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OSWIA,*ZENIE RZĄDOWE 

zdn.ia 22 maja 1911 r. 

W sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie przestępstw I .niektórycb . Innych czynÓw popełnionych na 
' pokładzie statków powletrinych,sporządzonej 'wTokio dnia 14 'września 1963 r. 

' Podaje się niniejs2ym do. wiado.mości, żezgod'Ilfe z arfy" 
kułem 22 Konwencji w ~awie prLestępstw iniektórich in
nych cżynów popełnionych ' na . pokładżie S'latków powietrz
nych, sporząd'ŻO.nej w 'Tokio dnia 14 września 1963 :r., złeio
nyzosta.ł dnia 19 marca. 1971. r. Sekr~tanowLGeIllell"a.Jnernu 
OrganIzacji Międżynarodo.wego. Lotnictwa Cywilnego. dóku
mentprzyst<ij>ienia Po.lski de powyższej kornł.,encji, która 
weszła w życie dnia 4 grudnia 1969 r. 

Dokument ,ten żawiera zastrzeżenie, że, Polska me uwaje 
się za . związaną pOstano.wieniaffii artYkułu, 24 ust~p 1 tej k()IIJ.
wencjL 

. Zgo.dnie z· artykułem 22 ustęp 2 konwencji wejdzie ona 
w życie w sto.sunku do Pciski dnia 16 cz.e'rwca 1971 r. 

Penadto. podaje się do. wiadomeści, ' że następujące pań
stwa zło.żyły swoJedokumen.ty ratyfikacyjne lub dokumenty 
przystą.pienia ·do. wymienionej konwencji: 

Portugalia .. ". '. . . .• 
Filipiny . 
Norwegia. , 
Sz;wecja . 
Dania 
Włochy ' 

, dnia 25 listopada 
, . dnia 26 listopa.da 

dn·ia 17 stycznia 
" dnia 17 stycznia 

i dnia 17 stycznia 
dnia 18 października 

1'964 1;. 

1965 r. 
1967 r. 
1967 r. 
1967 r. 
1968 r. 

Zjędn.o.czone Królestwo. Wiel
, . klej ' Brytanii .. 1 P'ółrioe.oej 

Irlandii . .' 
Meksyk 
Górna Wo.lta 
Niger 
Stany ZjedlJlOCl'LOlIle Ameryki 
Izrael 
Hiszpania • 
Kanada 
Holandia 
Arabia Saudyjska 

Malga~ka 

. . 
Republika 
Ekwado.r 
Republ1ka 
Brazylia 
Gabon. 
Isla.ndia 
Nigeria. 
Japonia 
Wybrzeże 

Australia 
Kenia 
Czad,.. 

Federalna Niemiec . - , 

Ko.ści SłonIo.wej 

' ,. 

dmia 29 listopada 1968 r. 
dnia 18 ma1X:a. 1969 r. 
dnia 6 czerwca 1969 r. 
dnia 27 czerwca 1969 r. 
dnia 5. wrześnaa 1969 r. 
dJnia 19 września 1969 r. 
ooia (paźdrziernika 1969 T. 

dinia 1 listopada 1969 r. 
dnia 14 li.sJwpa.da 1969 r. 
dnia 21 lisbolpada 1969r. 
dnia 2 grudnia ' 1969 r. 
dlll~a 3 grudnia .1969 r. 
dnia 16 ' grudnia 1969 r: 
dnia 1.4 stycrz.nia 1970 r. 
dnia 14 stycrzńia 1970 r. 
dmia 16 malCa 1970 r. 
dnia 7 kwiellnia 197.0 . r. 
dnda 26 maja 1970 r. 
dm.ia 3 ClZlerwca 1970 r. 
dnia 212 czerwca 1970 r. 
dnia 22 czerwca 1970 r. 
dnia 30 czerwca 1970 r. 

Belgia' • 
Fra:ncja 
Sierra Leane 
Pa,nama 
Gwatemala 

d,nIa () s i erpnia 
oJ)ia 11 wrześńia 
dnia 9 listopa.da 
dnia 16 listopada 
dnia 11 lis.topada 

1970 r. 
1970 r. 

' 1970 r. 
1970 r. 
1970, r. 

"Zza9trzeżelli~m, że Gwatein~la nie uważa się za związił'~ą 
.poSltatll·owieniami artykułu 24 ustęp 1 koowen.cji; . 

Republika Dominikańska • 
Węgry. 

dnia . 3 grudni a 
dnia 3 grudnia 

1970 r. 
1970 r. 

z zastrzeżeniem, że Węgierska Republika Lud'owa . nie , 
uważa się za związaną pOSlta.nowie.ndami a.rtykułu 24 uSitęp 1 ' 
konwencji; 

Szwajcaria ~ 
Jugosławia 

Republika Korei 
Singapur 

dnia 21 grudnia 
dnia 12 hiteg-p 
dnia 19 lutego 
dnia ' 1 marca 

1970 r. '. 
11.91·1 r. 

' 1911 'r. 
1971 r. 

Zgodnie zartykułem ,21us.tęp ln,jnipjStZej k'(mweIll1Cjiwe
szła OIll.a w życie w s'to5u!nku do POl'tu g aolii, Filipin, Norwegii, 
Szwecji, Danii, Włoch, Zj~dilloOC"Zlonego' Króle.st:waWielki~j 
Brytanii i Północnej Irlandii; ME!!ksyku, GÓrnejWo.Ity, Nigeru 
l Stanów Zjed,nocZIO:nych Ameryki";;' dnia 4 : grudnia 1969 r. 
oraz w stoS'unk'u de Izraela - dIl!ia 18 grudnia 1969 r., Hi.sz- , 
panii - dmia )0 grudnia 1969 r., Kanady - . dńia 's l' lutęgo 
1970 r., Ho'landii - dnja 12 lurtege 1970 r" Arabii Sa'lldyj
skiej - dnia 19 lut~ge 1970 r., Republiki Malgaskiej '-' dillia 

. 2 marca 197Q r."Ekwadoru - dnia l -marca 1970 r., Republiki 
Federalnej Niemiec - dnia 16 ma,rca ' 1970 r., Brazylii - dnia 
14 kwie1.I}iia · 1!)70 r., / Gabonu - dnia 14 kwieltnia 1970 r., 
Islandii- dnia 14 c.zerwca 1970 r ., Ni'ge,rii- dnia 6 lipca 
1970 r., Japo.n~i - dnia 24 sierpnicy 1970 r :, Wybrzeża Kości 
Sł'e,ni<>'Wej - dnia 1 września 1970 r" Aus~ralii i Kendi '~ dnia 
2() września 1970 r.. C4adu - dnia 28 wr.ześnia 1.970 r., 
Belgii - dn'ia 4 listopada 1970 r.,Fraocji - dn'ia 10 gFudnia 
1970 r., Sierra Leone':"" dnia "I lutego 1971 r .• Pa,namy ~ dnia 
14 lutego 1971 T., Gwatemali - dnia 15 lutego. 1971 r." Repu:" 
bliki Do.minika ń:s'ki ej i Węgier - dnia 3 marca 1971 r., 
S:twajcarii .~ dnla 21 maJ'ca1971 r., Jugosławii - dnia 
13 maja 1971 r.; Republiki K()rei - dnia 20 maja 1971 r; oraz 
wejdzie w życie w .sto.sunku do Singapuru dnia 30 maja 
1971 r. 

7'.-

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADYMINISTROW 

z dnia 4 czerWca 1971 r. 

w sprawie przeJmowanła : w zamian .za rentę na własność ' Państwanieruthomości . rolnych . o obszarze mniejszym Dl! , . 
. 5 ha użytków rolnych. ' 

, Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnIa 14 śtyc,z
pia ' 1968 r. o rentach i ittmych iwi'adCzeDiach ,QJa: roml~ów 

.' 

przekazujących nieruchomości J:olne na ' wł8snóśćPańslw~ 
tOż. U.Ni'3; poz~ 15) ~CtFiąfuł ' się; conastępuje: 



D1:ienrl ik Ustaw Nr 15 - 141 . '- ·Poz. 14'9, t50, 151 

§ 1. Na wlaSJlość Państwa mogą być przejęte wszystkie 
llieruchomości rolne wchodzące w skład gospoda rst wa rol
nego oobszane poniżej 5 ha ufytków rolnycbnie mniejszym · 
niż 2,5 'ha przeliczen iowych . użytków roln ych od właścic ieli 
(samoisln ych posIadaczy) t.ychgospoda rslw, którzy osiągnęli 
wieK emerytalny .lub są inwalidami w rO l umieniu przepisów 
art , 3 ust. 2 pkt l i ust. 3 ustawy z dnja ,24 stycz..riia 1968 r. 
o' rentach· i innych świi:ldcleniach dla rolqików przekazują
cych nieruchomości rólne 'na własność Państwa (Dz. U. Nr 3, 
p ().Z. 15). w następ\ljących ' wypad'kach: 
l} jeżeli znuliej~zepie obszaru użytków wlnych nastąpiło 

wskutek scalenia, lub wymiany gruntów albo priejęcia 
gruntów na własnośĆ Paóslwa na podsla wie przepisów 

. o terenach budpwlanych na obsz'arach wsi. a także wy
właszczen-iaczęki gruntów na' podstawie przepisów 
o wywłaszczeniu nieruchomości, lub 

i2) jeżeli przejęte , nieruchomości kwalifikllją się do przeka
z'ania państwowemu gospodarstwu rolnemu, ,rolniczej 

spółdzielni produkcyJnej, kółku rolniczemu w użytko wa
nie. lub , 

3) jeżeli nie ma osób, na których ciążyłby Wlg!ędem właści
ciela (s'amoistnego posiadaqa) ustawowy obowiązek aIi
mentac:yjny. 

§ 2. W zamian za przejęte na własność Państwa nie
ruchomości rolne, o których mowa w § l, byłemu właścicie
lowi (samoistnemu posiadaczowi) przyznaje się świadczenia 

w trybie i na zasada.cb określonych w ustawie z dnia 
24 stycz.nia 1968 r. o rentach j innych świadczeDlach dla rol
ników przekazujących nierochomości .rolne na własność Pań,," 
stwa oraz przypisach wykonawczych -wydanych na jej pod-, . 

stawie. 

§ 3. Roz.porządzęnie wchodzi w zycie z dniem 1 lipCa 
1971 r. ; 

Prezes Rady Mini,str6w,: P. JUloszew'ic% , \ 
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2: dnia 4 czecwca 1971 r. 

w sprawie podwyhzeJ:lia .iekł~yda J'eIlł ' pnyA~lIałlydt właścicielom" JlłeruchÓlllojcł rolnycl2 o.raz. ·członkom Ich rodzin. 

Na podstawie art. ,22 ustawy z.dnia 28 cźerwca 1962 r. 
' O" pnejmc>waniu niektórych .nieruchomości rolnych w zago
~ai'owal':lie lub na własność Państwa oraz oza()pat-rzeniu 
emęrytalnym wlaścicjeli tych .nieruchomości i ich rqdzin 

, (PL.',U. Nr 38, poz. 1(6) zarządza się. co następuje: 

§ 1. Renty przyznane właś,cicielom nieruchomości rol
nych w wysokości okr.eślonejw art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
28 czerwca 1'962 r. -oprzejmowani'u nIektórych nieruchomości 
rolnych w za90~podarQw.aaie l llbna wla$Ilość państwa oraz 
o zaopatrzeniu. emerytalnym właścicieli tych nieruchomości 
i ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 166), zwanej dalej ustawą, pod
wyzSlZa się. jak na.stępuje: 

1) renty w wysokości 400 z1 pOdWyższa się do: 
a) 500 zł, jeżeli obszar przekazanych nieruchomości rol

. nych wyn<liS'i PC>wYżej 2 do 3 hektarów; 
h) S5() zł, jeżeli obszar przekaza,nych nieruchomości rol

nych wynosi powyżej 3 do 4 .hektarów, 
c) ,600 zł, jeżeli obszar przek!ł<zanych nieruchomoki rol
.. lIlych wynosi powyżej. do 5 hektarów; 

~) renty w wysokości 500 zł podwyższa ~ię do: 

, 
a) 700 zł, jeżeliobszarprzekaza:nych nieruchomości rol

lIlychwynosi powyżej 500 6 hektarów; 

b) 800 zł, jeżeli obszar przekazanych njeruchomośc~ro.J
nych wynosi powyżej 6 do 7 hektarów, 

c) 900 zł, jeżeli obszar przekazanych nieruchomości rol
nych wynosi powyżej"} do 8 hektarów, . 

d) 1.000 zł, jeżeli obszar przekaza'nych nieruchomości ' 
roln~h wynosi powyżej 8 do 10 hektarÓw; 

3} renty Vi wysokości 600 zł, ' przyz.nane z tytułu przekaz a
lIlia nierucl;lomoSci ro14ych c obszarze powyzej 10 ha. pod
wyższa się do 1.200 zł. 

§ 2. W wypadkach określonych wart. 15 ust. 2 i 3 usta
wy, jeżeli wartość przekaza,nych budynków wynosi pow.yiej 
100.000 zł, podwyższenie renty wynosi 200 zł. 

§ 3. Renty rO,dzinneprzyznane na podstawie ustawy pod
wyższa się do I kwotysta,nowiącej6fJO/o podwyż,szonej renty 
;przysługującej właścicielowi przej ętej nieruchomości rolnej. 

§ 4. Renty wypłacane w dniu wejśc i a w życie rOZ1porzą

dzenia podlegają podwyzszeniu z urzędu od dnia 1 ,lipca 
19711 r. 

§ 5. Ro.zporządzeni:e wchodzi wżycie z dlłiem ogłosze-
nia. 

Prezes Rady Ministrów: p~ Jaroszewicz 
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'z dnia 2 czerwca 1971 r. 

" w sprawie zm.lany graD.1c niektórych miast w województwie gdańskim. 
,~ " . 

Na podstawie art. 5 \Ist., 1 U9tawy -zd;Q.ia 4 l~'te9o 1950 r. 
o dokonywan'ig zmią.npod~ia:łu administnłcy)ńe!JÓ ' Paiistwli 
(Oz. U. Nr 6, ~.48ł zaTZądi. się. conas.t~je: 

§ 1. W województwie gdańskim wylączasię: 
1. 'L mia.sla To~kmick/) .w powiecie elbląskim Gb9lZar użyt

ków ro:l,nych o powierzchni 1.300,41 ha i włąc7.8 się: 




