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Dzienn:k Ustaw Nr 19
okr eś l onych

w-o §§ '4 i 5. obowią za ny jest n ie zwłoc z nie po wiao tym Dowództwo l\la rynarki Wojenn e j luIJ inne organy M ~rynark i Wo jen nej d ro gą radiową lub przez oficera łą c z
nikow eg o podając jednocz e śnie przyczyny n aruszenia tych

z dnia 23 marca 195,6 r.
(Dz. U. Nr 9. poz. 51).

domić

2. W przypadkach gdy obcy okręt wojenny znajdując się
na ob szarze morskich wód wewnętrznych. wód terytoria In ych
lub wód pasa przyległego narusza ograniczenia okr eśl one w
§§ 4 i 5. organy Marynarki Wojennej obowiązane są zwrócić
uwagę dowódcy obcegC? okrętu wojennego lub zespołu tych
okr ę tów. że okręt wojenny , narusza wspomniane ograniczenia
i wezwać do niezwłocznego zaniechania tych czynności.

.

o

ochronie

granic piillstwowych
~'

§ 8. Obce okręty wojenne. któ re przebywają na obszarze
morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych i wód pasa
p r z y ległego - podlegają wraz z całą załogą przepisom nawigacyi nym, celnym ,i sanHarnym, które obowiązują polskie
okręty wojenne.

ograniczeń.

·

Poz 95. 97 i 98

Dowódcy obcych okrętów wojennych, które przew porcie lub na redzie, mogą za zgodą Dowódcy Ma- :.rynarki Wojennej zezwalać członkom załogi tych okrętów
i zaokrętowanym na tych okrętach osobom w umundurowaniu
wojskowym na zejście na ląd, przy czym osoby te mogą p 0-. ,
ruszać się w obrębie miasta portowego i po.siadać przy sobie ,
broń boczną białą należącą do ich przepisowego uzhrojenia. '
§ 9.

bywają

3. W przypadku gdy dowódca obcego okrętu wojennego
nie zast~suje się do wezwania organów Marynarki Wojennej
(łJst. 2) organy te zażądają opuszczenia przez obcy okręt wojenny wód wymienionych w § 1.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1934 r. w sprawie przebywania
wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa
Polskiego (Dz. U. Nr 99, poz. 904).

4. Jeżeli obcy okręt wojenny nie zastosuje się do żą
dania. o którym mowa w ust. 3. Dowódca Marynarki Wojennej może zarządzić użycie siły celem zmuszenia okrętu do
wykon ania tego żądania albo też może zarządzić zatrzYJllanie
okrętu bądź zmuszenie go do zawinięcia do wskazanego portu.
Użycie siły następuje w sposób określony wart. 28 dekretu

Rozporządzenie

§ 11.

wchodzi w

źyoie

z dniem

ogłosze-

nia.
Minister Obrony Narodowej: M. Spychalski
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OSWIADCZ'ENIE RZĄDOWE
z dnia 19
dotyczące przystąpienia

września

Jednocześnie podaje się do wiadomośoi, że następujące

państwa złożyły dokum enty ratyfikacyjne albo dokumenty

demo~ratyczneJ

AustrII,

Stany Zjednoczone Ameryki 9 lipca 1955 r.,
Zjednoczone Królestw o Wielkiej
Irlandii 19 lipca 1955 L,

Brytanii

Pó łnocn e j ,

Francja 27 lipca 1955 r.
(z chwilą złożeni.a dokumentu ratyfikacyjnego przez Fnncję,
Traktat Państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej i de- '
mokra tycznej Austrii wszedł w życie, zgodnie z jego art. 38),

przystąpienia do wspomnianego TraKtatu:

Czechosłowacja

Austria 14 czerwca 1955 r.,
Związe k

L

PolskI dl] Traktatu Państw~wego w sprawie odbudowy niezawisłej , i
podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, źe zgodnie z art. 37
Traktatu Państwowego w 'sprawie odbudowy niezawisłej
i demokratycznej Austrii, p odpi sanego w Wiedn iu dnia
15 maja 1955 L, z łoźony został -Rządowi Związku Socjalistycznych Republi~ Radzieckich dnia, 20 sierpnia 1956 L dokument
przystąpienia Polski do powyższego Traktatu.

1955

1956

Jugosławia

28 października 1955 r.,
28 listopada 1955 r.

Socja listycznych Republik Radzieckich 5 lipca
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

L,
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lutego 1957 r.
w sprawie wymi any dol<nmentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreań ski ej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r.
Podaje się niniej szym do wi adomoś ci. że zgodnie z art. 5
Umowy o w spółpracy kulturalnej niiędzy R z ą de m Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a R z ądem Koreańskiej Repllbliki Ludowo-Demokratyczn e j, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja

1956 r., na s tąpiła w Warszawie dnia 31 styczIlia 1957 r. wym iana dokumentó w ratyfikacyjnych powyższej Umowy.

Minister Spraw Za'g ranicznych: w z. M. Naszk owski
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