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DdennikUstaw Nr ·18 220 Poz. 111,112, 'l 11J 
~~--~--~------~--~~~~----~------------ -------------------------------------~---------

1I1 · 
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 22' kwietnia 1964 r. 

w sprawie ratyiikac;ji przez Włochy Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastolowa
ńiem karnetów TIR (Konwencji TIR)., sporządzonej w Genewie dnia 15 .styczniil 1959 r: 

. Podaje się mniejszym do wiadomoś1:i, że zgodn ie z art y 
~ułem 39 ustęp 4 Konwencji celnej dotyczącej międzynaro

.' ,dowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów -TIR 
(Konwencji TIR) , sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 
1959 r.(Dz. U. z 1962 r. Nr 2<2, 'poz. · 9(5), nastąpiło z'łożenie 

pqez Włochy <;lnia 11 stycznia 1963 ' r. SekretaTZO,\.vi - Ge- i . 

neralnemu Organizacji Narodów Zjednoczonychdoku.;ńentu 
ratyfikacyjneg'o powyższ'ej Konwencji. 

Mirrister ' SpfdW Zagranicznych: W z, J.Winiewicz 
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ÓSWlA'llCZENIERZ'ĄBOWE ' 

z , dnia 22 kwietnia 1964 r. 

w ,sprawie pr.zyjęcia przez Hiszpanię Międzynarodowejkonwencli. O zapobieganiu ' zanieczyszczaniu morza ołetaml. " 
sp~rządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 'r, . 

. . 
PódaJe' się 'nime']szY)ll do wiadomości, że . zgodnie z ar

tykułem XIV Międzynarodowej konwencji o zapobiega·niu 
zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie 
dnia 12 maja 1954 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 28" poz. 135), na-

. stąpiło , złożenie przez Hiszpanię dnIa 22 stycznia 1964 r. Se-
, kretarzowi Generaln'emti Międzyrządowej Mor§kiej Organi
:, zac: ji Doradczej ' dokumentu przyjęcia powyższej- konwencji. 

Minister Spraw ZagraniCznych: wz. J. Winiewicz 
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OSWIADCZENłE · gZĄDOWE 

·z dnip 24 ,kwietnia 1964 . [, 

w ' ~sprawl~prz.y'~!ąpieilJaKuwej.tU: ł Gabonu .do Konwencjidntt'czącej ·przywilejów i' iminmiHetów Nuodów .Żjed.nooro- ' 
.', ńych . ',z.dnia 13.' lutę·go ,t946 , r. " 

~odaje się niniejsz,ym do wiadomośCi, że zgodnie z§ 32 , Nr :39, ' poz, 286), : nastąpiło złożenie dokmn'entóW " P{zystąpie
Konwencji dotyczącej .przywilejów. i immunitetów Naroq,ównia dópo\.;ryzszej Konwencji dnia 13 grudnia .1963 r.prze% 

; Zjednoczonych, pr'lyjętęj przez Zgromadzenie OgólIieNIHo> " 1łząd -Kuwejtu ' i dnia 13 marca ' 1964 r~ .przez Rząd GabOi1bU: ' 
dów Zjednoczonych dnIa 13 lutego 1946 r. {Dż.U. z 1948 r. ' . . . . " . 

Minls'ter Spra,.w i-agl'anicznych:w z. J. Winiewicl 

Reklamacje' z powodu ńhldoręczenia ' ,pMztzególnych ' numerów ~"nosić należy do Adniinistrilcji Wydawnictw: Urzędu Rady Mini-
estrów ('Warszawa, ul. Kra,kowskie ' Przedmi'eście: 50) 'w : terminię , lO do. 15 ,dni po otrzymaniu następnego kolejnego ,nu.m€fU: ;, 

Oplata za prenumeratę Dziennika Usta w wynos,j: rocznie 75,- zł, pÓłrocznie 4,'1,- ,zł. . 
Opłata za prenumeratę ' załącznika do Dziennika ' Us taw wynosi: rocznie 45.- z ł . półrocznie 27.- zł . 

'Prenumera,t" inożna zg ł'aszać tylko nil okres roczny (od 1.1) lu5 na okres pÓłroczny' lod 1..1 i ?d I.VII). Oplati!. .powilłn'i być uisz, 
czoni!.; co 'naJml)leJ ,na; .. nllesląc pr.zed okrese,mprenumeraty, a WIęC za o kr-e s.' roczny lub za I połrocze - do dDJa : 30' IIstoparla, "z4 ' 

· II półrocle~ di::i"dl1.ia--3Lmaj·a; Do abonentów, . którz.yop:łacll ., prenumeratępo tych term'itlach, wysyłka pierwszych numerÓw ~a<>
konana . zós.tanie :z, ,opÓżnieniem. JednostkiI1a roz:ra,chunk\l gospodarczym i.. innia,bqnen ci · powinni ookonać wpłat za .' prenum'eraf~ 
na ' konŁo Narodowego ' Btmku Polskiego, Oddziilł ' IV Miejski,WarsZil,wa, ' nr 1528-9,1-903, cz. 3" dz. 7, rozdż. '3; "Ra;chunków ia 
prenumeratę. nie wystawia .się : Na odcinku wpłaty należy podać dokła'dną nazwę instytucji (bez skrót9w), na z.\\',ę i nUIneT ' dor:ęcza-
1,\cego urzędu pą.czto,wego (jak W arszawa 10, 'Poznali 3 itp.), pOWiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość ~mawia-nych . 
egze_mplarzy DZIennIka U~taw. Prenumeratę można zgłaszać równIeż bezpośrednio 'w' punk CIe sp'rzecfaży ' w WarszaWIe, przy Al. ' 

. " I Ąrmii Woiska Polsldego 2/4., 

- P~je<lyncze .egzempla~ze Dz.iennika Ustaw na-bywać moźn·a ·" w punktach sprzeda.ży \v Warsza,wi'e: Al. I'Arfuii Wojska PolSl~ie- ' 
go 2/ 4, "Dom Ksi'ążKi" '- Księgarnia Prawn?,Ekonomiczna - ul. Nowy Świat I, kiosk ' "Domu KSiążki" '"w gmachu sądów- al. ,Gen. 
Swierczew~kiegoJ27 •. ,~ kasach Sądów Wojewódzkich w,: Białymstoku, Katowicach, Ki-elcach, R<>s.zalin.ie, Łodzi, OJsztynie,Opolu,~R'l-e
szowie, Wrocławiu Llielonej "Górze oraz w kas.ach Sądów~0wjatowych w: Bydgoszc~y, Bytomiu, Cieszynie, Częst.ochowie, Gdai\
sku', Gdyni, GliwicacQ, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Krakowie, Lubl inie, Nowym Sączu" OstrowIe \Vlkp., Poznaniu, ·Przemy-
, ' . I ślu, Raciborzu,' Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Torun iu ' iZambścill. . " , 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - ' Biuro Prawpe, yvarszawa, ' al. ' UjazdO\vskil~ 1/3. 
Administracji!: Administracja: Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul . I(rakówskie Przedmieście , 50. 

Tłoczono z , polecenia Prezesa - Rady Ministrów w Zakładach Graficznych :,TaJjJka", W~rszaw'a, ul. ' Tamka, 3 .. 

Zam723 - Cena 2,40 zł ' 


