 
i Deratyzacji w Łodzi~ Piotrko.wska 2318, który przeprowadzi 
akicję wybiófiCzego. odszcZlurzania własnymi kolumnami 
i przy użyciu własnych środków gryzoniobójczych odpłat
nie wg cen ustalonych przez MirLrslterstwo. Zdrowia. . 
Użytko.wnicy i właściciele obiektów wymienionych w § 1 
pkt. b po.wiado.mieni zo.staną najpóźniej na 7 dni przed 
terminem akcji odsiezurzania. 

§ 4, Akcja wybiórclZego. odszczurzania przeprowadzona 
zostanie przy użyciu trutki •• Kumader" i ·.,Kumaran". 

§ 5. Koszt akcji wybiÓflczego .odszczurzania wyniesie: 
a) obiekty o po.wierzchni do ro m 2 - ryczałt zł 2J().,OIO 
b) za każdy pastępny m 2 powierzchni zahudo.wanej zł (},27. 

§ 6 .. Koszty .związane z przeprowadZeruem akcji ods'zczu
rzania ponoszą: 

a:) w zakładach przemysło.Wych i handlowych użytkownicy; 
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b) w domach mieszikalnych propol"cjonalnie wszyscy loka
torzy. 

Administracje domów mieszkai'llych, wytypowanych do 
akicji ,odszczurzania doliczą wydatkowane kwoty do 
świadczeń i pobiorą je od lokatorów łącznie z ozynszem 
mieszkalnym. 

§ 7. Obiekty podlegające .odszc~urzaniu winny być upo
rządkowane i doprowadzone do właściwego stanu sanitar
nego. 

§ 8. W toku odszczurzania należy stosować się do zaleceń 
kierowniików ekip deraltyzac)"ju)"ch, mających na celu bez
pieczeńsItwo ludności. 

§ 9. Wyłożonych <porcji trutek nie należy dotykać anI 
przenosić z miejsca na miejsce. 

§ 101. Nadzór i rkontr.olę nad wykonaniem zarziądzenia 
pf'1zeprowadzi; stacja Sanitarno-Epidemiologiczna m. Łodzi 
wraz z aparatem Dzielnkowych Stacji Sanitarno-Epidemio
logi'cznych przy współdziałaniu Łódzkiego Zakładu Dezyn
fekcji, Dezynsekcji i Dera,tyzacji w Łodzi. 

§ 1111. NiestoiSujący się do· przepisów niniejszego zarządze
nia podlegają na :podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 lutego 
1935 r. o 'zapobieganiu chorobom zakaźnym i o ich zwalcza
niu (Dz. U. nr 27" poz. 19,s) w związku z art. 8 ustawy 
z dnia ~5 grudnia 19$1 roku D orzecznictwie karno-admirrh 
stracyjnym (teksit jednolity Dz. U. nr 15" poz. 79 z 1959 r.) 
karze a1reszltu do trzech miesięcy i grzywny do 3,.10\0:0 ~łotych 
lub jedne!j z tych ka~. ·1 

§ 1'2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Za Prezydium Rady Narodowej 
mgr Gabriel G()rtowski 

Z-ca Przewodniczącego Prez. 

410. . 

ZAltZĄDZENIE 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 24 ma,ja 196!0 r. 

W sprawie oc,hrol1nego szczepienia psów przeciw 
wściekliźnie 

Na podstawie tozpo,rządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 
14 grudnia 1963\ r. (Dz. U. nr 4" poz. 9 z r19'5,4 foku) zarządza 
się przymusowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie. 

§ 1. Szczepienia odbywać się będą codziennie od dnia 
1 do 24 września :19:6iO roku" .oprócz niedz·i'el w godzinach 
od 14-17, w następują,cych pun~tach weterynaryjnych: 

a) Państwowy' Zakład Leczniczy :dla Zwierząt (ul. Koper-
nika 221). 1 • 

I b)' Punkt Weterynaryijny Łódź-Bałuty - (ul. Ciesielska 8), 

c) Punkt Weterynaryjny Łódź-Górna - (ul. Pabiankka 47) 

d) Brzychodnia We,terynaryjna - Łódź-Widzew (ul. Konsty
tlucyjna 1/3). 

§ 21. Szczepieniu podlegają raz w roku wsz.ystkie psy, 
w wieku ponad 2 miesiące. 

§ ,3,. Psy należy doprowadzić do najbliżsiz,ego punktu 
s,zczepienia od miejsca zamieszkania w terminie podanym 
w § 1" w kagańcu i na smyczy. 

§ 4. Po 'zas'zczepieniu psa posiadaczowi zJors tan ie wydany 
zna'czek re'jestra'cyjny z napisem: .. Łódź 19<610 r." , 

Znaczki te zachovJ'ajią ważność do c'za'su szcz,epienia psów 
w roku 19i61l. Za 'S'zczepi,enia pobrane będą opłaty na miejscu 
w wysokoś'c1 zł 7)5101 'Od każdego psa, a zaznac:zek rejestra
cyjny zł 3. 

§5. Termin szczepień przedłużony nie będzie. 

§ ,6. Posiadacze psów' niedoprowadzony,ch do szczepienia 
powinni doprowadzić te psy w terminie do dnia .15- paździer
nika 196,0 r. do ,rakarni przy ul. Śnieżnej, 1~ w celu zgła
ctlzenia. Po tym terminie 'psy nie podddane szczepieniu 
pr:zeciw wściekliźnie będą przymusowo zabierane przez 
rakarza. 

§ 7. Niestosują,cy się do PowYŻlsZegO zarządz,enia będą 
karani na zasadzie aDt. 918 rozporządzeni,a Prezydenta Rzeczy
pospolitej 'z dnia 22.81.1927 r.o zwalczaniu zaraźliwych 
chorób zwierzęcych (Dz. U. nr 7'7. poz. 6731) w zwiąiku 
z art. 8 ustawy z dnia 15.12.19511 r. o orzeeznietwie karno
administracyjnym (Dz. U. nr ,15 poz. 79 z 1'91519 r.) i dekretu 
z dnia 2:6.>4.19481 T. o !podwyższeniu grzywien" kar pieniężnych. 
kar porządkowych i nawiązek (Dz. U. nr 24, poz. 1'61) 
grzywną 0.01.5100 zl lub karą areS'~tu do 6 tygodni. 

Za PrezYdium Rady Narodowej 

Sekretarz Prezydium 

Adam Torzewski 

41. 

Przewodniczący Prezydium 

w /z Edward Wróblewski 
Zastępca Przewodniczącego 

ZARZĄDZENIE 

Prezydium Rady Narodowej in. Łodzi 

z dnia 2'4 czerwca weo, r. 

W sprawie zas.ad finansowania i koordynacji inwcntaryzacji 
urządzeń podziemnych, naziemnych i nadziemnYch w istnie
jących pasach ulic, zieleńców publicznych na termlłe m. Łodzi 

Na podstawie art. ,5'3 ust. 2. i 4" pkt. 4 ustawy z dnia 
2'5 stycznia 1958r. o radaoh na,rodowych (Dz. U. nr 5, pOZ. 16) 
uchwały nr 2'01 Prezydium Rządu z dnia 7 stycznia 191515 r. 
w sprawie robót na ulicach 'oraz plaeach i zieleńcach pu
blicznych w miadta'ch (M. P. nr 17, poz. 17151» i cz. 1, pkt. 1 
uchwały Rady Narodowej m" Łodzi Nr 11 z dnia 23'.V.1957 r. 
oraz w nawią'zaniu do uchwały nr 37/24\1/5\9 Prezydium 
Rady Narodowej m. Łodzi zarządza co następuje: 

1. Sporządzenie inwentaryzacji technicznej urządzeń pod
ziemnych" naziemnych i nadziemnych i:s:tniejących w pasach 
ulic,. placów i zieleńców publicznych na terenie m. Łodzi 
wg zasad usta'Ionych instrukcją o Siporządzehiu dokUJ::n.e~ac:ji 
inwentar)"za,cyjnyeh wg zał. 1,~ 

2. Wylwrnanie postanowienia wymienionego w pkt 1 po
. wierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej '- Oddział 
Geodezji. 

3. Prace inwentaryzacyjne wykonane będą pr~ez Mie}skie 
Pr,zedsiębiors1two Geoderzyjne oraz inne j1ednosltki" legitymu
jące się odpowiednimi 'k'WalifVkacjami~ o ile uzY,Sik,ają po
zwolenie Wydz,iału Gospodarki \Komunalnej - Oddziału 
Geodezji~ 

4. Użytkownky istniejących uI1ządz,eń obowiązani są na 
każde żądanie jednostki wykonując:ej inwenta'ryza1cję wziąć 
udział w tpr.acach inwentaryzacyjnych w zakresie następu
ją,cych ,zadań branżowych: 

a) określenie stopnia zużycia i'stniejącychurZądzeń, 

b) ok'reślenie technieznych cech i:Sltniejących urządzeń, 

c) udz·iał przy wycenie .majątkowej istniejących urządzeń. 

5,. Uży1kownicy istniejących urządzeń partycypują w kosz
tach inwentaryzacji. 

6. Koszty sporządzenia dokumentacji inwenta,ryzacyjnej 
rozdz,ielone będą równamiernie na wszys1!ki'ch użytkowni
ków, niezale·żnieod tego, czy dany użytkownik posiada na 
inwellltary,zowa1nym tereni,e własne urządzenie. ' 

7,. Wpłata na poczet koszltów musi być wnolszona pr,zez 
użytkowników na podstawie opracowanych roeznych planów 
i zamier.zeń, które przygotuje Wydział Gospodarki Komu
nalnej - Octldział Geodezji w terminte do dnia 31 marca 
roku operacyjnego. 

Rozliczenia os'tat:eczne dokonywane będą w terminie do 
dnia 311 grudnia roku operacyjnego. 

8. Zarządzenie niniejsze wchodlzi w żYreie z dniem ogło
szenia w DzieI1!I1,iku Urzędowym Rady Narodowej m. Łodzi. 

Sekretarz Prezyd1ium 

Adam Torzewski 

Przewodniczący Prezydium 

w/z Edward Wróblewski 
Zastępca' Przewodnicz'ącego 
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42. 

U C H W ' A Ł A nr 10/66 

Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Polesie 

z dnia 217 maja 1196101 rOiku 

w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie 
Nowego Złotna. 

Na podsItawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 215 sltycz
nj:a 1'9518 rloku Ot radach narodowych (Dz. U. nr 5, poz .. 16) 
ora'z § 1 pIDL 17 uchwały Rady Narodowej m. Łodzi nr 2?/j2 
z dnia 3101 maja 1<91513 r.' w sprawie ustalenia zakresu dZla~a.~ 
nia ilości członków oraz Hezby i ,rodzaju stałych KomISJI 
Dzi'~.lnicowy,ch Rad Narodowy'ch m. Łodzi (Dz. Urz. R: ~, 
m. Łodzi nr ,6, poz. 33) Dzielnicowa Rada NaTodowa Łodz
Polesie postanawia: 

1. Ulicy od:biegające,j w kierunku poł~dn.1owo-wslchodnim 
od ulicy Podchorążych do. ul. ZbroJneJ nadać nazwę 
"Komandosów" . 

2. Ulicy odbiega,ącej.od ulicy Podchorąży,ch w kierunku 
południowym do ulky Złotno nadać nazwę ,,1Husarska'''. 

Sekretarz Prezydium 

Stefania. Jedyneeka 

43. 

Przewodn~czący Prezydium 

Tadeusz Zatloipiańskll 

U C H W A Ł A nr 21/60 

Dzielnicowej Rady Narodowej Łódlź-Górna 

z dnia 27 maja '19160 r. 

w sprawie zmiany nazw ulic. 

Na .ipOdsltawie art.' 3 ust. :1 us:tawy z dnia 2'5 stycz·· 
) 'nia ·19518 r>Óik.ti. 'O radach nar,odQwy~h (Dz. U. nr '5" poz. 16) 
. i § 1 pkt. 17" uchwały nr 271/53 Rady Na:r.odowej m. Łodz.' 

z dnia 3!O' maja 191531 r. w sprawie ustal!enia ziakresu działania 
ilośd cz.łon:ków oraz liczby i rodzaju sItałych komisji Dz.iel
ni:cowych Rad Narodowych m. Łlodzi (Dzl. Urz. R. N. m. Łodzi 
nr 6" poz. 313') Dzielnicowa Rada Narodowa Łódź-Górna 
p o s t a n a w i a: 

1. Przedłużeniu ulicy Paderewskiego nos,zącemu do
tychczas nazwę ulicy Gomułki" położonemu na płanie m. Łodzi 
w kwadracie E ~ 7 nadać nazwę ul. ",Paderews'kielgo". 

2. Przedłużeniu, ulicy Skrajnej noszącemu dotychczas 
na'ZWę ul. Wojten'na, położonemu na planie m. Łodzi w kwa
dracie FG-lIO,. nadać nazwę ul. ",,Skraljmi". 

Sekretarz Prezydium 

Józef Światłowski 

414. 

Przew:odniczący Prezydium 

Edward Jagodziński 

ZARZĄDZENIE 

Wydziału Komunikacji 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 6, czerwca 196101 r .. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku wykazania się znajo
mością przepisów o· ruchu na drogach publicznych przez 

osoby kierujące ro~~rami. 

Na \ podSItawie art. ,519 ust. 1 ustawy z dnia 2i5 styClz
nia 19:M r.O radach narodowych (D1J. U. nr ,S poz. M), 
§ H roz\porządzeni,a Ministra Transportu Drogowego i Lot
nkzeg'Oz dnia 15 grudnia 195131 r. w spr,awie ruchu rowerów 
na dr.ogach PUbliczny;ch (Dz. t. nr 3. poz. 7 z 19514 r.) oraz 
§ 7 'zarządzlenia Minisltra TrahspOlrltu Drogowego i Lotni
czego z dnia '2151 .lutego W54 r.w sprawie prowa1dzenia re
jesrtru rowerów i wa,run'ków s,prawdzania' 'znajomości prze
p;isówa N1Jchu drogowym (M. P. nr 23" poz. 3184 i M,. P. nr 27. 
poz. \1127 z 191519, r.) Wydział Komunikacji Prezydium Rady 
Narodowej m. Łodzi za'rządza co następuj.e: 

§ ,i. \Wprowadza się na terenie miasta Łodzi obowiązek 
wykazania przez osoby kierUjące roweram,i, moto.cyklami 

z silnikami o pojemności do !)lO cm3 (motorowerami)" rowe
rami z silnikami pomocnkzymi i wózkami rowerowymi, 
zwanymi w dalszym cIągu ,.,rowerĘlmi" znaj omości prze
pi,sów o ruchu drogowym. 

§ 2. Osoby kierujące ro,werami winny w ciągu 310 dni 
od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia dopełnić 
obowiązku określonego w § 1. 

§ 3. 1. Sprawdzania znajomości przepisów o ruchu na 
drogach publicznych prze'~ osoby kierujące rowerami,. do
konywać będą Ośrodki Szkolenia Kierowców. 

2. Za sprawdzanie :zmajomości przepisów o~reślonych 
w ust. 1 nie pobiera się opłat. 

§ 4. 1. Osobom" które wykażą się znajomością przepisów 
określonych w § 1" wydawane będą .przez Wydział Komu-
nikacji zaświadczenia potwierdzające tę okoHczno'ść. ' 

2. Zaświadczenia,o których mowa w ust. l. podlegają 
opłacie skarbowej w WYSOkości zł 10. 

§ 5. Zaświadczenie wymienione w § 4 osoba kierująca 
rowerem obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać 
na żądanie organów kontroli d.rogowej łącznie z kartą 
rowerową· 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia. 

Kierownik Wydziału 
Tadeusz Smolec 

"} 

Część II - Publikacje 

4,5. 

OGŁOSZENIE 

Wydziału Archiitektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium 
Rady Narodowej m. Łodzi o sporządzeniu planu zagospo

darowania terenu . 

Na podstawie art. 6 ugtt. 3' ustawy z 2!2 maja 19518 r. 
o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych 
w miastach i osiedlach (Dz. U. nr 31, poz. 1313) Wydział 
Arch:i!tektury i Nadzoru Budowlanego - Prezydium Rady 
Narodowej m. Łodzi .ogłasza niniej,S'zym" iż sporządzony 
Izostał plan zagospodarowania przestrzennego terenu wyzna-

, cz'onego pod budownictwo jednorodzinne uchwałą nr 5,/310'/59 
Prezydium Rady' Narodowe]" m. Łodzi z dnia 2i7,.I.W5'9 r. 
w sprawie wyznaczenia terenów między uL Ekonomiczną 
i Przestrzenną pod budownictwo domów jednorOdzinnych, 
ograniczonego: 

----< od północy ul. Ekonomic~ną; 

- od wschodu obsizaTem zieleni publicznej, położonym po 
zachodniej stronie ul. Granicznej; 

- od południa granicą przebiegającą w odległości 15!O do 
210:0, m na ipo~udlni'€ od obecnej Unii regulacyjnej ul. P1rze:
strzennej - v:g projektu; 

~ od zachodu granica I'p!rzebiega n'a tyłach działek poło
ż.onych po nieparzystej stronie ul. Szymanowskiego, 
północną i zalchodnią g:rarlli:cą osiedla ,.Prlzestrzenna I'" 
oraz tylną granicą działek 1:>0 zachodniej stronie ul. Sław
nej. 

Plan ten wyŁożony zostande ,do wglądU osób zainte
reso:wanych .od dnia 13 czerwca m6iO r, do dnia 216 czerw
ca 11960 r. włącznie w budynku Prezydium Dzielnicowej 
Rady Narodowej Łódź-Górna przy ul. Żeromskiego nr 15,6 
w Wydziale Architektury i Nad:ooru Budowlanego" pokój 79 
w godzinach od 9,:010 do 1i2,~CIO w poniedzia~ki, środy i piątki. 

W.podanym terminie przyjmowane będą wszelkie za..., 
strzeżenia i wnioski zainteresowany'ch stron. 

Po upływie podanego terminu nie będą przyjmowane 
żadne zastrzeżenia i wnioski" a plan zgodnie z postanowie
niem art. 6 uSltawy z dnia 22 maja 19'5,8 r. o terenach dla 
budownictwa domów jednorodzinnych w mia,sltacth i osiedlach 
(Dz. U. nr 31,. poz. 138) Iprzedstawiony zostanie Prezydium 
DzieLnicowej Rady Narodowej Łódź-Ruda do zatwierdzenia. 

Z-ca Głównego Architekta m. Łodzi 

mgr inż. arch. Cyprian Jaworski 
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