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6) 
7) 

6) powierzchnię' szkólki drzew owoćowych, w 
tym powierzchnię szkólki drzew w wieku 
2 lat. po zasadzeniu podkładek drze.w ow.o
cowych."; 

§ 7a skreśla s~ę; 
dotychczasowy § 7b oznacza się j~ko ~ 6b, z tym że w 
przepisie tym: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ., 

,,2. Nie podleg~ją opodatkowaniu (doliczeniu do pod
stawy opodatkowania gospodarstwa rolnego) przy
chody osiągane z uprawy pieczarek' i ich grzybni 
w następujących wypadkach: 
1) jeżeli powierzchnia nie przekracza 50 m!; 

2) w nowo założonych pi.eczarkarniach naziem
nych - przez okres 2 łat, licząc od roku pierw
szegD zbioru; 

3) jeżeli podat-':lik zakontraktował produkcję z ca
łej powierzchni zajętej W gospodarstwie pod 
taką uprawę ponad powierzchnię określoną w 
pkt 1 i umowę kontraktacji wykona!.", 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
,,6. Osoby prowadzące uprawę pieczarek i ich grzyb

ni i podlegajqcez tego tytułu podatkowi obOWią
zane sl\ złożyć zeznanie do organu finansowego 
prezydium miejliik.iej (dzielnicowej) rady narodo
wej llib rady narodowej osiedla albo do ' biura - -gromadzkiej rady , narodowej właściwego według 
miejsca prowadzenia upr<\}Vy w terminie do dnia 
30 października roku poprzedzającego rok podat-
kowy.'!; 

-

§"7c skreśla się; 
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: .' 

,,§ 8a. Minister ' FinansóW' w' porozumieniu z Ministrami 
Przemysłu Spożywczego i Skupu, oraz Rolnictwa 
d'kreśłi w drodze rozporządzenia zasady opodaŁ
kowania przychodów z hodowli, cho';Vu i w.~ęgu 
drobiu." 

§ 2. Za rok podatkowy 1968 termin do złożenia zeznania 
o prowadzeniu szkółek drzew owocowych, krzewów OW9co-
wych i pod.kładek drzew owocowych oraz o prowadzeniu 
uprawy pieczarek i ich grzybni przesuwa się do dnia czter
nastego po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. \ Minister Finansó"Y ogłosi w Dzienni,ku U~taw jedn9-
lity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 
1955 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem grunto-. , . 

wym przychodów osiąganych przez rolników z działów spe-
cjalnych,z wód zamkniętyctt i 1- innych 1.róde-ł z uwzględnie~ 
niem zmian wynikających z przepisówogłosząnych. przed 
dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem nowej 
cią~łej numeracji paragrafów, ustępów i punktów. 

,/ 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia poruczą się Ministrowi 
Finansów. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie ·z dniem ogłoszenia 
i stosuje się od rokt! podatkowego 1963. 

Prezes Rady Ministrów: J; Cyrankiewicz 

·OśWIA-DOiENłE llZi\DOWE 

- . 
,: dotyczące uczestnłctwaMalty w Konweńcjf w 'sprawie pewnych zagadnień dOlyczącychr-kolb:jt tłłńaw o09yw.łeł~twle ; 

oraz w Protokole dotyczącym ~tzypadku bezpalistwowości, sporządzonych . w Hadze dnia 12 kwietnia 1920 r. 

Podaje się n.iniejszym d9 wiadompści, ' że Rząd Malty no.
tyfikował dnia 16 'sierpnia 1966 r. Sekret_arzowi Generalnemu 
Organizacji NawdówZjednocwnych, iż od dnia 21 wrześnIa 
f964 r., to jest od dnia użyskania .niepodległości, uwaza się 

.. za związany KonwenCją w sprawie pewnych zag'adnień <;lot y
czących k61izjiustaw o obywatelstwie 'oraz Protokołem do-

. tyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Ha
dze' dnia 12 kWietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 47,poz. 361), 
które zostały fO'zciągnięte na terytorium Malty przed uzyska-o 
niem przez nią ,..ni~pod!egłości. 

Powyższa notyfikacja zawiera następującą deklaTację 

Złoźoną zgodnie z a'rtykułem 20 ~onwencji: 

.. a) ustęp drugi artykułu 6 Konwencji nie bę"dzie stos'o
Wilł1y na Malcie w ten sposób, że ośWiadczenie 
o zrz-e·czeniu się obywatelst w.a Malty będzie miało 

sktJlek natychmiastowy, jeżeli takie ośw'iadczenie zo
sta.nie złożone' w cialiiie ' jakie jkolwiek wojny, w któ-

rej Maltamoglaby być:roangażowana, lub gdy w 
'opinii Rząd11 Malty oś\\riadczenie to jest winny spo
sób sprzeczne z porządkiem publicznym; 

b) artykuł ' 16 Konwencji nie będz,je miał zastoib;wa-nia, 
do dziecka ,naturalnego urodzonego poza terytorium 
Malty", . . 

oraz deklara-cję zloż·onązgodnie.z artykułem'4 Protok,ołu: 

"i) ' artykuł l będz:e miał bezwa'runkowe zastósowanie 
do wszystkich osób urodzonych na Malcie w dniu 
21 września 19'64 r. lub po tej dacie; 

ii} odnośnie do osoby urodzonej na M~lcie przed 
dniem 21 ' września 1964 r. artykuł 1 będzie -miał za
slosowanie tylko wtedy, gdy osoba ta była w dniu _. 
20 września 1964 r. obywa telem Zjednoczonego Kró
lestwa i kolonii i jedno z jej rodziców było urodzo
ne na-Malcie". 

Minister Spraw Zagranicznych: W . ~. J. Williewlcz 
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