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O$WIADCZENIERZĄDOWE 

z dnia 9 kwietnia 1968 r. 

w sprawie uczestnlctwaSingapuru w Układzie <> lrauzycie , międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym 
w Chicago dnia 7 grudnia 1944'r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. VI ' 
Układu o Łranżycie międzynarodow,ych służb powietrznych, 
podpisanego w Chicago dnia 7 gr-udnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. 
Nr 35, _poz. , 213), Rząd Singapuru notyfik.ował Rządowi Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki dnia 22 sierpnia 1966 r. przy
jęcie wymienionego Układu. 

_ i 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

DO ABONENTOW _ 

Administracja Wydawnictw 'lJrzędu . Rady Ministrów zawiadamia, że 
od dnia 1 kwietnia 1968 r.- wpłat należy dokonywać na nowe konto 
bankowe nr 1551-91-11746 w Narodowym Banku Polskim IV Oddział 
Miejski w Warsząwie. . 

Wpłaty ' przyjmuje się tylko za prenumeratę Dziennik~ 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 urzędach cen'tralnych. -

Równocześnie prosimy o dokładne podawanie na dowodach wpłałyIiczby 
zaprenumerowanycnegzemplarzy Dziennika -Ustaw lub Monitora Polskie
go oraż o prawidłowe obliczanie kwoty przed dokonaniem wpłaty za 
prenumeratę. • . 
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- Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów, wnosiĆ należy do AdministracjLWydawnictw Urzędu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego ko-

, - lejnego numeru. -

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

Opłat.a 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
pada. Prenumeratę można zgłasza( wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za, II półrocze bądź za cały 'bie,żący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, któTzy opłac'ą , prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów 
dokonan~l: zostanie z opóznieniem, a: ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Opła
ta za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konto Al,lministracji WydawniclwUrzędu Rady Ministrów w Narodo
wym Banku Polskim, IV Oddział Miejsld, Warszawa nr 1551-91-11746. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę in
stytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warsza
wa !.O, 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. I Armii Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książkr' -: Księgarnia Praw~ 
no-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiatl, kiosk ,,,Domu Książki" w gmachu sądów -
al. Gen. Swierczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszpwie, Wrocławiu i Zielonej 
Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w : Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdafis\m, Gdyni, Gliwicach" Kaliszu. Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 
Ostrowie Wlkp., 'Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, ' To-

rU,niu i Zamościu. -

Redakcja: Urząd Rady Ministrów .-.:. Bjuro Prawu'e, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, 

uL Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3). 

Tłoczono z polecenia P~ezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka"; Zakład nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 547. Cena 2AO. zł ' 
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