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ROZPORZĄDZENIE ~ADY MiNISTRÓW 

. z dnia 5 paźdiiernika . 1963 i. 

w sprawie uznania "Aeroklubu Polskiej Rzec~ypospolHej Ludowej" Zit stowarzyszenie wyższej- uiYłecmeśd • 
. , 

Na podstawie art. 46 i 47 prawa I o stow~rzyszenidch 
z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr. 94,poz. 808 z póż
niejszymi zmianami) zarządza . się, co następuje: 

. § 1. Stowarzyszenie "Aeroklub PolsJd~jRzeczypospoii~ 
-łej ' Ludo,w..ej" ~naj.e.s.i;ę za st.owarzys.zenie, wyższej. uż:ytecz
~o5:ci. 

ster Spraw. Wewną-ttznych w porazumieniu 
Obrony ' NaF'odowej. 

§ '3. Wykon'anie rozporządzenia,' porucza się ~Mi-nistrowi ' 
Spra',,: , Wewnętrznych oraz zainteresowally-mministmm.· 

. ł : 4; . R'Ozpqrządzenie ,wche(j:zj w :żyde ' -l: 
szeł'lia. 

ci ·2. Stnwarz~eniu~,Aer.ok~b ,Po'lskiej ' :Rzeczypospoli- ' / 
tej- Ludowej'~ nadaje się statut, który ustal~: j ; 'ogłasza' Mini-Prezes', Ra{iy Ministrów: J, Cyrnnkiew·jc% 

. '; 

i ' 

~ I . 

. ReklamaCje z po,w:odu , niedoręczenia 'poszczególnych.' .numeIów ,wnosit ' :na~eży do Adminislracji WydaWtlicttv. Urzędu ' Rad,? Minl- · 
strów (Warszawa; ul. Krakowskie Przedmieście. 501 .w·. ,'erminip ,lO do 15 dni po otnymaoiu n"stępnego kole.iflego {iumeru, 

Op/ata za prenumeratę Dzie'nmka Ustaw ' wynosI : rtscznie 75,~ zl, ' pólroc2nie 45,- zi: 
Opłata za . prenumeratę z~lącznika do Dziennika Ustaw wynosi: . rocznie 4-5.- 7/, półrorznie 27.- zl. · 

Prenumeratę mozna zgłaszać tylko na okres roczny (,od U) lub na okres' półroczny ład LI I od lVII), Qp/alit po,winna być UiSl~ 
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenume'raty, a więc za okres roczny lub Z3 I półrocze -- do dnia :lQ listopada, za · 

.11. półrocze - do, dnia 3t maja. Do~ abonentów, którzy. . opłacą prenumera,lę po tych '1C'fminach, wysyłka pierwqyrh numerów drj
konana zostanie z opóźnieniem, Jednostki na ro.zrachunku gospodarczym I inni abonenci powinni dokol')ać wpłat za prenumeratę · 
na konło Narodowego Banku Polskiego, Oddział ·IV Miejski, .Warszawa. nr 1528-91-903. cz. 3, ·dz. 1, rozdz. 3. Rachunki-w za 
prenumeratę nie wystawia się, Na odcinku wpłaty należy podać dokładną' nazwę instytucji . łbez skrótów), nazwę I numer doręC7a~ 
jącego urzędu pocztowego (jak Warszawa lO, Poznali 3 itp,). pOWiat, olicę, nr domu. nr skrytki poczfowe: oraz i1ość .~amawianych 

egzemplarzy Dzienni~a Ustaw ' , 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w punkiach sprzedaży \v War.szawie: Al. I Armil W~is~a Polskie
go 2/4, "Dom Ksilliki"- Księgarnia Prawno-Ekonomiczna - ul, Nowy Swial l, kiosk "Domu Książki" w . gmachu SlIdów - al. Gen, 
Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkicb \v: Białymstoku, Kalowicach, Kiełcach. Koszalinie. Łodzi, Olszlynie, Opolu',Rze
szowie, Wrocławiu I Zielqnej .Górze . oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, G:la"ń
sku, Gdyni, ' Gliwicach, ,Gnieznie. Jeleniej Górze, Kaliszu. Krakowje~ Lublinie, Nowym Sączu~ O~trowie Wlkp., Po:zoaniu .. Przemy-

" ślu, Raciborzu: Radomiu. S.z,q:.ecillie. Tarnowie. Toruniu I , Zamościu, 
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