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, OŚWIADCZENIE

RZĄDOWE

" ,~ "

z dnia 6 si er pnia 1968 r.
dotyczące przystąpienia

Irlandii do Konwencji ,.celnej w spra wie czasowego przywozu handlowych poj,azdów dro.gowych,
sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje s i ę nin iejszym do w i adomości, że zgodnie z art. 33
ust. 4 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu hand lowych ' pojazdów drogowych, sp o rządzonej w Genewie dnia
18 maja 1956 'r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 357). złożony zostal dnia, 26 'lipca 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych przez Irlandię dokument przystąpienia do tej konwencji.
Zgodnie żart. 34 ust. 2 powyższej konwencji weszła
ona w życie w stosunku do Irlandii dnia 24 pażdziernika
1967 r.
Minister Spra w ZagranicZnych: w z. A. Kruczkowski
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 6 sierpnia 1968 f :
w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej dotY, czącej międzynarodowego przewozu lowarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania,' spI,>rządlonej w Genewie dąia 15 stycznia 1959 ró
Podaje się niniejszym do wiadomości , że zgodnie z art. 39
ust. 4 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji
TIR) wraz t Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr .22" poz. 96),

dnia .7 lipca 1-967 r. Sekretarzowi Generaln'emu ' Organizacji Na r odów Zjednoczonych przez Irland i ę dokument przystąpienia do tej konwencji.

zł o żony został

w

Zgodnie z art. 40 ust. 2 powyższej k on wencji weszła ona
w stosunku do Irlandii dnia 5 października 1967 r.

życie

Minister Spraw Zagranicznych: w z, A. Krucikowski
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
'

zdnia 7 sierpnia 1968 r. '
w sprawie

przystąpienia Jugosławii

do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu
, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.,

Podaje się niniejs,z ym ,do wiadomości, że zgodnie z art. 12
Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisanej w , Genewie dnia 20 lutego
1935 r. (Dz. U. z 1939 r. Nr 26, poz. 172), złoźony został dnia
' 8 lu-tego 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizasji Na-

zaraźliwych

rod6w Zjednoczonych przez
pienia do tej konwencji.

chorób

Jugosławię

zwierzęcych,

dokument

przystą

Zgodnie z art. 14 ust. 2 wymienionej konwencji weszła
ona w życie w stosunku do Jugosławii dnia 9 maja 1967 r.
Minister Spra w Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski
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DO ABONENTÓW
I.
Powołując iię na , pismo okólne . nr 17 Ministra '~ '- Szefa Urzędu Rady Ministrów
z dnia 27 sierpnia' 1954r. w sprawie prenumeraty . Dziennika .ustaw . i Monitora Polskiego (Monitor Polski NrA-82, poz. 956) Administracja Wydawnictw Urzędu Rady
Ministrów podaje do wiadomości, że w 1969 r: urzęd.om \objętymbudżetami centralnymi
i terenowymi nadal, ,przysługiwać będzie bezpłatna prenumerata Dziennika Ustawi Monitora Polskiego na podstawie'fozdzielników minister.stwiurzę<łów centralnych, zatwierdzonych' przez Urząd Rady Ministrów.
Wnioski o bezpłatną prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, zawierają~
ce proponowap.e rozdzielniki na . rok 1969 dla potrzeb własnych i podległychjed'noste~
objętychbudżetalIli centralnYnI i terenowymi (z wyłączeniern ' jednostek wchodzących w
sKład prezydiów .r ad narodowych), powinIlY być zgłaszane zbiorczo , przez ministerstwa
i urzędy centralne, a nie prżez każdą jednostkę. Ilość zgłaszanych egzemplarzy należy
poddać dokładnej analizie I dążyć do utrzymania zapotrzebowań ' w ramach jak najdalej idących oszczędności.
'
Omawiane wnioski . o bezpłatną prenumeratę na rok 1969 należy nadesłać do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Powslńska nr 69/71, w ter~
minie 'd.o dnia 15 października 1968 r.
O ewentualnych zmianach w rozdzielnikach należy bezzwłocznie zawiadamiać Administrację Wydawnictw Urzędu Rady Min istróW.
II.

Prezydia wojewódzkich rad narodowych powinny poddać szczegółowej analizie rozdzielniki bezpłatnej prenumeraty dla podległych prezydiów rad narodowych wszystkich
stopni oraz ich organów. Zrewidowane rozdzielniki powinny być nadesłane przez prezydia wojewódzkich rad narodowych do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w terminie do dnlil 20 paźdzłernika1968 r.
'
'
III.
jednostki pożostające na rozrachunku gospodarczym oraz innie
abonenci 'Otrzymywać . będą w 1969 r. Dziennik Ustaw i Monitor ' Polski po opłaceniu
.pren\.!.meraty : według następującego cennika:
Przedsiębiorstwa i

Dziennik Ustaw
zł 75,zł 45,-

prenumerata roczna
prenumerata półroczna ,

------

Monitor Polski
zł 75,zł 45,-

19łoszenlana )Jrenumeratę załącznika do Dziennikil Ustaw, w którym publikowane
są obszerniejsze akty zzakFesu stosunków międzynarodowych, przyjmowane są tylko

od jednostek, którym załącznik ' jest niezłJę dny do pracy.
Opłata prenunIeraty załącznika do Dzi ennika. Ustaw wynosi:
45,27,Opłata prenumeraty Dziennika Usta w i Monitora Polskiego powinna być uiszczona
, do dnia 30 listopada br. za okres roczny lub I półrocze 1969r. i dodnia31 mają 1969 r.
za II półrocze 1969 r. '
Otrzymana wpłata traktowana. będzie jako zamówienie, wobec czego należy zaniechać wysyłania zamówień i zawiadomień o dokonaniu wpłat Rachunków się nie' wystawia.
I
.
Wpłat za prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego należy dokonywać 'na
konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Minlstr"w w Narodowym B_anku Polskim, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1551-91~11746 (przelewem bankowym lul> przekazem pocztowym). Na odcinku wpłaty należy czytelnie podać dokładny adres wysyłko
wy '(nazwę i numer urzędu pocztowego, powiat, ulicę, nr domu), nr skrytki pocztowej,
ilość egzemplarzy, Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz okres prenumeraty.
roczna

zł

półroczna-

zł

Administracja Wydawnictw
Urzędu Rady Ministrów

Redakc:ja: Ur-ząd Rady Minl'slr6w - Bi .u ro Prawne. ~.r,s.~a,~a: al ' Ujazdowskie ' l/~;
Adminlslra{:ja: .;' AdmInIstracja Wydawnictw Uriędu,Rady 'iY1inlstr6w, Warszawa '34,
ul. Powsi/'lska 69/71 (skrylkapocz\owci' n~ 3). .
. J
Tłoczono z polecenia PrezesaRadyMinlsl~ów
w Zakładach Graficznych "Tamka'~.Zakład nr,' t; Warszawa, ul. Tamka 3. ' ··c 'W;-.;,

Zam. 1526,
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