_ _ _ _ _P_oz. 133, 134, 135 i 136

Dziennik Ustaw Nr 1:1
wickim, wojewodztwie

wrocławskim wyłącza

się

§ 4. RozPQuądzenie wchodzi w życie z dniem l~tycz

.miejsco-

wość Byczeń i włącza się ją do gromady Kamieniec Ząbko

..ni<'l 1969 r.

wieki w tymże powiecie i województwie.
§ 3. Wyk"Onan'i~ rozl'on:ą-Clzceniapnruczasię Pr-ezesowi
ltatły MinistrÓw.

Prcezes R<'ldy

MinłstroÓw:J.

Cyl4nkiewicz
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
"Z

-dnia 24 czerwca 1968 r.

w sprawie utworzenia I zmiany p8Dk:nleld6rycll miast w województwie

wościSokołowsko i Kowalowa i włączasłę jedngromady Mieroszów w tymże powieci.e;
3) z miasta Jedlina-Zdrój w powiecie wałbrzyskim mleJSCOWO&Ć Olszyniec i włącza się ją do gromady Zagórze
Sląskie w tymze powieCie;
4)z miasta Sobótka w powieciewroc!awskim miejscowość
-Garncarsko i włącza ' SIę ją do gromady Rogów Sobócki
w tymże powiecie;
.
5)z miasta Bardo w powiecie ząbkowickim miejscowości
Pębowina i Opolnica i ,włącza się je do gromady Przyłęk w tymże powiecie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r.
o 'dokonywaniu zmian podziału edm1nistracyjnegoPaństwa
(Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co .następuje:
§ 1. W wojewÓdztwie wFocławskim twony sj,ę:
t) miasto Lawidów w powiecie lubańskim z obszar.u osie-

dla Zawidów,
2) miasto Bardo w powiecie ząbkowicklmzobszaru osie-

dla Bardo.
§ 2. W województwie wrocławskim wylą~zasię

..r
'/

wrocławskim.

1) z mi.asta Lubina w powiecie lubińskim:
a) przysiółek Gola i włącza się .go do gromady Ląbin
w tymże powiecie,
b) przysiółek Lubk6w i włącza się go do gr{)ID.ady SzkJaTy Gócne w tymże powiecie,
2) z miasta Mieroszowa w powiecie wałhrzYśkim miejsco-

, § 3. Ro.zporządzenie wchodzi w
nIa 1969 r.

żyCie

z dniem 1 stycz-

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
./

..;

,
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

z dnia 15 czerWca 1968' r.
zmieniające rozp~.1ządzenle

w sprawie

opłat

,za

urządzenia

narodowej może opłaty wymienione w § 1 rozłożyć na raty płatne w ciągu 'jednego roku lub ob:' """',--- ,
niżyć je w granicach do 500/0.
.
2. W razie zamiany lokalu przez osobę, 'której 2ródlem utrzymania jest emerytura, renta inwalidzka lubr.odzinna albo stały zasiłek opieki społecznej, organ, o którym mowa w ust. l, może
%wolnit tę osobę w całości lub w części od 'OPłat
przewidzianych w łl."

Na podstawie 'art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia
1959 r. ~ Prawo lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47: poz. 227)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodinki Komunalnej
z .dnia 14 sierpnia 1962 r. w sprawie opłat ;z a urządzenia uzysldwane przy zamianie lolulli ,(Dr.. U. Nr 52, poz. 257) wprowadza się następujqcllzmianę:
ł

'2otnymule brzmienie:
1. W przypadkach wyjątk~wycb., l1~asadnk>nych
,szczególnie ciężką sytua<:Ją tlnansową osoby dokońująee{ zud~y łokalu miesZkalnego, organ
dosptaw lokalowy<:h pl'ezyd.ium właściwej .rady

§:2 :R9Zponądzenie wchodzi w 'tycie

.,§ 2.

(

.

uzyskiwane przy zamianie lokali.

% dniemogł0-

nenia.
Minister Gospodarki Komunalnej: A. .,(3ieJU .

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWlEDLlWOSCI

z dnia 14 czerwca 1:968 r.
w sprawie utworzenia

Wydziału

dla NIeletnich

(Sądu

Na podstawie -art. 6 :§ l , Prawa o ustroju sqdów powszechnych (Dz. U, z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się:, co
Jlastępuje: .
ł t. TW<J(zy się w ;wojew.ód:ztwie w:arszawSkim
. '. w Są\

ella Nleletnlch) w

Sąd~le

Powiatowym w Otwocku. (

dzie Powiatowym w Otwocku -W:ydział dla · Nieletnich (Sąd
, dla Nieletnich) dla o"kręgów Sqdów Powjatowych w Otwócku i Wołominie.

'/

~ie~~!_
k _U_st~~_N_i_21_"~~_ _ _ _ _ _ _~___~_....:235:......::."_ _- - - - - - - - - - - . . . . :·=::P"oz. 136, 137,J38_ i X~~
§ 2. Tracą moc:
24 grudnia 1964 r. w sprawie utworzen ia Wydziału dla
l) § . 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedli w ości z dnia
Nieletnich ' w Sądzie Powiatowym w Mińsku Mazowiec17 cz·.e rwca 1952 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatokim (Dz. . U. z 1965 r. Nr 2, poz. 8) w człści dotyczącej
wychw Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i RaSądu P6;viatowego w Wołominie.
.
dzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w : Pia..secznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim,.
i l. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca
Otwocku i Wołominie (Dz. U. Nr 30, poz. 2(4) w €Zęśd
1968 r.
dotyczącej Sądu Powiatowego w Otwocku,
·2)1 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia . Minister Sprawiedliwośei: S. Walczalt:

137
OSWlADCZENIE RZĄDOWE
l/;

dlIlia 16 grudnia 1967 r.

w sprawie wejśda w życie Załącznika l do. Ko.nwencji międzynarodo.wej Q przewo.zie to.warów kolejami (CJM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego. 1961 r., zawierającego. Regula mln międzynaro.do.wy dla przewo.zu ko.leją to.warów nhibezpiennych (RID).
Podaje się niniejszym do Wliadomości, że zgodnie ż artykułem 69 § .4 Konwencji międzyiarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej vi Bernie .dnia -25 lutego
1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 44, poz. 300), wszedł w- życie w
dniu 1 kwietnia 1967 r. nowy Załącznik I do powyższej kon-

wencji, zawierający Regulamin międzynarodowy dla priewozu koleją towarów niebe~piecznych (RID) w brzmieniu ustalo.nym przez Komisję , Rzeczoznawców na jej xvn sesji.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

(T~kst regulaminu zamleszczony jest w zalątzniku do niniejszego numeru).
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 23 maja 1968 r.
dotyczące przystąpienia Hiszpanii I Stanów Zjedno.czo.nych Ameryki do. Uzupełniającej ko.nwencji w t1Jprawle %nleslenla
niewo.lnlchva, handlu nlewo.lnikaml o.raz instytucji l praktyk zbliżo.nych do. niewolnictwa, sPo.rządzo.nej w Genewie dnia

7

wueśnla

Podaje się niniejszym 40 wiadomości, że zgodnie z art y11 Uzupełniającej konwencji w s·p rawie zniesienia nie. wolnictwa, handlu ·' niewolnikami oraz Instyt\J.cji i praktyk
zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia
.7wrześniitl956 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 18S), nastę
pujące państwa złożyły Sekrelar.zowi ·Generalnemu Organiza1:j1 Narodów ZjednIXzonych dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji:

~o_.......----,- kułem

Hiszpania . . . . • • • • dniił 21 listopa6a 1967 r.
Stany Zjednoczone Ameryki • dnia li grudnia 1967 r.

1956 r.

z oświadczeniem, że konwencja będzie miała zastosowanie
do wszystkich terytoriów, za których stosunki międzynaro
dowe Stany Zjednoczone Ameryki są odpowiedzialne.
Zg.o onie ,z artykułem 13 ustęp 2 konwe,n cji weszła ona w
w stosunku do Hi szp~nii dnia 21 list opada 1967 r.:, a w
stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 6 grudnia
1961 r.
życie

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. WiniewJcz

OSWlADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 6 czerwca' 1968 r.
/

w sprawie podpisania przez Urugwaj Ko.nwencji o Międzyrz ądowej Mo.rskleJ Organizacji Doradczej,
sPo.rządzoneJ w Genewie dnIa fi marca 1948 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości. że zgodnie z art. 57
lit. a) Konwencji b Międzyrządowej Morskiej Organizacji Do. radczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 1;. (Dz. U.
z 1961 r. Nr 14, poz. 74) , - nastąpiło dnia 10 maja 1968 r. podpisanie przez Urugwaj wyżej wymienionej konwencji.

W związku z tym, że podpisanie nastąpiło bez zastrzeże
nia co d'o przyjęcia, konwencja ta weszła w ,życie dla Urugwaju w dniu podpisania.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz .

J. .

.,..~j...-

