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. Dziennik Ustaw Nr l f ..... 159 POz . . 59, 60, 61 i 62 

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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DO ABONENTOW 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów zawiadamia, że 
od dnia,lkwietnia 1968r. wpłat należy dokonywać . na nowe konto 
bankowe nr 1551-:91":11746 w Narodowym Banku Polskim IV Oddział 
,Miejski w Warszawie. 
Wpłaty przyjmuje się tylko za prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora 
Polskiego. 
W sprawie prenumeraty i" opłat za inne dzienniki urzędowe należy zwra:
cać się do administracji tych dzienników w odpowiednich ministerstwach 
i urz~dach centralnych. 
Równocześnie prosimy o dokładne podawanie na dowodach wpłaty liczby 
zaprem,lmerowanych egzemplarzy Dziennika Ustaw lub Monitora Polskie~ 

go oraz o prawidłowe obliczanie' kwoty przed dokonaniem wpłaty za 
prenumeratę· 

/ 

/ 

, 

,I 

Rek~am4cje z powodu niedoręczenia 
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 

poszczególnych numerów wnosić nal6Ży do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady ' MI-, 
69/71 ~ skrytka pocztowa nr ' 3) w terminie 10 do ' 15 dni pó otrzymaniu następnego ko. 

lejnego numeru. ,-...-

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 75,- zł, półrocznie 45,- zł. 

Opłata za prenumeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi : rocznie 45,- zł, półrocznie 27,- zł: 
Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo
Pilda. Prenumeratę można zgłaszać wstecz' za l półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II półrocze bądż ia cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów 
dokonana zostanie z opóźnieniem, a ponadto żostaną policzone koszty przesyłki. Opła
ta za prenumeratę p'owinna być dOkonana . przelewem lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konło Administracji Wydawnlctw Urzędu Rady Ministrów w Narodo
wym Banku- Połskim, IV Oddział "Miejski, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać do)dadną nazwę in
stytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręcźającegourzędu pocztowego (jak Warsza-, 
wa ID, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zama-

wianych egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze egzemplarze, Dziennika Ustaw nabywać można w punktach sprzedaży 
w Warszawie: Al. ,l Armii ' Wojska Polskiego 2/4, "Dóm Książki" - Księgarnia Praw
no-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów -
al. Gen. Swierczewskfego 127, w ka'sach Sądów Wojewódzkich w : Białymstoku, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu I Zielonej 
Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych 'w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowyll,l Sączu, 
Ostrqwie . W1kp., Poznaniu, Przemyślu, ~aciborzu, RadonUu, Szczecinie, Tarnowie, To-

, runiu i Zamościu. 

Redakćja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: , AdministracjiiWydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, 

uL Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3); .- , ' , 

, Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych '"Tamka". Zakład nr 1. Warsz(lwa, uL Tamka 3. 

Zam; , 546. Cena ,2.40· zł 


