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UCHW AŁA Nr 14/62 

Rady Narodowej :m. Łodzi 
z dnia 1:5 Hs,topada 1962 lioku 

i w sprawie rozwoju usług dla ludności 

Rada' Na,rodowa m. Łodzi po wYlsłucha;niu sprawioiZdania 
Prezydium Rady Narodowej m. łJodzi oraz opinii Komisji 
Produk,cjoi i Obrotu Towarowego,. w wyniku dyskusij stwl'er
dza, iJe miJlno wy,raźnej poprawy w działalnoślCi usługowej 
dl,a ludności w porówn:aniu do lat ubiegłych, która wyraża 
s'ię między innymi w rozJwoju sied zakładów usługowych, 
częś'ciowej moderni·zacji zlClikładów i rozwijaniu nowych .fO'rm 
w działalności usługowej, obecny stan rze1czy }esrt jeszcze 
w wysokim stopniu nieza:dowala'jący. 

Potrzeby ludlOśiCi nalszeg.o mialsta nie S'ą w pełni zaspaka
jane przez iSltni1eją1cą sieć zakłladów usług?w:y<Cih zarÓwno 
ze względu naiJch lokaliza'cję jak .i wypos1azeme te'chniczne 
i występują/ce braki wzalOpa'trzeniu w częśd zlamienne. 
"Również formy obsługi j,ak i kultura św'iadiczenia usług po
~ostawiają jes!zlczle wiele do życzerrta. 

Dążą1c Idlo usunięcia; 'WY'Sitę;PUj ą,Cylch nieprawidł'OiWOśd, 
w troslce .Q da'lszy rozwój działalności usługowej dla lud
noś'ci, Rada Narodowa' m. Łodzi na podsItaiwie art. 3, ust. 2, 
pkt. 3 i 15 ustawy z nia 2·5 srtYlczrria. 1958 r. o ~adach naro
dowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) - uchwała, CIO następuj<e: 
I. Zobowiązać Prezydium Rady NClirodorwed m. Łodzi do: 

1. POdjęcia wniosków zabezpieczają'cych oddanie z nowe.go 
budownictwa minimum 15 tys. m 2 lokah usługowych w pila
nie 1961-1965, 

2. wystąpienia do Ministersiwa Handlu Wewnętrznego aby 
były w pełni. real1.'iz'Owane, postalnowłenia uchwały nr 194/610 
Rady Ministrów odnośni'e pełn,ego zabe~pieczenia .dos,ta:w 
części zamiennych, wszystkim jednostkom świad'czącym 
usługi dla ludno~ci. ' 

II. 'Zobowiązać Prezydia DzielnicowychRad Narodo'wych do: 

79 - w sprawie zaiwie,rdz'eniia planu szczegółowego zago
spodClirowaIll1a prz'es'trzenlIlego osiedla domków jedno
rodzinnych Komorniki-Ws'chód 

80 - w sIPrawie nadania' OdJznaki Honorowej m. Łodzi 

81- w sIPrawi'e nadlania Odznaki Honorowej m. Łodzi 

82 - w sprawie nadania Odz,rtaki Honorowej m. Łodzi 

8.3- w sprawie n:adania Odznaki Honorowej m. Łodzi 

a4-w SlPrawie nadania Odznaki Honorowej m. Łodzi 

85 - w sprawie nadania Od'znaki Honorowej m. Łodzi 

86 - w sprawie nadania Odznaki Honorowej m. Łodzi 

Zarządzenie Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

87 - w sprawie uregurrowania g.odzin prp.cy sieci handlo,wej 
i zbiorowego żywienia na terenie lIn. ŁO'dzi 

UChwały Dzielnicowej Rad,Y Narodowej Łó~ź-Górna 

88 - w spra,wie nadania nazwy nowopowstałej ulicy 

89 - w sprawie zmiany nazwy ulicy. 

1. opracowania planu zwiększenia lilośd zak~adów ~słu~o
wy,ch w tych rejonach dzi~nic gdzie odczuwa SIę wyraz~y Ich 
brak, drogą przestawienia małych zakładów produk'cYJnych 
o powierzhni do 100. m 2 z działallnoślc'i produkcyjne'j na usłu
~,wą, 

2. rozwinięcia działalności usługowej dla ludności w . za: 
kres!l!e rem'OnJtów lokator.skkh i mlalarstwa przy kazdeJ 
AdmInistracji Damów Mieszkalnych, 

3. pr;zeprowadzeJllia lustracji tere.nu dzielnicy przy współ
, p~acy właściwYIch komisji D.R.N. aby: 

a) 'Wyk'orzy,stać sutereny i inne lokale niemie,szka'lne na 
lza,kłady usługowe lub punk,ty przyijęć po wykwatero
WClilliu z n.iJch m'ieszkańców, 

b) zbClidać mozliwoślCi wykorzySltania lokali usługowych 
• lO dużej powierzchni do organizowania w nich usług 

p oklJ:eiW1nych , 
4. bardziej wnikliwego podchodzenia do jedos~ek. świad

czącYlch UlSługi dla ludności przy p.rzyznawamu Im u1lg 
,czynslZiowych i innych. 

III. Zobowiązać Wydział Przemysłu do: . 
L oprCliCOWClill1a pr'Og'ramu pełmego zaspokojeni~ potrzeb 

ludności na usługi w zakresie napraw zmechanIzowanego 
sprzętu gospodarstwa domowego i telewizorów i jego r;e
alizalcji do kloń,ca 19,65 roku, 

2'. iniJCjow:aIllia nlOwych rodzajów ~ ~or~, v.: . d~i~łalności 
Uisług,owej mający'ch na celu IJO?mesleme JakOsCl, u~ług 
i zbl,iżenie do klienta rozszerzeme zakresu usług sWlad
czony'ch w domu klienta s,zcze.gólnie o naprawy odzie
ży i bie'limY,-mechanizalCję zakład~ usługowych ~raz t"':Q
rzenie centralnych zakładów pracUJących w 'Opar,ClU o s1.eć 
punkltów przyjęć. 

IV. Zobowiązać Wydział Handlu dO' stopniowego ,wp~o~ 
wadzania dostaw do domów nie tylko mleka lecz rowmez 
i innj'1ch artykułów spoe:ywczy,ch pieDWIszej potrzeby. 

V. Zobowiązać WYldz,iał Gospodarki Komunalnej i Miesz~
ni,owej dO' opralcowania wielo'le'tni~go p~o~amlU rozlWoJu 
praLniotwa i chemijJcznego czysz'Czema OdZ,I€ZY z wyznacze
niem s'zczegółO'wy,ch zadań 'Obu jedn.ostkom prowadzącym tę 
dzał,allność tj. Zjednoczeniu PrzedsiEl.biorstw Gos:pioda,rki Ko
munal:nej i Łódzkiemu Związkowi Spółdz,ielni Pracy. 
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VI. Zobowiązać Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki 
Komunalnej do zwiększenia kontroli nad jakośdą i termina
mi wykonywanych usług pralnkzych. 

VII. Zaleca się wszyśitkim przedsiębiolfstwom, spółdziel
niom i zakładom rzemieślniczym pfiowadzą\cym d:z;iała\lność 
usługową oraz ich jednostkom nadrzędnym realizację okre
śIionj'ich planami zadań w zakresie rozwoju działalności 
usługowęj dla ludności, stałego poprawiania form działa
nia i jakości świadczonych usług, podejmowania działań ma
jących na celu pełniejsze zaspokojenie potrzeb ludności 
i zbliżenia usług do mieszkań'ców oraz szkolenie kadr i oto
czenie właśchvą opieką szkolonych uczniów. 

VIII. Zaleoić Komisji Produkcji i Obr'otu Tow,arowego 
Rady Narodowej m. Łodzi przeprowadzanie okresowych kon
troli realiz,acji postanowień niniejszej uchwały. 

IX. Zobowiązać Pre,zydium Rady Narodowej m. Łodzi d:ą 
przedłożenia informacji z przebiegu wylwnywania uchwalo
nych zadań niniejszą uchwałą na jednej z sesji Rady Naro-, 
dowej m, Łodzi w I półroc~u 1964 r. 

Sekretarz Prezydium 
mgr Adam Tonewski 

przewodniczący Prezydium 
mgr Edward Kaźmierczak 

73. 

u C II W A Ł A Nr 39/409/62 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnia 6 listopada 1962 r. 

w sprawie podziaJri miasta na strefy oraz ustalenia wy
sokości opłat z tytułu korzystania' z terenów 

Na podstawie art. 53, ust. 4 pkt. 4 ust,awy z dnia 25 stycz
nia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16), art. 24 
ustawy z dnia 14 lipca 1961 r.o gospodarce terenami w mia
stach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) oraz uchwały 
Nr 105 Rady lVIinistrów z dnia ,22 marca 1962 r. w sprawie· 
wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z tere
n6v" w miastach i osiedlach (Mon. Polski Nr 47, poz. 221) 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi p o s t a n a w i a: 

1. Dla celów związanych z ustalaniem opłat za wiel.:!zyste 
użytkowanie oraz użytkowanie gruntów stanowiącyeh wła
sność Skarbu Państwa dokonać podziału miasta na nastę-
pujące strefy: . 

I strefa ~centralna 
II strefa - śródmiejska 

III strefa ~ pośrednia 
IV strefa - peryfe\Tyjna 

o granicach wykazanYCh w załą'czniku do niniejszej uchwały. 
2. lJstalić stawki opłaty rocznej za 1 m 2 terenu państwo

wego z tytułu jego położenia: 
dla I strefy - centralnej 
dla II ~ śródmiejskiej 

dla IP - pośredniej 

dla IV - peryferyj nej 

- 2,70 zł 
~ 1,4'0 zł 
- 0',60 zł 

- 0,4,0' zł 
3. Ustalić stawki opłaty rocznej za 1 m 2 terenu państwowego 

z tytułu jego uzbrojenia w sposób nasltępujący: 
za drogi, dojazdy o na'wierzchni utwardzonej - 0',94 zł 
za prąd elektryczny - 0,10 " 
za wodociągi - 0,13 " 
za kanalizację - 'Q!,70 " 
za gaz - 0,15 " 
za centralne ogrzewanie (z dala czynne) ---< 0,45 " 

4. Ostateczna wysokość opłaty rocznej za l m 2 re użytko
wanie terenu państwowego obejmuje stawkę z tytułu jego 
poleżenia (w danej strefie) oraz z tytułu stopnia jego uzbro
jenia. 

5. Wysokość opłaty rocznej podlega podwyższ'eniu w miarę 
uzbrojenia terenu w nowe urządzenia komuna/Ine. Podwyż
szoną opłatę pobiera się od 1 stycznia roku następnego po 
wybudowaniu nowego urządzenia komunalnego. Ponadt.o 
w miarę rozbudowy' miasta Wydział Gospodarki Komunal
nej i Mieszkaniowej przedstawi zmiany stref. 

o. Dotychczasowo opłaty pobierane z tytułu własności 
czasrwej przelicza się wg przepisów niniejszej uchwały i po
biera s:ę od 1 stycznia 196,3 r. z wyjątkami prZiewidzianymi 
w pkt. 7. . 

7. Gdyby opł,aty roozne, obUczone w myśl pkt. 6 były 
wyżs1ze od opłat pobieranych za doty1chczasowe prawo wła.: 
sności czasowej - pobiera się nadal dotychczasowe opłaty. 
Wysokość tych opła't wzralsta jednak w miarę uzbrojenia te
renu w nowe urządzenia momiU~a1ne. 

8. Opłaty . roczne za, korzystaln.ie z terenu użytkowanego 
na gospodarsitw,a r'Olne, warzywnicze, lub ogrodnicze ustala 
się w/g przepics'ów Sizczegól:ny,ch dotyczą'cych dzierżawy tych 
terenów. 

9. Korzystarrnie z terenów państwowych oddawanych pod 
pracown1cze ogrody dz'iałkowe jest wolne od opłat na pod
stawie art. 12 ustawy z dnia 9 'marca 1949 r. Q pracowni
czych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 18 poz. 117). 

10. Wykonanie uchwały porucza s'ię Wydzi8Jowi Gospo
:darki Komunalnej i Mieszkal1liowej. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 

Przewodniczący Prez~'dium 
w/z 

Edward 'Wróblewski 
Zastępca Przewodniczącego 

Załącznil{ do uchwały Nr 39/469/62 

rrezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 6 Hstopada 1962 r. 

Granice stref 

Strefa I - centralna - zamyka się w granicach ustalonych 
ul.iJcami: 

Ul. Limanowskiego obustronnie od Zachodniej do Ba
łuckiego Rynku, Bałucki Rynek ul. Łagiewnkką ob'\lstron
nie do ul. Włady Bytomskiej, ul. Wł. Byipmskiej obu
stronnie do ul. Francis.zkańskiej, obustronnie ul. .Francisz
kańską, obustronnie ul. KiJińskiego do granicy Stacji 
KoJejowej Łódź Fabryczna, vvzdłuz granicy Sic:cji Kole
jowej Łódź Fabryczna do ul. Targowej, ul. T:'1.rg~~vvą 
obustronnie do ul. Fabry'cznej, ul. Fabryczną obustronnie 
do ul. Kilińiskieg'o, ul. Kilińskiego obustronnie do ul. Za
rzewskiej, ul. Zarzewską obustronnie da Pl. Niepodle
głośd, Pla'c Niepodległości, ul. Księdza Skargi obustron
nie do ul.\Vólczańskiej, ul. Wólczańską obustronnie do 
ul. Różyckiego, ul. Różyckiego obustronnie do Al. Poli
techniki, obustronnie Aleją Politech:1iki, obu::;trOl'illie ul. 
,Żeromskiego do ul. Obr. Stalingradu, ul. Obr. stalin
gradu obustronnie do ul. Gdańskiej, ul. Gdailską obu
stronnie do ul. Ogrodowej, ul. Ogrodową obustronnLe do 
ul. Zachodniej, ul. Za'chodnią obustronnie do ul. Lima
nowskiego. 

Strefa II - śródmiejska - zamyka _ się wokół strefy I, 
w granicach ustalonych ulicami: 

ul.' PojeiZierską obustronnie od ul. Glinianej do ul. Knia
ziewicza, ul. Kniaziewicza obustronnie do ul. Zgierskiej, 
ul. Zgierską obustronnie do ul. Julianowskiej obustron
nie ul. Julianowską, ul. Inflancką obustronie do ul. Kau
fmana, dalej wzdłuż gran1cy cmentarza do ul. Brackiej, 
ul. Bracką obustronnie do ul. Zmiennej. ul. Zmienną obu
stronnie do ul. Wiśniowej, ul. \Viśniową obustronnie do 
ul. Mariańskiej, ul. Mariańską obustronnie do ul. Chłod
nej, ul. Chłodną obustronnie do ul. Spornej, ul. Sporną 
obustronnie do ul. Telefonicznej, ul. Telefoniczną obu
stronnie do ul. Uniwersyteckiej, ul. Uniwersytecką obu
stronnie do ul. Kopcińskiego, ul. Kopcińśkiego do ul. Armii 
Czerwonej, ul. Armii Czerwonej obustronnie do ul. Przę
dzalnianej, ul. Przędzalnianą obustronnie do ul. Zbaraskiej, 

'obustronnie ul. Zbaraską, obustronnie lirI. Stanisławskiego 
do toru kolej owego,_ wzdłuż toru kolej owego do ul. To
Warowej, ul. Towarową obustronnie do ul. Drewnowskiej, 
ul. Drewnowską obustronnie do ul. Kasprzaka, ul. Kas
przaka obustronnie. do ul. Wr'ześnieńskiej, ul. \Vrześ
nień.ską obustronnie do ul. Żubardzkiej, obustronnie 
ul. Żubardzką, obustronnie uL GHnianą do ul. Poj ezier
skiej. 

Strefa III - pośrednia - zamyka sip w granicach wytyczo-
nych ulicami: . 

ul. Gruntową obustronnie od ul. Szczecińskiej, do ul. Tr'a
ktorowej, ul. Traktorową obustronnie do ul. Marzanny, 
ul. Marzanny obustronnie do Ul.I Żabieniec, ul. Żabieniec 
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obustronnie do ul. Liściastej, ut Liśdastą obustronnie 
do toru ~olejowego, wzdłuż toru kolejowego do granicy 
m. Lodzi, wzdłuż grani'cy m. Łodzi do toru kolejowego, 
dalej wzdłuż toru koilejowego do ul. Kreciej, ul. Krecią 
obustronnie na WIschód wzd~uż linii rzeki i s,tawów do 
ul. BOI'luty, ul. Boruty obuJSitI'lonnie do ul. Rogowskiej, 
ul. Hogaw:ską obustronnie do uil. Stryrkowskiej, ul. S:try
kowską obustronnie do u~l. Ża~rowej, uL Żarową obustron
nie' do ul. Radzie,ckiej, ul. RaJd'Z1i'ecką obustronnie dlo 
ul. Marmurowej, ul. Marmurową obusltI'lonnie do ul. Brze
zińskiej, ul. Brzezińs1ką obustronnie do ul. Kmiecej, obu
st'rollinie do ul. Giewont, obustI'lonnie u'I. SZlczyltową, obu
stronnie ul. Serpentyrny do ul. Jluhals1owej, ul. JUhasową do 
ul .Nowotki, t!Ll. Nowotki obUlstronnie do ul. Edwarda, da
lej wIzdłuż toru kolejowego do ul. . Widzewskiej, obustron
nie ul. Widz:e1wską,.obUls,tronrni'e ul. Maciejewsk.iego, obu
stronnie ul.IJodową, dailej wzdłuż grani1cy dzielnic Górna -
Widzew, obustronnie u1. Wotonial'Si~ą, obustronnie ul. Ję
drzejoWlską, da'lej wzdłuż biegu, Olechówki do ul. Rzgow
skiej, ul. Rzgowską do granic m. Łodzi, wzdłuż g'ranic m. 
Łodzi do ul. Pabianickięj, ul. PabianiJcką obustronnie do 
rzeki Ner, wzdłuż biegu Neru do ul ZaltOlkowej, obustron
nie ul. Zatokową, ul. Hangarową obusltronnie do ul. Prą
dzyńskiego, ul. Prądzyńlskie~o obUlstronnie do r,zeki Jasień, 
wzdłuż biegu rzeki Jasień, d'alej wzJdłuż biegu rzeki Karo
lewki do ulI. Dennej, ul. Denrną obustronnie do ul. Oby-' 
watelskiej, ul. Obywait'el}ską obustronnie do ua. ~agirodniki, 
ul. Zagrodniki obuS'tronnie do ul. Rietk ińsiki ej , ul. Ret
kińską ,obUISltronnie do ul. Syrnhdlk~nej, dalej do ul. Krań
C'owej, ul. Krań,clQwą obus,tronnie do. ul. Namiotowej, ul. Na
miotową obusltr'Onnie do ul. Spadochroniarzy, ul. Slpado
chroniarzy obustronnie do' ul. Garnizonowej, ul. Garni
zonową obustronnie do ul. Zł'Otno, ul. Złotno 'Obustronnie do 
ul. Legnirckiej, ul. Legnicką obusironnie do ul. Rą
bieńsk'iej, ul. Rąbieńską obustronnie Ido ul. Traktorowej, 
ul. Traktorową obustronnie do ul. R'Olnej, w prrzedłużeniu 
do ul. SZlczecińJs kiej, ul. SzclZedńską obustronnie do 
ul. Gruntowej. 

Strefa IV -peryferyjna - obejmurje pozostałe tereny w gra-
, nicach Wielkiej Łold'zi. 

74. 

u C H W A Ł A Nr 32/332/62 
Prezydium :Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 11 wr~eśnia 1962 r. 
w sprawie ulgowych opłat za usługi kąpielowe 

Na padst.a:wie art. 53 ust. 4 pkit. 4 z dnia 25 stycznia 1958 r. 
oradach narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 16) oraz § 1 Uchwały 
Nr 185 Rady Mi-nislbrów z dnia 311 maja 1958 r. w sprawie 
przeka,zania prezydiom rad na.r,odowych uprawnień ·do usta
lania 'Opłat i stawek tarydlowy,ch za niektóre usługi i świad
czenia lromunaln'e (M. P. Nr 61 poz. 3414) ~ Pre,zyldium Rady 
Narodowej m. Łodzi postalIlawia: 

1. Ustalić z dniem 1 września 1962 r.opłatY za usługi 
kąpielowe dla inwalidów woj enny1ch i WOjskOWYCh w nastę
pująlcych wysoKoślCiach: 

a) kąpieil wannowa zł 2.-
b) nartrYlsk w kahinie zł 1,25 
c) na,trYlsk w ogólnym pomreszCrzen]u zł 0.,75 
2. Opla1ty uSltalone w punkicie 1 nie obowiązują w piątki, 

sobOity i dni przedśw,iąte'czne. 
3. Wykonanie uchwały pawierz1a się DyrektoToiWi Zjedno

czenia Przedsiębiolistw Gospodarki Komunalnej m. Łodzi 
i DyrelttoTlowi Miej!s'kilch Łaźni w Łodzi. 

Sekr·etarz Prezydium Przewodniczący Prezydium 
mgr Adam Torzewski mgr Edward Kaźmierczak 
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UCHWAŁA Nr 34/347/62 
Prezydium iRady NarOdowej m. Łodzi 

z dnia 25 września 1962 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu szczegółowego zagospodaro
wania. p'rzestrzennego osiedla. domków jednorodzinnych te

renu w rejonie ulicy Narutowicza 

Na podstawie art., 53 usi. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 2'5 srtycz
n.ia .1958 r. o l'adalch naiTodowy:ch (Dz. U. Nr 5, pOlZ. t6) oraz 

art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu 
przesitrzennym (Dz. U. Nr 7 poz. 47) na wniosek Wydziału 
Budowni,otwa, Urbanisltyki i Architektury Prezydium Rady 
Narodowej ffi. Łodzi p o s t a n a w i a: 

1. Zatwierdzić plan szczegółowy zagospodarowania prze
ISitrzennego osiedla· domków jednorodzinnych teren,u zawar
tego między ulikami: Narutowicza, Konstytucyjną." Małachow
skiego i K'opcińskiego - z terminem nieprzekralczalnym 
zabudowy do końca 1968 roku. 

2. Zobowiązać Wydział Gospodarki Komunalnej i Mie-
s zk'an iowej do: ' 

a) spowodowania włączenia do planów budownictwa Dy
rekcji Budowy Osiedli Robotniczych i spółdzie!'czego 
zabud'Owy na działka'ch przeznaczonych pod zabudowę 
wysoką, 

b) przejęcia terenów przechod.zący\ch na rzecz Skarbu 
Pań-stwa i p~zeznaczenia uzyskanych tą drogą działek 
na działki zamienne, 

c) zlożenia w terminie do dnia 31.In.1963\ r. sprawozdania 
z przebieglll pr,a,c związanych z podziałem geodelZy)inym 
terenów i przejędem działek państwowych. ' 

3. Zobowiązać Wydział Budowniotwa, Urbanistyki i Archi
tektury i Wydział GOSipodaTIki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Prezyid1um R.N. oraz Wydział Budownictwa, Urbanistyki 
i ATichi;tektury Prezyd1um Dzielnicowej Rady Narodowej 
Łódź ..:- Śródmieśc.ie do śdsłego przest~zegania ustalonYIch 
w niniejszej uchwale terminów przymusu zabudowy. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 
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Przewodniczący Prezydium / 

mgr Edward Kaźmierczak 

U C H W A J:; A Nr 35/367/62 

Prezydium 'Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 2 października 1962' roku 

w sprawie zatwierdzenia planu szczegółowego zagospoda
rowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych 

Komorniki i- Zachód 

. Na podstawie art. 53 usl{;. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 25 stycz
nia 1958 r. o radaich na:rodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz 
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 7 poz. 47) na wniosek Wydziaru 
Budownictwa, UrbaniSityki i Architektury Prezyd.ium Rady 
Narodowej m. Łodzi postana/wia: 

1. Zaltwi'erdJzić plan' szczegółowy zagospodarowania prze
strzennego osiedla domków jednO'I'Iodzinnych Komorniki -
Zachód na ,terenie położonym IW dzielnicy Łódź-Górna, 
ograniczonym od południa ul. Kurczaki jednostronnie stro
na nieparzys ta , od wrSlchoou proj ek-towanym przedłużeniem 
u1. Slzumnej w kierunku północnym, od północy ul. Kwar
ta'lną strona nieparzysta do ul. Kominowej oraz UlI. War
neńczyka obustr'Onnie do ul. Rzgowskiej, od zalchodu ul. 
Rzgowskąod nr 138 do nr 1914, z nieprzekraczalnym terminem 
zabudowy do końtca 1971 r. 

2. Zobowiązać Wyldział Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej do: ' 

a) pTlzejęcia terenów przechodzących na rze1c.z Skarbu 
Państwa i przieznaczenia uzyskanych tą drogą działek 
na działki zamienne, 

b) .złożenia w terminie do dnia 31 lipca 1963 r. sprawolZda
nia z przebiegu prac zwiąlZanych z pod.ziałem geode
Izyjnym terenów i przejęciem działek pańsitwowych. 

,3. Zobowiązać Wydziały: Budowni'Ctwa. Urbanistyki i Ar
chitektury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oralZ 
Wydział BudOlWniotwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium 
Dziellni'cowej Rady NarodlOwe1j -Łódź-Górna do ścisłego 
pr:zesirzega:nia usta}onych w niniejszej uchwale terminow 
prrzymus1u zabudowy. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 

Przewodniczący Prezydium" 

mgr Edward Kaźmierczak 
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U C H W AŁ A ~r 3:5/368/62 

Prezydium 'Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 2 października 1962 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu 'szczegółOwego zagospoda'" 
. rowania przestrzennego terenów budownictwajednoro

dzinnego Rokicie-Stare 

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 4 usta,wy z dnia 2i5 styc-z
nia 1ę58 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5 poz. 16) oraz 
art. 25 USit. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowa
ni~ przes'trzennym (Dz. U. Nr 7 plOZ. 4,7) na wniosek Wy
dZlał,u Budowniotwa, Urbanistyki i A~chitek,tury, Prezyd~um 
Rady Narodowej m. Łodzi p o s t a n a w i a: 

1. Zatwierdzić plan s2lczegół'O!wy zagospodarowania prze
strzennego budownictwa jednorodzinnego "Rokide Stare" 
na terenie położonym pomiędzy ul. ul.: od południa ul. Prą
dzyńskiego, od północy ul. Pustynną, od wschodu ul. ul. Za
głębie, Zamojską i Dobrzyńską, od zachodu proj ektowaną 
arterią komunika'cyjną, z wyłączeniem terenów wymienio-
ny,ch w punkde 3 niniejszej uchwały. . 

2. Ustalić nieiprz.ekra:czalny te!rmrn _zabudowy jednor:o-
dzinnej do końca 1971 r. . 

3. yvy~ą~OZYĆ z zatwierdzonegio planu (lagoslPoda,rowania 
wyr~llemon~go w punkcie 1 niniejszej uChwały, CIZęŚĆ te
renow połozony'ch po obu stronach ul. Franciszka od, ul. Pa
bianickiej do ul. Drzymały i ul. Kołobrzeskiej oraz wzdłuż 
ul. Prądzyńskiego-.do ul. Czahary i przeznaczyć je pod bu
downictwo miesZ1kaniowe wielorodzinne z zaleceniem opra
cowania projektu realizacyjnego uWizględniają'cego maksy
malne wykorzystanie 'terenu'według możliwości skanaUzo
wania i adapta'cję istniejącej zabudowy jednorodzinnej na 
okres przejściowy. ' 

4. Zobowiązać Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej do: 

a) spowodowania włą'czenia do planów budownictwa zakła
\dowego i slpółdzielczeg,o zabudowy na działkaich sze
regowych zaplanowanych na osiedlu Rokicie Stare, 

b) pr,zejęda terenów przechodzących na rze'cz Skarbt 
Państwa i przeznaczenia uZY1skanych tą drogą dzia'łeik 
na działki zamienne, 

c) złożenia w terminie do dnia 31 lipca 1963 r. sprawo
zdania z przebiegu prac związ'anych z podziałem geode
zyjnym terenów i przejęciem działek pań\stwowych. 

5. Zobowiązać Wydział Budownd:ctwa, Urbanistyki i Ar
chitektury do wskazania lokalizacji na terenie wymienio
nym w punkcie 3 niniejszej uchwały, inwestorowi budo
wnictwa mieszkaniowego wielorodzinnego z zale,ceniem re
alizacji w terminie zgodnym z terminem realizacji kolektora 
południowego. 

6. Zobowiązać Wydziały: Budownictwa, Urbanistyki i Ar
chitektury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 'Oraz 
Wydział Budownidwa Urbanistyki i Architektury. Prezy
d,ium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna do ści
s'łego przestrzegania ustalonego w niniedszed uchwale ter-
minu przymusu zabudowy. ' 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 
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Przewodniczący Prezydium 

mgr Edward Kaźmierczak 

U C H W A Ł A Nr 35/369/62 

Prezy"dium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 2 października 1962 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu' szczegółowego zagospoda
rowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych 

RudzKa-Przestrzenna 

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 25 stycz
nia: 1958 r. o radach narodowtch (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz 
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniU 
przestrzennym (Dz. U. Nr 7 poz. 47) na wniosek Wydziału 
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Rady 
Narodowej m. Łodzi po s ta n a w i a: ' 

L Zatwierdzić s~czegółowy plan, zagospodarowania prze
Istrzennego osiedla domków jednorodzinnYIch Rudzka-Prze
sirzenpa" na terenie pOłożonym w dżielnk; Łódź-Gróna, 
ogranw~onym od południa ul. Sca1le1niową jednostronnie 
strona parzysIta, od wS1ch,odu linią przebiegają'cą w odległości 
okołiQ . 1210' m od. ul. Halki,. tyłami dz1ałek od ul. Sławnej, 
ul. Przestrzeną Jednostronme strona nieparzysta ul. Staro
r,:dziką jednosrŁronnie strona n ieparzyrslta, od półn~cy ul. Mu
mcypalną j ednos,tl"ionnie strona nieparzysrta, od zachodu 
ul. .Rud~ką ~bustrlQnnie od ul. Muni,cypalnej do ulicy Sca
lemoweJ z melPrzekr-acza1nym terminem zabudowy do końca 
1971 r. 

2. Zobowiązać Wydział GOISpodarki Komuna'lnej i Miesz-
kaniowej do: . 

a) przejęcia terenów pliz,echodzą1cych na rzelcz Skarbu 
Pań,sltwa i przeznaczenia U'zysk-a,llydl tą drogą działek 
na działki zamielnne, 

b}. z~oże:nia w ~erminie diQ dnia 3!1 lipca 1963 r. s'PralWozda
[H~ z przeble~u 'prac związanych z podziałem geode
zYJnym terenow l przejędem działek państwowych, 

~. Zobowiązać Wydzi.ały: Budowniotwa, Urbanistyki i Ar
chltekitury, GospodarkI K omunalln ej i Mieszkaniowej oraz 
Wydział BJldownidwa, Urbanis,tyki i Architektury Prezy
dium DzieLnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna do ści
::;łego przesitrzegania li'st'alonych w niniejszej uchwale ter
minówprzymusu zabudowy. 

Sekretarz Prezydium Przewodniczący Prezydium' 

mgr Adam Torzewski mgr Edwarp Kaźmierczak 
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U C H W A Ł A Nr 35/370/62 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 2 pa~dziernika 1962 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu szczegółowego zagm:;poda
rowania przestrzennego osiedla' domków jednorodzinnych 

Komorniki-Wschód 

Na pods,tawieart. 53 ust. 4 pkt. 4 us-tawy z dnia 25 stvcz
nia 19;>8 r. o rada'ch narodowYIch (Dz. U. Nr 5, poe:. 16) oraz 
a'rt. 25 ust. 1 us,tawy z dnia 31 sty:czn,ia 1961 r. o plalnowaniu 
przes,trzennym (Dz. U. Nr 7 poz. 4>7) na wniosek "Wydziału 
Budowntctwa, Urbanisltyki i Ar,chitektury Prezyd~um Rady 
Narodowej m. Łodzi p o s t a n a w i a: 

1. Zatwierdzić plan sz,czegółowy zagospodarowania prze
strzennego osiedla domków jednoroldzinych Komorniki·
Wschód na terenie położonym w dzielnicy Łódź-Górna ogra
nkzonym ulkami: od południa ul. Kurczaki jednostronnie 
strona nieparzysta, od ws'chodu ulką Chłodnikową obu
stronnie, od północy ul. Rolnkzą jednostronnie strona 
nieparzysIta, od za'chodu projektOiwa,nym przedłużeniem 
ul. S~umnej . w kierunku północnym z termtnem nieprze
kraczalnym zabudowy do końca 1971 r. 

2. Przeznalczyć tereny parceilowan-e w zasięgll Kolektora 
ŁÓdzkich Zakładów Włókien SZltuczny,ch wyłącznie pod za
budowę szeregową. 

3. Zobowiązać Wydział Gos!podarki KomlUna'lnej i Miesz
kaniowej do: 

a) spowodowania włą,ezenia do !planów budownictwa zakła
dowego lub spółdziel.ozego zabudowy na działkach sze
Tegowy'ch zaplanowany!ch ,na osiedlu, Komorniki -
W-s1chód, 

b) przejęcLa terenów przechodzących na r'zecz Skarbu 
Pań'stwa i przezna,ezenia uzyskany'ch tą drogą działek 
na działki zamienne, 

c) złożenia w terminie do dnia 31 lipca 1963 r.l sprawo-
7ldania z przebiegu prac związanych z podziałem geode
zyjnym terenów i prz,ejęciem działek państwowych. 

4. Zobowiązać Wydziały: Budownictwa, Urbanistyki i Ar
chitektury, Gospodarki Komuna'lnej i Mieszkaniowej oraz 
Wydział Budownktwa,. Urbanistyki i Architektury Prezy
dium Dzielnicowej Rady Narodowej ŁÓdź-Górna do ści
słego przestrzegania ustalonych w niniejszej uchwale ter
minów przymusu zabudowy. 

Sekretarz Prezydium 

mgr AdMl1 Torzewski 

Przewodniczący Prezydium 

mgr Edward Kaźmierczak 
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U C H W A Ł A Nr 31/330/62 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 4 wr~eśnia 19:62 roku 

w sp:.;-awie nadania Odznaki Honorowej iM. Łodzi 

Na podsltawie art. 53, ust. 2 Ulstawyz dnia 25 stycznia 
1958 roku o radach narodowych (Dz. U. N.r 5, poz. 16) O'raz 
§ 4 uchwały Nr 24/59 Rady NarO'dowej m. Łodzi .z dnia 16 
listopada 1959 roku w sprawie ustanowienia Odznaki HO'
norowej m. ŁO'dzi (Dz. Urzędowy Rady Narodowej m. ŁO'dzi 
Nr 10 pO'Z. 4,7 z 195,9 roku i Nr 2: poz. 11 Z 19,610 r.) - w uzna
niu s~czególnyich zasług dla rozwO'jU rriia'8ta odznaczeni zo
stają Odznaką Honorową m. Łodzi: 
1. mgr inż. Jan Napiórkowski - główny inżynier E'lekltrO'-

ciepłowni im. Lenina w ŁO'rązi, '. , 
2. mgr nż. Władysław Swlderek - kierownik działu ma

szynowegO' ElektrociepłO'wni im. Leni:na w Łodzi, 
3. Ludwik Canert - palacz ElektrociepłO'whi Łódź I. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski . 
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Przewodniczący Prezydium 

mgr Edward Kaźmierczak 

U C H W A ŁA Nr 35/366/62 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 2 październtka 1962 roku 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej m. Łodzi 
Na podsrtawie art. 53, ust. 2· ustawy z dnia 25 sty'cznia 

1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz 
§ 4 uchwały Nr 24/59 Rady NarO'dowej m. Łodzi z dnia 16 
listopada 1959 r,O'ku w sprawie us'tanorwienia Odznaki HO'
norowej m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Narodowej m. Łodzi 
Nr 10 poz. 47 z 1959 rokJu i Nr 2' poz. 11 Z 19:610 r.) - w uzna
niu s~czególnylch zasług dla rozwoju miasta odznaczeni zo
stają Odznaką Honorową m. Łodzi: 
1. Leon Graczyk - dyrektor Zj ednoczenia Przedsiębiorstw 

Budownictwa KomlUnalnego w Łodzi, 
2. mgr inż. Roman Kamiński - na'czelnik WydziaŁu Tech

nkznO'-Produk'cyj nego, 
3. Edmund Grzelewski - murarz Miejskiego Przeds'ię

biorstwa Remontowo-BudO'wlanego Nr 1, 
4. Stefan Cieślak - mistrz budo~lany Miejskiego Przed,.. 

siębiorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 1, 
5. Antoni Dań'czak - kierownik zakładu ślusarskiego Miej

skiego Przedsiębiorstwa Pr~uk,cji Pomocniczej, 
6. Mieczysław Dubicki - "dyrek,tor Miej~iego Przedsię

biorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 1, 
7. Zenon Saganowski - dyrektor Miejskiego Przedsię

biorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 5, 
8. Mieczysław Wawrzonek - kierownik działu Technkzno

-PrO'dukcyjnegO' Miejskiego Przedsiębiorstwa Remonto
wo-Budowlanego Nr 6, 

9. Antoni Trzeba - murarz-brygadzista Miejskiego Przed-, 
siębiorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 4, 

10. Henryk Weber - Z-'ca dyrektora Mi1ejskiego Przedsię
biorstwa Produkcj i Pomocniczej. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 
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Przewodniczący Prezydium 

mgr Edward Kaźmierczak 

UCHWAŁA Nr 36/375/62 

Prezydium Rady Narodo,wej m. Łodzi 

z dnia 10 pa~dziernika 1962 r. 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej m .. Łodzi 

Na podsrt'awie art. 53, ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 roku D, radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz 
§ 4 uchwały Nr 24/59 Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 16 
listO'pada 1959 roku w sprarwie usrtanorwienia Odznaki Ho-

norowej m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Nar!O'dowej· m. ŁO'dzi 
Nr 1:0, poz. 47 z 1959 roku i Nr 2 poz. 11 Z 19610: r.) - w uzna
niu szczególnych zasług dla rozwoju m:iiąsta odznaczony zo
staje Odznaką HO'nororwą m. Łodzi: 

Reprezeta'cyjny Zespół TańQa Imdowego im. Szymona 
Harnama 

Sekretarz Prezydium 
mgr Adam Torzewski 
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Przewodniczący Prezydium 
mgr Edward Kaźmierczak 

u C H W A Ł A Nr 36/376/62 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 10 paŹldziernika 1962 r. 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej m. Łodzi 

Na podsiawie art. 53" ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz 
§ 4 uchwały Nr 24/59 Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 16 
listopada 1959 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Ho
norO'wej m. Łodzi (Dz. Ur.zędowy Rady Narodowej m. ŁO'dzi 
Nr 10, poz. 4,7 z 1959 roku i Nr 2 poz. 11 z 196:0 r.) - w uzna-' 
niu s,z;czególnylch zasług dla rozwoju miasta 'Odznaczona zo
stają Odznaką Honorową m. Łodzi: 
1. Tadeusz Dyszy .,- opiekun reprezenta1cyjnego zeispołu 

tanca ludowego im. Sz. Harnama, 
2. Zofia Grzesik - organi'zator techniczny reprezentacyj

nego zespołu tań'ca ludowegO' im. Sz. Harnama, 
3. Maria Sz~udlarek - kierownik reprezentacyjnego ze-· 

spO'łu tańca ludowego im. Sz. Harnama. 

Sekretarz Prezydium Przewodniczący Prezydium 
mgr Adam Torzewski mgr Edward Kaźmierczak 
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U C H \" A Ł A Nr 36/377/62 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia liO pa~dziernika 1962 r. 

w sprawie nadania Odznaki Honorowej m. Łodzi 
Na podsltawie art. 53',. ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 

1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) O'raz 
§ 4 uchwały Nr 24/59 Rady Naródowej m. Łodzi z dnia 16 
Ustopada 1959 roku w sprawie ustanowienia Odznaki HO'
norO'·wej m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Nar,odowej m. Łodzi 
Nr 10, poz. 47 z 1959 roku i Nr 2' poz. 11 Z 19610 r.) - w uzna
inu szczególnych zasług dla rozwO'ju miasta 'Odznaczona Z'O
staje Odznaką HonorolWą m. Łodzi: 

Jednostka Wojskowa Nr 3578 stacjonująca na Lublinku 

Sekretarz Prezydium 
mgr Adam Torzewski 
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Przewodniczący Prezydium 
mgr Edward Kaźmierczak 

U O H \" A Ł A Nr 38/405/62 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 310r października 1962 r. 
w sprawie nadania Odznaki Honorowej m. Łodzi 

Na pO'dS1tawie art. 53:, ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 roku O radach narodowych (Dz. U. Nr 5, pOrZe 16) O'raz 
§ 4 uchwały Nr '24/59 Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 16 
listopada 1959 roku w spra'wie ustanowienia Odznaki Ho
norO'wej m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Narodowej m. Łodzi 
Nr 10, poz. 4·7 z 1959 roku i Nr 2: poz. 11 z 1960 r.) - w uzna
niu szczególnyrch zasług dla rozwoju miasta odznac-zenizo
stają Od~naką Honorową m. Łodzi: 
1. Ryszard Brudzyński - dyrek!tor Studia Małych Form 

Filmowych w Łodzi, 
2. Lidia Hornicka - reżyser filmowy Studia Małych Form 

Fi1mowy,ch w 'Łodzi, 
3. Zdzisław Mi1młajczyk - asystent reżysera Studia MałYCh 

Form Filmowych w Łodzi, 
4. ZenO'n Wasilewski - reżyser filmowy Studia Małych 

Form Filmowych w Łodzi. 

Sekretarz Prezydium 
mgr Adam Torzewski 

Przewodniczący.Prezydium 

mgr Edward Kaźmierczak 
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U C H W A Ł A Nr 38/406/62 

PrezydiuPl Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 30 paździe'rnika 19162 r. 

w sprawie nadania Od~naki Honorowej m. Łodzi 

Na podS4tawie art. 53, ·ust. 2 urst~wy z dnia "25 stycznia 
1958 raku o radach narodowy,ch (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz 
§ 4 uchwały Nr 24/59 Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 1~ 
liJstopada 1959 roku w srpra'wie Uls,tanowienia Odznaki HQ
norowej m. Łodzi (Dz. Urzędowy Rady Narlodowej m. Łodzi 
Nr 10, poz. 47 z 1959 rokiu i Nr 2' poz. 11 Z 19610 r.) - w uzna
niu szczególnYich zasług dla rozwoju mialsta odznalczeni zo
stają Odznaką Honorową m. Łodzi: 

"l. Jan Albiński - kierowniik Działu Ekonom:iJcznego Miej
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w ŁodZ/i, 

2. KaziJmierz Ci'chocki - ślusa'I;z-traser Miejiskiego Pried..;. 
siębiors'twa Komunika'cyjnego w Łodzi, 

3. Józef Defiński - kiel'iownik V-tej siacji ruchu w Hele
nówfuu Miejskiiego Pl'Iz'edsiębiors,twa Komunikacyrjnego 
w Łodzi, 

4. Eugeniusz Górnik - ~ierownik sekcji Pllanowania Ma
terialłowego Miejskiego Przeds:iębiorstwa Komunikacyj
nego w Łodzi, 

5. Lurcjan GrzelakoWIski - kierownik Wydziału Elektrycz
nego Miejskiego P:Dzedsiębiorstwa KomlUn~kacyjnego 
w Łodzi, 

6. Imdwik Hiller - zastępca dyrektora do spraw tech
niiczno-eksploatacyj nylch Miejskiego PrtzedsiębiorstJWa 
Komun'i:kalcyjnego w Łodzi, 

7. Józef Kołe,~i - kierowniik Oddziału Zabezpieezenia 
i DoZ/oru Torów, I Sekretarz Komitetu Zakładowego 
IPZPRMiejslkieglO Przedsiębiorsltwa Komunikalcyjnego 
w, Łodzi, " 

8. Zygmunt Kabzińśki - kierownik Oddziału Podstacji 
Miejskiego Przedsiębiors1twa Komuniikacyjrnego w Łodzi, 

9. Paweł Mi!chałkiewicz .:- główny mecihanik Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjllego w Łodzi, " 

lO. Tadeus/z Mucha - stal'iszy kontroler MiiejSlkiego Przed
siębiorstwa Komun ikacyjneg 0- wŁodzi, 

11. StanisławPrusinlowski - motorniczy Miej'skiego Przed
siębiorstwa Kom:uni:kacyjnego w Łodzi. 

Sekretarz Prezydium 

mgr Adam Torzewski 
Przewodniczący Prezydium 

~gr Edward Kaźmierczak 
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ZARZĄDZENIE 

Prezydium Ra.dy Narodowej m. Łodżi 

z dnia 27 Ust opad a 1962 r. 

w sprawie: uregulowania godzi:n Ipra1cy sieci harndlowej 
i zbiorowego żywienia na terenie m. Łodzi 

Na podstawie art. 53, ust. 4, pkt. 4 ustawy z dnia 25 
sty1cznia 1958 roku o radach narodowy,ch (Dz. U. Nr 5, poz. 16) 
,oraz alrt. 10 rOZlporząldzenia 'Prezydenta Rize'czYlPospolite1j 
z dnia 22 ma'r'ca 1928 r. o godz,iJnaoh handlu i godzina/ch 
otwarda zakładów ha:ndl.owych i niektóry'ch przemysławycfh . 
(Dz. U. Nr 3,8, poz. 3164) - Prezydium Rady Narodowej 
m. Łodzi za'rządza,co nasitępuje: 

l. Sklepy branży spożyw~o-rołnej 

1. Sk,l,epy .ogólno-spożywcze winny być czynne w dni po
wszednie: 

a) dednoZ/mianowe, jednoosobowe od godz. 6-ted do l6-lted 
z przer.wą obiadową od H-tej do M-te1j, 

b) półtorazmia,nowe (12 g,odzi:n), dwru łub wieloosOIbOlWe, od 
godz. 6-rtej do l8-tej, bez przerwy obiadowej, 

c) dwuZimianowe (16 godzin wieloosobowe, od godziny 
6-tej do 2'2-giej bez przerwy obiadowej. 

Pewna ilość ,sklepów rOZlprowadzającyah mleko wyzna
czona przez zaiJnrteres'owane prlzedsiębiorstwa handlowe 
w poroZiumieniu z ,Wydzi1ałami Przemysłu i Handlu p.d.r.n. 
winna dyżurować w niedziele i święta od godz. 7-mej do 
9-tej, ,ty1ko w IOkresie wilQsenn~letnim tj. od 1 kwietnia do 
30 września. Ilość tych sklepów dla ka'Żdej dzielnicowej rady 
narodowej wyzna'czy Wydział Handlu "Prezydium Rady Na
rodowej m.' Łodzi; 

2. Sklepy wartzywniie:zo-owocowe i tyrpu owocarnie winny 
być 'Czynne w dni po,wszednie: . , 

a) jednozmianowe, jednoosobowe od godz: 9-tej do 16-tej 
bez przerwy obiaJdowej, 

b) półtoTazmianowe (12 godzin) dwu lub wieloosobowe 
od godz. 7-mej do 19-<tej.bez przerwy obiadowej. 

W niedz.iele .i .święta winny być cZY'nne sklepy tyipU owo
carnie IOd godz. 1Qi-tej do. 18-tej za wyjątkiem sklepów leclno
zmianowych - jednoosobowych. 

Skl'epy typu owocarn:ie czynne w nied-ziele i święta w po-
niedziałki pozolsrtaj ą zamknięte. , 

3,. Sklepy cukiernkze winny być czynne w dni powszed
nie: 

a) jednozmianowe - jednoosobowe od godz. lO-tej do 
17-tej bez przerwy obiadowej, 

b) półtoralZmianowe (1,2 godzin) dwu- lub wieloosobowe 
od ,glodz. 8-mej do 20-,tej bez przerwy obiadowej, 

W niedziele i święta s'klepy cukieTni'cze winny być zam-
knięte. " 

'4. iSk/lepy Domu Handlowego "De'likatesy" w.inny być 
czynne w dni paws'zednie od godz. 9-1tej do 21-ej bez przer
wy obiadowej. W niedz.i!e1le i ś!w.ięta winny dyżurować od 
godz. liO-rtej do 18-1tej nalstępują/ce sklepy: 

- przy P,lalCIU Reymonta róg Przybyszewskiego, 

- ipl'zy uL Piotrkows:kiej Nr 82, 
- pDZy ul., Errii:1ii P.later -Nr 21O!, 
które pozoSltają zamknięte w poniedziałek. 

5. Sklepy monopolowe winny być: 

- czynne od g,odz. 1IO!-ltej do l8-tej be;z przewy obiado- ' 
wej, 

- zam:knię,te w dnia,ch obowiązującego zaka/zu sprzedaży 
napoj ów alkoholowy'ch. 

W niedziele li święta sklepy monOipolowepozostają zam
knięte. 

6. Sklepy mięsne i mięsno-wędliniaI'lskie winny być czyn
ne w dni pOiwlszeldnie: 

a) jednozmianowe od godz. 9-,tej dÓ 17-tej be2 przerwy 
obiadowej, 

b) półltoraZlmianowe (12 godizin) od godz. 7-mej do 
i19-itej bez przerwy obiadowej. 

Sklepy mięsne i mięs'll-o-wędili:niarskie w poniedziałki po
zlOsta'ją zamknięte. 

7. Sklepy garmażeryjne winny być -czynne w dni.lPOwszed
nie od godz. 7-mej dO' 19-tej bez przeTwy obiadowej. 

8. Sklepy rybne winny być czynne w dni powszedńie:\ 
a) j ednoosOibowe od god.z. !O-tej do 17 -tej bez prz'erwy 

,obiadowej, 

b) wieloosoblOwe od godz. M-tej do 18-tej bez przerwy 
obiadowej. , 

" W niedziele i święta skrlepy mięsne, mięsno-wędliniarskie, 
garmażeryjne i rybne winny być zamknięte. Spr,z€daż wy
robów garmaiŻeryJny,ch winna Odbywać się wqzynnylch 
iW niedziele i święta /Skl,elPach "de!lilk!a:tes'QWych" .ar.az w za
kłada'ch gastronomi!czny,ch (na wynos). 

9. Sklepy kwia'Ćiarskie winny być czynne: 

- w dni powsizednie od godz. U-tej dO.19-rtej bez przerwy 
obiad.owej, 
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- W niedziele i święta od godz. lO-t,ej do. l3-tej dyżuro
wać winno 6 stałych kwiaciarni wytypowanych prze·z 
P.P. "Wlarzywa, Owoce i KwiJalty" w, poroZiwmiellliu 
z Wydziałami Przemysłu i Handlu p.d.r.n. (2-ie na te
renie D.R.N. - Śródmieście oraz po l-ej na terenie 
ka.71dej z pozostały,ch dżielnieowych rad narodowych). 
Wymienione wyżej kw:i·aci.arnie dY2mrujące w niedziele 
i święta, w dni powszednie winny być C'zynne .od 
godz. lO-tej do l8-ltej. . 

10. Sklepy nasienno-ogrodnicze, artykułów zielarskkh, art. 
pasZOwych winny być ozynne VI dni powszednie od godz. 
lo-tej do 18-itej. 

11. Sieć drobnodeta;l1czna (kiaski, wózki, strag.any) z wa
rzywami, .owocami i na:pojamichłodzącymi ,winna t'pyć 
c,zynna, w dni powszednie od godz. 9 .. tej do 19-tej. W nie-. 
d;de~e i święta w okresie letnim winny być czynne od godz. 
9-teJ do l7- ltej wyznaczone przez' przedsiębiors'twa punkty 
drobnodetalicznej sprzedaży zlok:ali:wwane na ulicach w po
bli.71u większych skupisk ludnośd, w parkaich, w miejscacih 
Wypoczynkowych itp. 

12. Kioski' z 'arlykułami spożywczymi trak,tować należy 
jak sk1epy .jednozmianowe - jednoosobowe. . 

II. Sklepy branży prze,tnysłowej 

'1. Sklepy branż: włókienniozej, dodatków krawieckiqh, 
odzieżowej, galanteryj.nej, .pasmanteryjnej, futrzaTlskiej, obu
wnkzej, galanterii skórzanej, przyborów szewskich, ry
marsko-powroźniczej, s,zczotkarskiej, chemi,ezno-drogeryjnej, 
gospodarstwa-domowego, wyrobów żelaznych, techniCznych, 
galanterii rn:etalowej, motoryza,cyjnej, wyrobów elektro
techniczny.ch, radio-telewizyjnych, księgarsk1ch, materiałów 
piśmiennych i zabawek, art. łowieckich, sportowych, art. pre~ 
c~zyjnych, fotooptyczny,ch, szklanych, cera,micznych, wyro
bow przemysłu ludowego i artystycznego, jubilersko.-Izegar
mistrzowskich, instrumentów muzycznych, mebli i wyrobów 
l}lęglarski:ch, dzieł sztuki, artykułów komisoiWyeh, winny 
być czyni1e od godz. lO-tej do l8-tej bez przerwy obiadowej. 

2. Duźe sklepy z aIitykuŁami przemysłowymi wg wykazu 
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, win
ny być czynn.e od godz. ll-te'j do 19-tej bez przeI.'lwyobia-
dov/ej. . 

. 3. Sklepy z artykułami przemysłowymi jednozmianowe -
jednoosobowe winny' być czynne od godz. ll-tej do l8-tej 
bez przerwy obiadowej. 

4. Kioski z artykułami pr.zemysłowymi traktować należy 
jak sklepy jednozmianowe --'- jednoosobowe. 

5. Punkty sprzedaży arty~ulów przemysłowych w halach 
targowych :vinny .być ozynne od godz. g-tej do 17 -tej bez 
przerwy obIadoweJ. ' 

6. Składy z materiaŁami budOWlanymi i opałem winny być 
czynne od godz. lO-tej do 18-tej bez. przerwy obiadowej 
a . składy z materiałami budowlanymi prowadzonymi prze~ 
13r~lro Zbytu Drewna od godz. 8-mej do 16-tej bez przerwy 
ob,Ia:d owej. 

. 4. VI! kawiarniach prowadzących działalność rozrywkową 
~-re~~ pow~zednie) w niedziele i święta od godz. lO-t~j do 

5. W k~wiarnia'ch wydających śniadania i kolacje w dni 
pows'zedme niedzi ele i śwIęta od godz. 7 -mej do 23-ciej. 

6. W barach mlecznych: 

czynnych w dni powszednie od godz. 6-tej do 2l-szej, 

- cz~nnyc~ w niedziele .i śnwięta od godz. 8-mej do 2'O-tej 
zas. pOłozonych na peryreria'ch miasta od godz. 7-mej 

dO,13'-teJ. D<;puszcza się zamknięcie w nie~ziele i święta nie
ktor~'ch .barow mlecznych obok których istnieją analogiczne 
placowln. 

IV. Kioski P.U.P. i K. "Ruch" 

Kioski i' sklepy P.U.P. i K. "Ruch" z prasą i artykułami 
przemy~'lowymi winny być czynne w dni powszednie od 
godz .. 5.13101 do. godz. 20.30. W niedzie,le i ś~ię~a od godz. 
7-meJ do 19-teJ przy czym co drugi kiosk lub sklep może być 
zamknięty o go~z. 14-tej. 

KsięgaTnia MiędzynarOdowego Klubu Prasy i Książki win
na być czynna w dni powszednie od godz. 12-tej do 20-tej bez 
przerwy obiadowej, a w środy każdego tygodnia od l2-tej do 
18-tej bez przerwy obiadowej. 

Czytelnia Międzynarodowego Klubu-Prasy i Książki win
na być czynna w dni powszednie od godz. lO-tej do 21-szej 
bez przerwy obiadowej, a w niedziele i święta od godz. l2-tej 
do la-tej. 

V. Postanowienia ogólne 

~. VV sklepach jednozmiano'vjych - jednoosobowych dla, 
ktorych wprowadzono 7-mio godzinny. czas' sprzedaży obo
",:iązuje 8-mio godzinny dzień pracy. 30 min. przed ~ ~twar
Clem sklepu i 310 min. po zamknięciu. przeznacza się na do:", 
konanie dodatkowych czynności, j ak przygotowaniu towaru 
sporządzenie raportu i inne obowiązki służbowe. ' 

,2. Postanowienia niniejszego zarządzenia nie dotyczą okre
sow przedświątecznych i uroczystości państwowych. Dla 
okresów tych, godziny handlu ustalaWvdział Handlu Pre
zydium Rady Narodowej m. Łodzi specjal~ymi zarządzeniami 
w porozumienIu z Zarządem Okręgu Związku Zawodowego 
Pracowników Handlu i Spółdzielczosci. 

VI. Posianowienia, karne' 

'Winni przekroczenia .przepisów n~niejszego zarządzenia 
na podstawie art. 16 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spOlItej z dnia 2'2 marca 1928 roku o· godzinach handlu 
i go~zina·ch otwarcia niektórych"zakładów handlowych i prze,;" 
myswwych (Dz. U. Nr 38, poz. 364) podlegają karze grzywny 
do z~ 3.0no - i karze aresztu do 6-elu tygodni lub jednej 
z tych kar. 

VII. Postanowienia. końcowe 

_ 1. Zmiany ustalonych w niniejszym zarządzeniu godzin 
pra·cy sieci handlowej, zbiorowego żywienia oraz sieci drob-

IlI. Zakłady zbiorowego żywienia nodetalicznej, mogą być w uzas.adnionych przypadkach do
konywane na wniosek z.ainteTf'sowanych przeds'iębiorstw 

Ustala się nasitępujące godziny pracy dla zakladów zbio- lu? Wydziałów Przemysłu. i Handlu p.d.r.n. przez \Vy-
rewego żywienia. dZlał Handlu Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi. 

1. W restaur'}<:jaoCh, jadłodajniach i barach prcyIadzących 2. Z dniem 31 grudnia 1962 roku traci moc obowiązującą 
Wyszy~k napoJo~ all~oholowych jak i bezalkoholowych, Zarządzenie Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 
w dm powszedme, medziele i święta od godz. 9-tej do 22 ~rudnia 1959 r. i Zarządzenie Prezydium Rady Narodo-
22-giej. weJ m: Łodzi z dnia 5_kwietnia 1960 roku w sprawiE uregu-

lowama godzin pracy sieci handlowej i zbiorowego żywienia 
2. VV zakładach gastronomicznych, prowadzących wyszynk . na terenie m. Łodzi. 

napojów alkoholowych i działalność rozryw~ową w tym 
rówież w zakła,dach kategorii "S" i I-ej w dni po'wiSz,ednie .3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
::>raz w niedziele i święta od. godz. l2-tej do 2'-giej Tano. Wp~o- ma 1.963 roku za wyjątkiem postanowień dotyczącYCh 7-mio 
wadza się dla zakładów gastronomicznych o których mowa godz.lf1nego czasu sprzedaży w sklepach jednoosobowych 
w punkcie 1 i 2 j eden dzień w mie:s':',!cu w.olny od pracy oraz dyżurów niedzielnych sklepów Domu Handlowego 
wg harmonogramów ustalonych przez Dyrekcje branżowe "Delikatesy", które obowiązują z dniem 1 grudnia 1962 roku. 
w porozumieniu z Wyqziałamt Przemysłu i Handlu p.d.r.n.' 

3. W kawiarniach i cukierniach w dni powszednie niedz1el,e 
, święta od godz. 9-tej do. 2'2-giej. ' 

Sekretarz. Prezydium 

mgr Adam Torzewski 
Przewodniczący Prezydium 

mgr Edward Kaźmierczak 
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'L. p. A d r e s sklepu 

1 2 

1 ul. iP~ot,rkowska 11"7 
2 " P'iotrkowska'l1~ 
3 " IPiotrkQws~a 5 
4 " IPiotrkows~ 19 
5 "Piotrkows~ 46 
6 " IPiotrkowska 39 
7 " Piotrkows~ 87 
8 " tPiotrkows~ 81 
9 " IPiotrkoWlSka 1010 

10 " tPiotrkQws~ 41 
11 " IPiotrkows~a 18 
12 " IPiotrkows~ 15'3 
13 " Piotrkowska 8 
14 " tPiotrkowska6JOv62 
15 " Piotrkows~ 98 
16 " tPiotrkows~a 41 
17 " Piotrkows~ IN 
18 " Piotrkowska 313 
19 " IPiotrkowska 209 
20 'Pllac Wołnoś'Ci 6 
21 'ul. PiotTkowska 2'1 
22 " Piotrkowska U5 
23 " Piotrkowska 66, 
24 "Piotrkowska 11 
25 Plac R&eymont.a 5/6 
26 ul. Piotrkows~a 31{)7 
27 Plac Reymonta 1 
28 Plalc Reymonta 7 
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WYKAZ 
sklepów przemyS'łowy,cIh 

~tóre czynne będą w godz. od H.OO - 19.{)1O 

tk. wełniane 
tk. wełniane 
tik. bawełniane 
tk. bawełniane 
tk.' jedwabne 
dodatki krawieckie 
odzież damskla 
odzież męska 
odzież da1mska ł męslro 

B r 8. n Ż a 

3 

dzie'wia'rstwo g;aJlcmt. Iffię,ska damska 
• dziewiarstwo damskie 

koszule męskie 
koszule męskie 
'artykuły dziecięce 
.obuwie męskie i damski,e 
obu wie męskie, damskie i dziecięce 
obuwie męskie, damskie i d~iedęce 
perfumeria 
artykuły 'chemiczne 
artykuły 'chemiczne 
art. gos~arst:Wia domowego 
art. gospodarstiW!a domowego 
art gospodarstWia domowego 
,art. ,,1001 drobialzgów" 
'obuwie męskie, damskie i dzi'ecięce _ 
odzież damskaClekka) 
odzież damsiko-męlSka (ciężka) 
art. gospodarstwa domowego 

Załącznik Nr l do Zarządzenia Pre
zydium, Rady Narodowej m. Łodzi 

z dnia 27.XI.62 r. 

89 

Dyrekcia 

4 

,MHD. 
PSS. 
MHD. 
,PiSS. 
MHD. 
MHD. 
MHD. 
MHD. 
PSS. 
PSS. 
MHD. 
MHD. 
"WOLCZANKA" 
HDD. 
MHD . 
PSS. 
IPSS. 
iPSS. 
MHD/ 
MHD. 
MHD .. 

"

MHD. 
IPSS. 
MHD. 

I
MHD. 
MHD. 

I 
PSS. 
,PSS. 

UCHWAŁ'A Nr 1l/V/62 
Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna 

z dnia 28 wr,ze,śnia1962 r. -

UCHWAŁA Nr 12/V/62 
'Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Górna 

z dnia 28 wr,zeŚ'nia 1962 r. 

v sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy 

Na podstawie aTlt. 3' ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 
1958 r. o radach narodOWYCh (Dz. U. Nr 5, poz. 16) oraz 
zgodnie 'z § 1 pkt. 1~ uchwały Nr 27/53 Rady Narodowej 
m. Łodzi z dnia 310 maja 1953 roku, w sprawie ustalen~a 
zakresu działania ilości członków oraz Uc:zby i rodzaju 
stałych komisji DzielnicowYICh Rad NarodOWYCh w m. Łodzi 
(Dz. Urz. Rady Narodowej m. Lod!zi Nr 6 IPOZ. 33) _ 
pzielnkowa Rada Narodowa Łódź-Górna p o s t a n a w i a: 

Ulicy nowowyrbudowanej !położonej równolegle do uHcy 
M1chała umieszczonej na pla~ie m. Łodzi w kwadracie 
23-K nadać 'nazwę 

Sekretarz Prezydium 
Marek Indelak 

ulica. "STRAZACKA" 
Przewodniczący Prezydium 

Edward Jagodziński 

w sprawie zmiany nazwy ulicy 

Na podstawie avt. 3 ust. 2 Ulstawy il dnia 25· styczni ... 
1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5. poz. 16) oraz 
zgodnie z § 1 pkt. 17 uchwały :Wr 27/53 Rady. Narodowej 
m. Łodzi z dnia 310 maja 1953. roku, w spraWie ustalenia 
zakresu działania iloś'Ci 'c,złonków oraz liczby i rodzaju 
stałych komisji Dz:i'elnicoWYich Rad Narodowych w m. Łodzi 
(Dz. Urz. Rady Narodowej m.~d:zi Nr 6 poz. 33~'
Dzielnicowa Rada Narodowa Łódź-Górna p o s't a n a w i a: 

Punkt pierwszy uchwały Nr 28/61 Dzielnicowej Rady Na
rodowej Łódź - Górna z dnia 210 grudnia 1961 r. w sprawie 
nadania nazwy nowopowsitałej ulicy w Osiedlu Dąqrowa 
Zalchód zmienić i nadać na~wę 

Sekretarz p'rezydium 
Marek Indelak 

ulka Wojdecha Gersona 
Przewodniczący Prezydium 

Edward Jagodziński 

Adres Administracji: Prezydium Rady Narodowej m. Łodli - Wydział Organizacyjno-Prawny. Łódź, ul. Piotrkowska 104. 
tel. 290-40, wewn. 336. 

A d r e s R e d a kc ji: Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi - Radca Prawny, Łódź, ulica Piotrkowska 104, teJ. 290-40. 
wewn.336. . 

Konto: Narodowy Bank Polski - IV Oddział Miejski w J:.ądzi - nr 908-94/2-595 część 15, dział 7, rozdział 3. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Dziennika należy wnosić niezwłocznie po 
otrzymaniu następnego, ,kolejnego numeru. 

Prenumerata roczna ze skorowidzem wynosi zł 18.-, pÓłrocźna _ 
bez skorowidza zł 10.-. Cena pojedynczego egzemplarza do 4 stronic ODBIOF -- . 
druku - zł 0.90. Przy większej ilości stronic - o zł 0,30 więcej 
od każdej drukowanej stronicy. Ogłoszenia - zł 2.70 za wiersz mm 
l szp. Za układ tabelaryczny dolicza się 100%. 


