
. Dziennik Ustaw Nr 5 

życie niniejszegó Układ'u, który z·acznie obowiązywać pierw
szego dni·a trzeciego miesiąca po dacie ostatniej notyfikacji. 

2. Niniejszy UkJ.!Jd powstanie w mocy tak długo, jak 
długo Kon wencJa o procedurze cywilnej, podp·is.:ma w Hadze 
dnia 1 mMca 1954 r. , pozostanie w mocy międ .zy lObu Pań
stwami, chyba .że 7JostanJe on wypowiedzia·ny. Wypowiedze
lI1ie sta,nde . s ię skuteczne' po 6 mi~siącach od jego d-męcze.nia. 

Spo.rządz.ono w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 ' r. w 
dwóch egzem pla·rz.aeh, każdy w językach polskim i francu
skim, przy czym oha teksty mają jedna,kową moc. 

- z upoważnienia 
R7.ądu Polskiej 

Rzeczypospolitej Luclmvej 
SI. Walczqk 

Z upoważnienia 
Rządu Republik i . Francuskiej 

Arnauld Wap/er 

Po zaznajomieniu się .z powyższym Uk ładem Rada Pań
·stwa uznała go i uznaje za słus zny zar ówno w .cał ości , jak 
i ka żde z p·ostanowień w n im zawartych; oświadcza, że jest 
on przyjęty , ratyfikow any i potwierd zony, oraz przyrzeka, 
że będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wyda ny został Akt n iniejszy, OIp a.trzo
ny pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . 

Dano w Wars.zawie. dnia 9 pażdziernika 1968 rok·u. 

Prze wodniczący Rady Państwa: 
L.S. · M. Spycha/ski 

Minis ti:)r Spraw Zagranicznych: 
"/ z. A. Kruczkowski 

,63 - Poz. 33, 34 f 3~ 
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" 

COJlcerne pour la mise en vigueur du pre,ent acc·ord qui 
prendra effet le p.remier jom ciu troisieme mois suiva.nt la 
d.ale de la dernie re notific atl on . 

2. II demeurera en vigue ur aussi longtemps que la Con
v en ti·on de La Haye du l er Mars 1954 relative a la procedure 
civile restera eJl vigueuJ e·nt re les deux Et·a ts, sauf denonci·a
ti o-n qui prendra effet s ix mois apres ' la date de sa nourl-
ca tton. 

Fait a Va·rsov1e, le 5 avril 1967 en double exemplaire, 
en laiIlgues poJ.OInaise et ka.nc;:aise, les deux textes faisant 
egalement foi. 

Pour le Gouvemement de la P,our le Gouvern emen,t de la 
Republique Populaire R ćp'llbliq ue Franc;:aise 

de P~~'ogne 
Sl. Walczak Arnau/d Wap/er 

Apres avoir v u et examine ledit Acc ord le Conse il d'Etat 
l'a appTOUVe et approuve en toutes et chacune des disposi
tions qui 'y sont contenues; declare que I'Accord susmentionne 
est accepte, ratif ie et confirme et ·promet qu'i] se ra inviola
b lement observe. 

En Foi de Quoi les Presentes Lettres ont ete deIivrees, 
revetues du Sceau de la Rep-ublique Popu laire de Pologne. 

Donnę a Va.rsovie , le 9 ·oclobre 1968. 

President du Conseil d'Etat: 
L.S. M. Spycha/ski 

M inist re d es Affaires Etrangeres.: 
Vi z. A. Kruczkowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 stycznia 1969 r. 

w sprawi.e wej~cla ,oj życie Ukradu, sporządzonego ,..\r W arsza wie dnia 5 kwietnia 1961 r., międży Rządem Polskiej Rzeczy
p C<ToIite( Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej , podpisa

nej w Hadze dnia l marca 1954, r. 

Poduje się niniejszym do wiadomości, że dnia 1 lutego 
19:69 r. wchodz i w życie Układ, sporządzony w Warszawie 
dnia 5 kw ietnia 1 S67 r., . mię·d.Ży Rządem Polskiej Rzeczyp·o
's pol ite j LudOWej a Rządem Republiki Francuskiej 'O ułatwie-

niu stosDwani9 Konwericji ·0 procedurze cywilnej, p o-dpisanej 
w Hadze- dn ia 1 marca 1954 r. w z wiązku ·z' · wypełnieniem 

., 'for.oalności przewidzianych w artykule 8 ustęp 1 tego. 
Układu. . 
Minister Spraw Zagran.kznych: w z. J. Winiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 31 styczn.i.a 1969 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich 
rad narodowych w. zakresie p.odalkowym oraz o· usprawn1eniu .W'gromadach wymiaru i poboru podatków i innych ' należ

ności pieniężnych. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dni,ii 11 ' listopad.a 1965 r. 
I() r·ozszfrfzeniu u,pra.w,o!ień gromadzkich rad n.1rodow Y'ch w 
zakresie podatkowym maz -o usprawnieniu w groma.d'ach wy
miaTu r ' poboru pod!atków i innych n.aJeinQści pieniężnych 
(Dz. U. Nr 46, paz. 288) -ora.z art. 123 dekre tu z <iJIl ia 16 maja 
1946r. o p6stę.powaniu· podatkowym (Dz. U. Nr 11, poz. 60) 
zaTŻą.d:za się, c.o następuje : 

§ 1. W foOz,porząd<z eiIl i u MiJl1.stra Fina.nsów zGOIi.als Ii
st6paj,a 1%5 r. w sprawie wykona.nia niektórych przepisów 
'Ustawy o rozszerzeniu ' uprawn.ień gr·omadzk·ich . rad nar·oo,o
wych w zakr.esie .' pod-atkowymbr·az o usprawni.eniu w grroma
Gach wymiaru i p6bo-ru poda.tków i innych należności .pie
lI1iężnych (Dz. U, ż 1965 r. Nr 47,p'Q;z. 297 oraz 2:1967 r. Nr 28, 
paz. 133 i Nr 48, puz. 2~i3) wprowadza się następując e zmian y : 

1) w § 8 skreśla się ust. 5 i 6; 
2) w · § 11 ust. 1 otrzymuje br.zmienie: 

,,1. W gromadai h wykflzy nieruchomości i karty ewi
dencyjne,o których mOW'a w §. 44 r·oz,pQcządzeni'a 

Ministra Finansów z d:nia 2 marca 1963 r. w sprawie 
wykonani.a niektórych przepisów dekretu '0 postę

powaniu podatkowym (Dz. U.z 196'3 r. Nr 12, poz. 61 
i z 1968r.NI 46, poz. 337), p,owi.n'ny być s-po.rząd:zo
ne według stą.nu na dzień 1 P9w:zielJ''llika roku bie
żąceg.o i7!ożone biuru g,r·om,adzkiej ra,dy narod-owej 
w terminie ct,o dni·a 10 pażd,z,iemika. r:>rzepis zd·ania 
poprzedzającego stosuje sięoopowiedll1io na óbsz,a
rze miast i osiedH , w stos·thl1.ku d·o rolników poda1tJli-

, ków podatku od lokali, n·:e będących rÓwlliOcześnie _._ 

pod,atnikami podatku od ruieruc;homoścL" 
§ 2. Do rozlic zeń z tytLiłllinkasa f.undiliszu gromadzkie

go za rok 1968 i la .t.a p'oprzed:ni~ st?,suje się p,rzepisy dotych-
czas·ow e. • 

§ 3. ~oz,porządzenie wchod:zJ. w żY'cie z dniem ogło-
szen·ia . . , 

Ministe;r Fin,a,nsów: S. Majewski 


