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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO 

i dnia 27 listopada 1951 r . 

w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy' z dnia 8 stycznia 
1951 r. o transporcie drogowym (Dz. U. R. P. Nr 4, 
poz. 26) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Powołane w rozporządzeniu artykuły bez 
bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 
8 stycznia 1951 r. o transporc\e drogowym (Dz. U. R. P. 
Nr 4, poz. 26). 

2.· Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o woje
wódzkich radach narodowych i ich prezydiach, rozu
mieć należy również Rady Narodowe i ich Prezydia 
w m. sto Warszawie i w m. Łodzi. Ilekroć poza przepi
sem § 14 jest mowa o prezydiach powiatowych rad na
rodowych, rozumieć należy również prezydia miejskich 
rad narodowych miast stanowiących powiaty. 

3. Czynności, do których wykonan:a powołane są 
prezydia powiatowych oraz miejsk ich rad narodowych. 
wykonują na obszarach m. st. War;szawy i m. Łodzi 
Prezydia Raq Narodowych tych miast. 

Rozdział 1. 

Przedmiot i zakres zezwoleń . 

§ 2. Zezwolenia na wykonywanie publicznego 
transportu drogowego na podstawie art. 6, zwanego 
w dalszym ciągu "transportem", można udzielić w za
kresie potrzeb transportowych ustalonych przez ko
misję koordynacji transportu (art. 9). 

§ 3. 1. Zezwolenia mogą być udzielane na wyko
nywanie: 
_ l) r egularnego transportu osób autobusami na okre

ślonej linii lub określonych liniach, zwanego dalej 
"komunikacją autobusową": 
a) między osiedlami, 
b) w mieście stanowiącym powiat lub w osiedlu 

będącym uzdrowiskiem; 
2) nieregularnego transportu osób w granicach okre

ślonego obszaru: 
a) autobusami, 
b) samochodami osobowymi zaopatrzonymi w urzą-:

dzenia rejestrujące samoczynnie opłatę za uży
cie pojazdu (taksomierze), zwanymi dalej "tak
sówkami samochodowymi", 

c) samochodami osobowymi bez 'taksomierzy, zwa
nymi dalej "dorożkami samochodowymi", 

d) osobowymi pojazdami konnymi zaopatrzonymi 
w taksomierze, zwanymi dalej "taksówkami 
konnynri", 

e) osobowymi pojazdami konnymi bez taksomierzy, 
zwanymi dalej "dorożkami konnymi"; 

3) nieregularnego transportu rzeczY' w granicach okre
ślonego obszaru: 
a) samochodami C1ęzarowymi (z przyczepami) 

i ciągnikami drogowymi z przeczeparni jak rów
nież ciągnikami siodłowymi z naczepami, zwa
nymi dalej "ciężarowymi pojazdami samocho
dowymi", 

h) samochodami z nadwoziem ciężarowym o ła
downości do 750 kg ciężaru lub motocyklami 
z przyczepami bagażowymi, zaopatrzonymi w 

taksomierze, zwanymi dalej "taksówkami baga
żowymi", 

c) samo~hodami lub motocyklami określonymi pod 
l it. b) bez taksomIerzy, zwanymi dalej "doroż
kami bagażowymi", 

d) ciężarowymi pojazdami k onnymi. 
2. Zezwolenie na wykonywanie komun ;kacji auto

busowej między osiedlami (ust. 1 pkt 1 . lit. a) może 
obejmować również użycie przyczep autobusowych lub 
bagażowych. 

3. Wykonywanie nieregulal'nego transportu rzeczy 
określonego rodzaju, dla którego przepisy przewozowe, 
sanitarne, administracyjne lub inne przewidu.ią użycie 
pojazdu ze specjalnym urządzeniem, wyma~a o~obnego 
zezwolenia. Urządzeń załadunkowych i rozła dunkowych 
znajdujących się na poj eźdz ' e nie uważa się 2'1 urzą
dzenie specjalne w rozumieniu niniejszep'o przepisu . 

§ 4. Zezwolenia na wykonywanie komunik<łcji 

autobusowej w m'eśc i e stanowiącym pavvi'lt lub w osie
dlu będącym uzdrowiskiem można udzieli.ć na linię 
autobusową wybiegającą poza granice admini~tracyjne 
miasta lub osiedla na obszar przyległych osiedl ; miesz
kaniowycą, ustalony przez komisję koordynacji trans
portu. 

§ 5. 1. Obszar wykonywania ni eregularne~o 
transportu, na który, w ramach określonych pr7ez ko
misj'ę koordynacji transportu, wydano zezwolenie, nie 
może przekraczać granic adm;n istracyjnych obszaru 
podległego władzy. która zezwolenia udzjeliła, z nastę
pującymi odchyleniami: 

l) na podstawie zezwolenia obejmującego obszar po
wiatu transport może być wykonywany równ;eż na 
obszarze lub z obszaru m iasta leżącego wewnątrz 
tego powiatu, a stanowiącego osobny powiat, w ra
zie potrzeby wjazdu do tego miasta lub przejazdu 
przez nie; to samo stosuje się do obszaru m .\ st. 
Warszawy i m. Łodzi w odniesieniu do transportu 
wykonywanego na podstawie zezwolenia obe jmu
jącego obszar powiatu lub województwa warszaw
skiego albo łódzkiego; 

2) na podstawie zezwolenia obejmującego obszar m'a
sta stanowiącego powiat lub osiedla będącego 

uzdrowiskiem transport może być wykonywany 
rówruez na obszar lub z obszaru graniczącego 

z riim innego miasta lub uzdrowiska iako też na 
obszary podmiejskie danych m iast lub obszary przy
uzdrowiskowe, określone przez właściwą komisję 
koordynacji transportu, albo też z tych obszarów; 
to samo stosuj-e się do zezwolenia udz j elone~o na 
obszar m . st. Warszawy lub m. Łodzi w odniesie
niu do obszarów podmiejskich tych miast ustalo
nych przez właściwe komisje koordynacj i trans
portu. 
2. Obszar objęty zezwoleniem określa się nazwami 

miast, osiedli, powiatów lub województw według po
działu administracyjnego Państwa. 

§ 6. 1. Zezwolenia na wykonywanie n ieregular
nego transportu osób autobusami, taksówkami samo
chodowymi lub dorożkami samo~hodowymi oraz rzeczy 
ciężarowymi pojazdami samochodowymi, udzi~lane przez 
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prezydia wojewódzkich rad narodowych, mogą w przy
padkach uzasadnionych ob ej mować oprócz obszaru lub 
części obszaru danego województwa ' również obszar 
p'oszczególnych sąsiadujących z n'm powiatów sąsied- . 
nich województw, który wykazuje szczególnie silne po
wiązania gospodarcze, admmistracyjne lub turystyczne 
z powiatami tego województwa. 

2. Zezwolenia, udz:elane przez Prezydia Rad Na
rodowych m . sto 'Warszawy lub m. Łodzi" na wykony
wanie transportu określonego w ust. 1, mogą obejmo
wać także obszary województwa warszawskiego lub 
łódzkiego w całości lub w części. . 

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wy
dawane są w porozumieniu z prezydium właściwej wo
jewódzkiej rady narodowej. 

§ 7. 1. Na obszarze miast liczących ponad 100.000 
mieszkańców nieregularny t ransport osób może być 
wykonywany oprócz autobusów tylko taksówkami sa
mochodowymi lub konnymi. 

2: · Min:ster Transportu Drogowego i Lotniczego 
w porozuJ:i\ieniu z M in istrem Gospodarki Komunalnej 
może rozciągnąć przepis ust. 1 na miasto stanowiące 
powiat, l iczące poniżej 100000 mieszkańców, lub na 
uzdrowisko oraz zawiesić całkowicie lub częściowo ten 
przepis na określony czas w odniesieniu do poszcze
gólnego m:asta, li czącego . ponad 100.000 mieszkańców. 

§ 8. Zezwolenie dotyczy tylko pojazdów w nim 
wymienionych i dopuszczonych do ruchu na drogach 
publicznych (zarejestrowanych). Zezwolenie nie wymie
niające ' pojazdów, którymi transport ma być wyko
nywany. jest n :eważne. 

& 9. Zezwolenie jest imienne. Odstąpienie w ja
kiejkolwiek formie uprawnień płynących z zezwolenia 
powoduie jeo;o ni eważność . 

§ 10. Zezwolen ie na wykonywanie nieregularnego 
transportu nie może być udzielone QS{)bie, która posiada 
zezwolenie tego qame~o rodzaju na inny obszar. 

§ 11. 1. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą za
robkowego transportu, wykonywanego ubocznie i do
rvwczo przez rolników ciężarowymi pojazdami konnymi 
(§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. d). 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych przy
padków, gdy rolnik wykonuje zawodowo transport 
w granicach administracyjnych miast stanowiących 

powiaty. W tych przyoadkach rolnik trudniący się 
transportem może uzyskać zezwolenie na okres czasu 
wolny od pracy na roli. 

Rozdzia 2. 

WArunki udzielania zezwolenia. 

§ 12. Zezwolenie może uzyskać : 
1) osoba fizyczna: 

a) której . kwalifikacje do prowadzenia przedsię
biorstwa transportowego danego rodzaju po
twierdzi właściwa wojewódzka organizacja 
branżowa, 

b) któr'l. przedstawi zaświadczenie o niekaralności 
Zq przestępstwa przeciw beżpieczeństwu Pań
stwa i za przestępstwa popełnione z chęci zysku, 

c) która posiada znajomość języka polskiego w mo-
wie i w piśmie; 

2) spółdzielnia i spółka: 

bowiązań i rejestr ' handlowy dla spółek han
dlowych, 

b) która przedstawi zaświadczenia określone' w pkt 1 
co do osób upoważnionych do wykonywania 
uprawnień plynącychz zezwolenia. . ,", 

13. Ubiegający się o zezwolenie na wykonywa
nie transportu obowiąza:1y jest wnieść opłatę za ze
zwolenie w wysok'ości i w terminie, określonym w roz-
porządzeniu Ministra Transportu Drogowego Lotni- . 
czego, wydanym na podstawie art. 6 ust. 3. 

Rozdział 3. 

Władze udzielające zezwoleń. 

,§ 14. Prezydia powiatowych rad narodowych 
udzielają na obszar powiatu zezwoleń na: 

1) nieregularny transport osób dorożkami samochodo
wymi i konnymi (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz e), 

2) nieregularny transport rzeczy dorożkami bagażo
wymi i ' ciężarowymi pojazdami konnymi (§ 3 ust. 1 
pkt 3 lit. c) oraz d), ' 

3) nieregularny transport osób taksówkami samocho
dowymi i konnymi (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz d) 
oraz transport rzeczy taksówkami bagażowymi 

(§ 3 ust. 1 pkt 3 lit. b) na obszar uzdrowiska nie 
będącego m iastem stanowiącym powiat, jeżeli Mi
nister Transportu Drogowego i Lotniczego roz
ciągnię, na nie przepis § 7. 
§ 15. Prezydia miejskich rad narodowych miast 

stanowiących powiaty udzielają na ich obszar zezwoleń 
na: 

1) nieregularny transport osób z wyjątkiem transportu 
wykonywanego autobusami (§ 3 ust. 1 pkt 2 
lit. h), c), d) oraz e), . 

2) na nieregularny transport rzeczy (§ 3 ust. 1 pkt 3). 
§ 16. Prezydia wojewódzkich rad narodowych 

udzielają zezwoleń na transport nie przekazany wlaści
wośd władz wymienionych w §§ 14 i 15 oraz na nie
regularny transport, którego zasięg przekracza obszar 
właściwości tych władz. . 

§ 17. W każdym przypadku, gdy przedsiębiorca 

jest cudzoziemcem, udzielenie zezwolenia na wykony
- wanie transportu wymaga zgody Ministra Transport.! 

Drogowego i Lotniczego. 
§ 18. 1. Zezwolenia na wykonywanie komunikacji 

autobusowej między osiedlami (§ 3 ust. 1 pkt 1 lit. a) 
udziela prezydium wojewódzkiej rady narodowej tego 
województwa, przez którego obszar linia autobusowa 
ma przebiegać. 

2. - Jeżeli linia autobusowa ma przebiegać przez 
obszar więcej niż jednego województwa, zezwolenia 
udziela prezydium woj ewód;;.k iej rady narodowej wła
ściwej ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w poro
zumieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych 
tych województw, przez które ' ma przebiegać linia 
autobusowa. 

§ 19. Zezwolenia na wykonywanie komunikacji 
autobusowej w mieście stanowiącym powiat lub w 
osiedlu będącym uzdrowiskiem udziela prezydium wla-. 
ściwej wojewódzkiej rady narodowej po porozumieniu 
z prezydium właściwej miejskiej lub powiatowej rady 
narodowej. 

a) której zadaniem ' jest wykonywanie danego ro
dzaju transportu, przy czym podstawą do usta
lenia te; okoliczności jest rejestr spółdzielni dla 
spółdzielni pracy transportowej, umowa spółki • 
z podpisarrii poświadczonymi przez notaciusza 

Rozdział 4. 

Składanie podania o zezwolenie. 

§ 20. · 1. Ubiegający się o zezwolenie powinien 
złożyć podanie do właściwej władzy (§§ 14-19) za po-. dla spółek zawartych na zasadzie kodeksu zo-

ol 
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średnictwem właściwego zrzeszenia branżowego, a je
żeli takie nie istnieją w powIecie (w mieście stanowią
cym powiat) - za pośrednictwem :właściwej woje
wódzkiej organizacji branżowej. 

2. Do podania należy dołąCzyć: 
1) zaświadczenia, o których mowa w § 12, 
2) tytuły własności pojazdów samochodowych z opi

sami .tych pojazdów oraz dowód posiadania pojazdów 
konnych zgłoszonych do wykonywania transportu, 

3) własnoręcznie napisane życiorysy osób fizycznych 
ubiegających się o zezwolenie lub osób upoważ
nionych przez spółdzielnię czy spółkę do wykony
wania uprawnień płynących z zezwolenia. 
3. Osoby, o których mowa wart. 7, mogą zamiast 

zaświadczenia o niekaralności (§ 12 pkt 1 lit. b) złożyć 
przy podaniu odpowiednie oświadczenie wobec władzy 
udzielającej zezwolenia. Nie zwalnia ich to od dorę
czenia zaświadczenia o niekaralności w ciągu 6 miesięcy 
od daty złożenia podania. 

§ 21. Zrzeszenie branżowe przedkłada wciągu 
14 dni podanie ze swoją opinią właściwej wojewódzkiej 
organizacji branżowej, która z kolei w ciągu następ
nych 14 dni przesyła je z opinią własną i zrzeszenia 
władzy, która zezwolenia udziela. 

§ 22. Właściwa władza doręcza zezwolenie ubie
gającemu się po wniesieniu przez niego przepisanych 
opłat (§ 1~). 

R o z d z i a ł 5. 

Warunki korzystania z zezwolenia. 

§ 23. Przedsiębiorca jest obowiązany: 

1) rozpocząć wykonywanie transportu w ciągu jednego 
miesiąca od daty doręczenia zezwolenia, 

~) wykonywać transport pojazdami,na które zezwo
leme opiewa, zgodriie ze szczególnymi warunkami 
zawartymi w zezwoleniu oraz zgodnie z obowią

zującymi przepisami, 
3) przewozić pocztę i pracowników pocztowych na 

warunkach ustalonych na podstawie art. 5 ust. 2 
pkt '2; 

4) przewo~ić bezpłatnie organa nadzoru drogowego, 
kontroli ruchu drogowego i inspekcji gospodarki 
samochodowej w zakresie ustalonym przez Ministra 
Transportu Drogowego i Lotniczego oraz wskaza
nym w zezwoleniu, 

5) składać władzy, która udZJielila zezwoleń, za po
średnictwem właściwego zrzeszenia branżowego 
w zakresie i trybie ustalonym przez Ministra Trans
portu Drogowego i Lotniczego \Sprawozdania z wy
kop.anej' pracy . transpOTtowej eksploatowanych po
jazdów, a jeżeli chodzi o sprawozdania z wykony
wania transportu pojazdami silnikowymi - rów
nież ze zużycia paliwa · oraz z zaopatrzenia, obsługi 
technicznej i napraw tych pojazdów, 

6) zawiadomić bezzwłocznie władzę, która zezwolenia 
udzieliła, o każdorazowej zmianie swego zamiesz
kania i siedziby przedsiębiorstwa oraz miejsca . sta
łegp garażowania bądź pomieszczenia pojazdów 
objętych zezwoleniem, 

7) dO\Starczać na żądanie" władzy, która zezwolenia 
udzieliła, wszystkich innych danych dotyczących 
wykony-".,ania przez niego transportu i eksploato
wania używanych dla tego celu pojazdów nieza
leżnie ~d sprawozdań, o których mowa w pkt 5, 

8) zawiadomić władzę, która zezwolenie wydała, o za
miarze zapiechania wykonywania., transportu ,CQ 

najmniej na Jeden mies1ąc przed terminem zacie
chania, a jeżeli chodzi o wykonywanie komunikacji 

ił 
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autobusowej', co najmniej na 3 m:esiące przed tym 
terminem, z wyjątkiem przypadków zaniechanią. 
wykonywania transportu niezależnych od przed
siębiorcy, 

9) zwrócić bezzwłocznie udzielone zezwolenie w razie 
zaniechańia wykonywania transportu lub cofnięcia 

-zezwolenia. 
§ 24. 1. Przedsiębiorca , który uzyskał zezwolenie 

na wykonywan!e nieregularnego transportu rzeczy cię
żarowymi pojazdami samochodowymi i kdnnymi (§ 3 
ust. 1 pkt 3 lit. a) oraz d), może go wykonywać wy
łącznie na rzecz podmiotów gospodarki uspołecznionej 
wskazanych przez władzę, która zezwolenia udzieliła 
na podstawie wytycznych komisji koordynacji trans
portu. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do spółdzielni 

pracy transportowej . 
3. Minister Transportu Drogowego i Lptniczego 

może zawiesić na określonych warunkach przepis 
ust. 1 w całości lub w części. 

§ 25. Organa kontroli ruchu drogowego mają pra
wo kontrolowania na drogach publicznych sposobu 
wykonywania .przez przedsięb;orcę publicznego trans
portu, a organa inspekcji gospodarki samochodowej 
ponadto prawo badania prawidłowości eksploatacji po
jazdów i składania przez n iego sprawozdań, o których 
mowa w § 23 pkt 5 i 7. 

R o z d z i a ł 6. 

Czasokres ważności zezwolenia. 

§ 26, 1. Zezwolenia udziela się na -czas nieogra
niczony, z tym że mogą być cofn ięte z/a miesięcznym 
pisemnym uprzedzeniem, a jeżeli chodzi o zezwolenie 
udzielone przedsiębi9rstwu spółdzielczemu - za trzy
miesięcznym pisemnym uprzedzeniem. 

2. Minister Transportu Drogowego i Lotniczego 
może w przypadkach szczególnie uzasadnionych zarzą
dzić cofnięcie zezwolen ia bez obowiązku zachowania 
terminów przewidzianych w ust. 1. 

§ 27. 1. Zezwolenie może być odebrane bez pi~ 
semnego uprzedzenia, o którym mowa w § 26, jeżeli: 

1) transport wykonywany jest pojazdami n;e wymie
nionymi w zezwoleniu lub pojazdami, które nie są 
własnością przedsiębiorcy, na którego imię zezwo
lenie zostało udzielone (§§ 8 i 9), 

2) nastąpi w wykonywaniu transportu, na który opie
wa zezwolenie, przerwa dłuższa niż jeden miesiąc, 
wyjąwszy przypadki spowodowane siłą wyższą, 
lub jeżeli transport wykonywany jest dłużej niż 
dwa miesiące - mniejszą ilością pojazdów od wy
mienionych w zezwoleniu. 

3) przedsiębiorca nie dotrzymuje warunków korzysta
nia z zezwolenia określonych w § 23, a ponadto 
gdy nie dopuszcza organów kontroli ruchu lub 
inspekcji gospodarki samochodowej do przepro
wadzenia kontroli lub badania, o których mowa 
w § 25, albo je rozmyślnie uniemożliwia lub też 
udziela w związku z nimi fałszywych informacji. 
2. Odebranie zezwolenia w przYP3dkach określo-

nych . w ust. 1 pkt 2 i 3 powinno być poprzedzone 00 

najmniej jednym pisemnym ostrzeżeniem. 
3. W przypadku wykonywania transportu mniej

szą ilością pojazdów od wymienionych w zezwoleniu 
dłużej niż dwa miesiące, zezwolenie może być, zamiast 
odebrania, ograniczone do tej ilQści pojiłzdów, . jakimi 
transport jest rzeczywiście wykonywany. Przepisu tego 
nie stosuje się do zezwolenia na .wykonywanie komu-
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nikacji autobusowej, chyba że zostanie równoczesrue 
ograniczona ilość linii obsługiwanych przez przedsię
biorcę. 

§ 28. 1. Zezwolenie będzie - odebrane bez pisem
nego uprzedzenia, o którym mowa w § 26, jeżeli po
siadacz zezwolenia lub jego pracownik zatrudniony 
przy wykonywaniu transportu, a nadto w przypadku, 
gdy zezwolen ie uzyskała spółka lub spółdzielnia, jeżeli 
spólnik albo 'udziałowlec spółki lub członek spółdzielni 
został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciw 
bezpie<#eństwu Państwa i za przestępstwo popełnione 
z chęci zysku i pomimo wezwania władzy, która udzie
liła zezwolenia, nie został usunięty z pracy, ze spółki 
lub spółdzielni w c iągu 2 miesięcy , od wezwania. 

2. Gdy ustalone zostan ie, że wyrok skazujący za 
przestępstwa, o których mowa w ust. 1, wydany został 

przed udzieleruem zezwolenia - zezwolenie będzie 
odebrane. 

I 

R o z d z l a ł 7. 

Przepisy końcowe. 

§ 29. Do czasu wydania ogólnych przepisów o obo
wiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywil
nej i następstw nieszczęśliwych wypadków w komu- . 
nikacji, przedsiębiorca wykonujący publiczny trans
port osób autobusami lub samochodami osobowymi 
obowiązany jest ubezpieczyć się od odpowit~dzialności 
cywilnej w Powszechnym Za1fładzie Ubezpieczeń Wza
jemnych na sumy gwarancyjne ustalone przez Ministra 
Transportu Drogowego i Lotniczego w porozumieniu 
z Ministrem Finansów. 

§ 30, Rozporządzenie wchodm w życie po upływie 
miesiąca od dnia ogłoszenia. 

Minister Transportu Drogowego Lotniczego: 
w z. J. Burgin 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 30 listopada 1951 r . 

zmtenlające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem obrotem. napojami chłodzącymi 
gazowanymi. 

Na podstawie art. 8 lit. a), b), d), e) i g) rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22' marca 
1928 r. o dozorze nad artykułami żywnośoi i przed
miotami użytku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343, z 1934 r. 
Nr 110, poz. 977, z 1939 r. Nr 54, poz. 342, z 1946 r. 
Nr 5, poz. 44 i z 1949 r. Nr 42, poz. 311) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem na
pojami chłodzącymi gazowanymi (Dz. U. R. P. z 1947 r. 

Nr 52, poz. 283 i z 1950 r. Nr 33, poz 303) wprowadza 
się następującą zmianę: 

w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Syfony szklane mogą być w użyciu przy pro
dukcji napojów chłodzących gazowanych do dnia 
31 grudnia 1953 r." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: J. SzlacheIski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 grudnia 1951 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię układu paryskiego z dnia 31 maja 1937 roku wprowadzającego 
zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku, w sprawie J 

utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 11 układu paryskiego z dnia 31 maja 1937 roku 
wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodo
wej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku, 
w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego 
Instytutu Chłodnictwa (Dz. U. R. P. z 1938 r . Nr 83, 

poz. 559), nastąpiło dnia 10 listopada 1951 r . złożenie 
przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego po- ' 
wyższego układu. 

Ministex; Spraw Zagranicznych: SI. Skrzeszewski 
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