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Dzienn:k Ustaw Nr 19 204 Poz 95. 97 i 98 

okreś l onych w-o §§ '4 i 5. obowiązany jest n iezwłocznie powia
domić o tym Dowództwo l\larynarki Wojennej luIJ inne orga
ny M~rynark i Wojennej drogą radiową lub przez oficera łą cz

nikowego podając jednocześnie przyczyny naruszenia tych 
ograniczeń. 

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

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 wo
jenny wód wymienionych w § 1. 

4. Jeżeli obcy okręt wojenny nie zastosuje się do żą

dania. o którym mowa w ust. 3. Dowódca Marynarki Wojen
nej może zarządzić użycie siły celem zmuszenia okrętu do 
wykonania 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 

z dnia 23 marca 195,6 r. o ochronie granic piillstwowych 
(Dz. U. Nr 9. poz. 51). ~ ' 

§ 8. Obce okręty wojenne. które przebywają na obszarze 
morskich wód wewnętrznych, wód terytorialnych i wód pasa 
przy ległego - podlegają wraz z całą załogą przepisom nawi
gacyi nym, celnym ,i sanHarnym, które obowiązują polskie 
okręty wojenne. 
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§ 9. Dowódcy obcych okrętów wojennych, które prze
bywają w 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. ' 

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

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w źyoie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Obrony Narodowej: M. Spychalski 

OSWIADCZ'ENIE RZĄDOWE 

z dnia 19 września 1956 L 

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

Stany Zjednoczone Ameryki 9 lipca 1955 r., 

Zjednoczone Królestw o Wielkiej Brytanii 
Irlandii 19 lipca 1955 L, 

Francja 27 lipca 1955 r. 

Północnej , 

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

Jednocześnie podaje się do wiadomośoi, że następujące 
państwa złożyły dokumenty ratyfikacyjne albo dokumenty 
przystąpienia do wspomnianego TraKtatu: 

(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), 

Austria 14 czerwca 1955 r., 

Związek Socja listycznych Republik Radzieckich 5 lipca 

Czechosłowacja 28 października 1955 r., 
Jugosławia 28 listopada 1955 r. 

1955 L, Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

98 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 11 lutego 1957 r. 

w sprawie wymiany dol<nmentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r. 

Podaje się niniej szym do wiadomości. że zgodnie z art. 5 
Umowy o współpracy kulturalnej niiędzy Rządem Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Repllbliki Ludo
wo-Demokratycznej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 

1956 r., nastąpiła w Warszawie dnia 31 styczIlia 1957 r. wy
m iana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Umowy. 

Minister Spraw Za'granicznych: w z. M. Naszkowski 
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