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jących budynków, niezbędnych dla racjonalnego prowa
dZ.enia tego gospodarstwa. 

2. Decyzję w sprawie wypłacenia ryczałtu wydąje wła
ściwydo spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady 
narodowej. 

§ a: Przepisy rozporządzenia dotyczące prezydiów po
wiatowych rad narodowych stosuje się odpowiednio do pfe-

.zydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz 
prezydiów dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonych 
z województw: . 

.• I 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Rolnictwa: M. Jagielskl 
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OSWIADCZENIE ItŻĄnOWE 

- .z dnia 20 marca 1968 r. 

w sprawie wejkia ,w tycie poprawki do artykułu 2 ust. 3 Konwencji dotyczącej ułatwłei ce1ttychlla turystyki, 
8pO~ VI Nowym Iorlrodn'iil " czenma 1'1541'. 

Podaje się nImejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 23 Konwencji do:tycząc~j ułatwień celnych dła tu~ 

rystyki, sporząctzon,ej w Nowym Jorku dnia :4 czerwca 1954 r : 
(Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216), dnia 6 cze.rwca 1967 ,r .' we
szła w życie następująca poprawka do tej konwencji:, 

-,W artykule 2 ust. '3 w tek'ŚCi~ . w ję-zyku polskim po wy
razach "jeden przenośny odbiorczy aparat radiowy" dodaje 

" się wyrazy "jeden przenośny telewizor", w tekście w języ-

ku angielskim po wyrazach ,,<ODe portable wireless receiving 
set" d·odaje się wyrazy .,one .por.ŁabIe television s~t", w tek
'ście w języku fr.ancuskim po wyrazach "UIl appareil nkep
teur de .radio porlatif" ,dodaje się wyrazy "un appareil de 
television portatif", oraz w tekśde w jęr:yku hiszpańskim 
po wyrazach "un receptor de radio portatiI" dodaje się wy-, 
Tazy ,;un T~'pt'Or ue tel-evis«m portati!". 

Minister Spraw Zagranicznych: wz. J.Winiewicz 
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OSWIADCZENIERZĄDOWE 

z dnia '30 marca 1968. r • 

. . 
, w ... wie ucz.eatllictW..a S1Dgapuru w Międzynarodowej kon weneli o IinJach Jadunkowych! podpiSanej 

w .LtJDdyme cłD1a'5 Upa 19.58:r. 

Podaje się niniejszym do wiadomoŚCi" że .Rząd Singaptłru 
notyfikował dnia 151ute!J'O 1967 T., i euwau się za związa
ny postanowieniami Międzynarodowej Konwencji o liniach 
ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca lro'Or. 

lOz. u. IZ 1933 T. Nr 95, paz. 137}. kt.órej stosowanie zosŁało 
T.ozcią'gci~te , ma jag CI ieryt'OTimn pned uzyskaniem niep'o
'Clłe!9'łości. 

Minister Spraw Zagranieżnych: wz. J. W.iniewicz 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 30 marca 1968 1'. 

/ ' ." 

w -sprawie przystąpienia N~erii do . Konwencji l Statutu o woIJ.1Oścl tranzytu. sporządzonych w JJarcełonie ~. 
dDiil '20 'kwietnia 1921 r. 

-. . Podaje się nmleJszym do wiadomości, że 2gcx;lr).ie z ar- ment przystąpienia Nigerii do Konw.encji i Statutu o wQlno-

.-

tykułem 5 Konwencji o wolności tranzytu. sporządzonej w 
Barcelonie ónia 20 kwietnia 1921 r. {Dz. U. z 1925r. Nr 34, 
poz. 236), złożony został dnia 3 Jistopqda 1967 T • .sekretarzo
wi Generalnemu Organiia-cji Narod-ów Zjednoczonycn ~oku-

ści tranzytl:\. ) , 

Zgodnie z artykulem6 konwencji akty powyższe weszły: 
w życie w 'stosunkud.o ]l.ri,~.eri.i dnia 1 lutego 1968 r.

v 

Minister Spraw Zagranicznych: w 2. J. ~iniewicz 
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