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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 maja 1968 r.

w sprawie

objęcła

niektórych opłat przepisami ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych
oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.

w zakresle ' podatkowym

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 11 listopada
1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie pod,a tkowym owz o usprawnieniu wgromadach wymiaru i poboru podatków i innych należnoś~i pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288) zarządza się, co następuje:

l) . z tytułu opłat za wykonane przez Państwo w nieruchomościach, stanowiących własność (posiadanie lub użytko
wanie) osób fizyc,znych, półpodstawowe i szczegółowe
urządzenia zbiorowego zaopatrywania rolnictwa i wsi w
wodę; ńależności te ujmuje się w nakazach płatniczych
pod nazwą "opłaty za urządzenia wodne";

§ 1. Listą należności, określonych wart. 1 ustawy z dnia
11 list:o pada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich

2) z tytułu opłat Za użytkowanie na cele nierolnicze
ków roJnych; należności te ujmuje się w nakazach
niczych pod nazwą "opłaty za użytki rolne".•

rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i pobox:u podatków i innych na"
leżności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288), obejmuje się

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
nia i stosuje się od roku podatkowego \969.

należn,ości:

.

użyt
płat

ogłosze

Minister Finansów: w z. J. Trendota
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 'KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOSCI

z dnia 17 kwietnia 1968 r.

w sprawie wyłączenia spod koncesjonowania niektórych ro dzajów rzemiosła i usług.
Na podstawie art. 12 ust. 1 prawa przemysłowego ' z dnia
(Dz. U. Nr 53, poz. 468 z póżniejszymi
- zmianami) zarządza . się, co następuje:
7 czerwca 1927 r.

§ 1. Wyłącza się spod koncesjonowania następujące
rodzaje działalności, wymienione wart. '8 pr~wa przemysło
wego z dnia 7 czerwca 1927
(Dz. U. Nr 53, poz. 468 z póż
niejszymi zmianami):

r.

l)

prowadzące w dniu wejścia _w życie ,ro·z pa.
rodzaje działalności podlegające dotychczas koncesjonowaniu na podstawie dotychczasowych przepisów wymienionych w § 1 uprawnione są, do czasu uzyskania odpo- .
wiednich innych uprawnień . (kart rzemieślniczych, potwierdzeń zgłoszeń), wymaganych stosownie do przepisów prawa
ptzemysłowego, prowadzić taką działalność na podstawie posiadanych koncesji, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 1968 r.

§ 2. Osoby

rządzenia

przedsiębiorstwa instalacji wodociągo\Vych i kanalizacyj-nych, gazowych i elekbrycznych, prowadzone sposobem

Rozporządzenie '

§ 3.

wchodzi w

życie

z dniem

ogła.

.szenia.

rzemieślniczym,

2) . przemysłgospodni w zakresie wynajmu pokojów umebloPrzewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości: .

wanych.

W. Lechowicz
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia

w sprawie

przystąpienia

il maja 1968

r.

Tunezji do Konwencji o prawach politycznych kobiet,
Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

w

sporządzonej

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artywżycie w stosunku do Tunezji dnia 23 kwietnia 1968 r.
V Konwencji o prawach politycznych kobie,t, !>porzą
Jednoc_ześnie pooaje się do wiadomości-, że Rząd ' Zjedno- dzonej w N ()\vym Jorku dnia 31 marca 1953 r. (Dz. U. z 1955 r.
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i PółnócIiej · IrfandiinoNr 16, poz. 86), został złożony Sekretarzówi Generalnemu Or- tą z dnia 12 lutego 1968 , r. powiadomił' Sekretat7iB General~ ,
ganizacji Narodów Zjednoczonych dnia . 24 śtyczni a 1968 r.
nego . OrganizacjI Naro~ów ZJednoczonych. o ; wycofąl!iu -. ~a:i ~
dokument przystąpienia ' Tunezji do powyższęj konwenc ji '. strzężeriia złożonego w czasie przystąpienia do" wymte nioneY 'i
. z następującym za s trzeżeniem do artykułu IX: "Dla przedło- konwencji W odnJ esieniu do ar t y'lmł u III konw,encji; d'ótyó;ą". , 'c
c ego udzialuw sądach przyśięgłych na ' wysnach 'Bahama" żenia jakiegokolwiek sporu do deCyzji Międzynarodow e mu
(Dz. 'tj. z -1968 r. Nr \ poz. 20).
- ..
Trybunałowi Sprawiedliwości konieczna jest zgoda wszystkich stroń w sporze w k,ażdym przypadku;'.
.
Zgodnie z artykułem VI ustęp 2 konwencji weszła ona Minister ~ Spraw Za'granicznych: w z. J. Winięwiq
.
kułem
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