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TABELA WYSOKOSCI KAUCJI ZA LOKALMIES,ZKALNY 
, ' 

Rodzaj ..lokalumieszkalne,go whudynku 

Zurządzeiliem~od-ociągQwym poza lokalem mieszkalnym ' 

Z urządzeniem wodoc:iąq{)wym w Jokalu mieszkalnym 
i elektrycznością 

, Z , urząd"leniemwodocIągow,m. w lokalu mieszkalnym, 
elektrycZności, i kanalizacją , 

Ż , urządzeniem ' wodoc\ąg.ow,'f1D w lokalu mieszkalnym. " 
'elektrycznością • .kanalizacją j gazem 

Z urządzeniem wodociągowym 'w, lokalu mieszkalnym, 
elektrycznością. kanalizacją. gazem i łazienką 

Stawka za ,mi 
,powierzchn,~ 
użytkowej lo-
kalu miesz
-, kaInego 

' zł " 

80,--

90,-

100,-

110,~ 

120,-:: 

W razie uzalei-ni.eniaod wplaceniakaucji wynajęcia lo
kalu mieszkalnego. znajdując'ego si<: na terenię p.aństwo
wych 'gospodarstw rolnych. hodowlanych.ogrodniczyc.h. . .ryb
nych i państwowych gospodarstwleśnyc;h (§3 us,t.2), kaucja 

la może , być obniżona do 60 ,zł od l m2 powierzchni użytko~ 
wej dla 10ka1tnie posjadających żadnego z wymienionych 
wyzej urządzeń. 
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OSWIADCZENIE 'RZĄDOWE 

% drull :2 sierpnia 1968 I . 

w sprawie przyjęcia przez Sierra LeoneSłatutu Międzyparo dow.ej AgacjJEDergU Alo1powej. spa.r:ządzone§o IV Nowym 
Jorku dnia 26 października 1956 r., oraz ~wystąpienia Hondur.asuz Międzynarodowej AjencJi ,Eaergli Alomow.eJ. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IV 
lit. Bi art XXI , lit. C Statutu Międzynarodowej 'Agencji 
Energii Atomowej; sporządzonego w Nowym Jorku dnia 
26pażdzierńika 1956 r. (Dz. U. z' 1958 r; Nr 41, poz. 187), 
złożony .został Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, dnia 
4 czerwca 1967 r. 'dokument przyjęcia przez Sierra ~eone te-

go statutu L w dnia lym statut wszedł w irde w stosllnk'lI ' 
do, tego państwa. " 
' Ponadto podaje się do wiadomości. że zgocdnie z art. 
XVIII lit. b j E powyższego' statutu dnia 19cz'erwca 1967 r. 
Honduras wystąpił z Międzynarodowej Agencji Energii Ato
m.owej. 

Minister 'Spraw Zagranicznych: w z. A. KruczkowskI 

252 

OSWlABClENłE ,lt'lĄDOWE 

, 
"l, dnrl 2 'Sierpnia 1968:r. 

W ' Iprawleprzysląpleula ' WlelklejBrytanll do, lCoDwenc}1 et umowle :ndęazYł1aroł1owego przewo7u iJrogov.ego tow~w 
fCMRl. apm:ządzoluij writl % Pn>loko1.em podplsanla w ' GeneWIe łala 19 maja 1!56 l'. 

P&daje się cniniejs t'y . d'o , wladomoścl. ierg'udnle I aft. 42 
11St. -5 Konwencji oum-oWie' Dti~ynlU'od~,,!-e90 p.r.ze"'om~ro~ 

\ - . , ,- , ) 

gowego lowłu.ów (OlI.tR). :SpOU;ąd'l-oD,ajwru aP.rolok()lem 
,poopisłlwa wG=n1!wlie, dn'i~19 , JDaj8 1.956 1'. 1J)z. 'U.a 1981 t; , 

" 

,.' .. 

" 
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Nr 49, poź. 238), złożony został dnia 21 lipca 1967, r. Sekre
tarzowi Generalnemu Organiźacji Narodów Zjednoczonych 
dokument przystąpienia przez Wie·lką Brytanię do powyż-
szej konwencj ! wraz z protokołem. ' 

Zgodnie z artyk~łem 43 ust. 2 tej konwencji ' weszła ona 
w życie w stosunku do Wielkiej Brytanii dnia 19 pażdzier
nika 1~67r. 

! Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski ' 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 2 sierpnia 1968 r. 

w sprawie p.rzYjęcla p~zez Paragwaj I Lesotho znaku wyróż~lającego w ruchu międzynarodowym. 

Podaje się niniejszym do wiadomości" że ' zgodnie ,z za
łącznikiem 4 ust. ,3 do Konwencji o ruchU drogowym; spo
rządzonej w Genewie dnia, 19 września ' 1949 r. (Dz. U. 
z 1959 r. Nr 54, poz. 321), Sekretarz. Generalny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych został poinformowany przez Para
gwaj notą otrzymaną dnia '15 maja 1967 r. o przyjęciu przez 

I 

to państwo litery PY jako znaku wyróżniającego w ruchu 
międzynarodowym, a notą otrzymaną dnia 2 listopada 19!57r. 
przez Lesotho o przyjęciu przez to państwo litery LS jako 
takiego znaku. , 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski 
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OSWIA~CZENIE RZĄDOWE , 

z dnia 2 sierpnia 1968 r. 

w sprawie przystąpienia Watykanu I Izraela ,do Konwencji dotyczącej procedury cywllnej, ' sporządzonej 
0 _ w Hadze. dnia l' marca 19* r. , ' , 

Podaje się nin'iejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 31 
Kon'wencji dotyczącej procedury cywilnej; sporządzonej w 
Hadze ,dnia l marca 1954 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 17, poz. 90), 
został złożony Rządowi Holandii, jako depozytariuszowi 'po
wyższej konwencji, dnia 19 marca '1967 r. dokument przy
stąpienia Watykanu do tej konwencji, a dnia ' 21 czerwcą 
1968 r. dokument przystąpienia do niej Izraela. ' 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 konwencji weszła ona w życie 
w stosunku do Watykanu dnia 17 maja 1967 r., a w stosunku 
do Izraela wchodzi ona w życie dnia 19' sierpnia 1968 r. 

I 

Minister , Spraw Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski 
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OSWIAPCZENIE RZĄDOWE 

oz dnia, 6 sierpnia 1968 r. 

w sprawie przystąpienia Kuwejtu do konwencjl o ochronie ofiar wojny, !JPorządzonych w Genewie 
dnia 12 sierpnia 1949 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 57 
Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych i 'chorych 
w armiach czynnych, art. 56 Konwencji genewskiej o po
lepszeniu losu rannych, chorych ,l rozbitków sił zbrojnych 
na morzu, art. 137 Koriwencji genewskiej o tra'ktowaniu jeń
ców wojemwch oraz art. 152 Konwencji genewskiej ó ochro
nie osób cywilnych podczas wojny, sporządzonych w.. Gene
wie dnia 12 sierpnia J949 r. (Dz. U. z 1956 r. ,Nr 38, P 02. 171), 

złożony zos~ał dnia 2 Września 1967 r. przez ' Kuwejt Rzą
dowi Szwajcarskiemu dokument przystąpienia do wymienio
nycb konwencji. 

Konwencje te weszły w życie w stosunku do Kuwejtu , 
dnia ,2 marca- 1968 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z.A. Kruczkowski 
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