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, ROZPORZĄDZENIE M~NISTRA ,ŻEGLUGI 

z dnia' 14 października 1911 r. 

'ZlQiel,liające rozporządzenie w sptawie ochrony rybołów~twa na Zalewie Szczecińskim. 

Na pódstawie art. 24 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o ry
bołówstwie morskim (Dz. U. z 1963 r. Nr 22, ,poz. q5 i z 
1970 r. Nr 3, poz. 14) zarządza się" co następuje. ' 

l) w § 1 pkt 11 wyrazy ,,20 cm" zastępuje się wyrazami 
,,28 cm"; 

2) w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) wyrazy ,,60 mm" zastęp,uje si.ę 
wyrazami ,,55 mm". 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zeglugi z dnia 8 lipca 
1964 r. w, sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczeciń
skim (Dz. U. z 1-964 r. Nr 28, poz. 182 i Z' 1968 r. Nr 4,poz. 26) 
wprowadza się następujące zmiany: ' . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od driia ogłoszenia. 

Minister Zeglugi: w z. S. Perkowicz 

...' 

DO ABONENTÓW 

Administraćja WydawnidwUrzędu Rady Ministrów zwraca się do P.T. Abonentów z uprzejmą 
prośbą o uiszczetJie opłaty za prenumeratę ' Dziennika UsŁaw i Monitora . Polskiego na rok 1972 
do dnia 30 listopada , br. W razi.e przekroczenia tego terminu pierwsze numery w 1972 r. będą 

" ~ . ' dostarczone z opóźnieniem, a' kosztami ich prze syłki zostanie obciążony abonent. 

Wpłat za prenumeratę Dziennika Ust~w i Monitora Polskiego należy dokonywać na konto Admini
stracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski, 
Warszawa, n! 1551-91~43745 (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym). 

Na odCinku wpłaty pl,'osimy podać ' czytelnie nazwę zamawiającego (bez skrótów), dokładny adres, 
pod który ma być dokonywana wysyłka zamówionych wydawnictw (miejscowość, ulica i nr .domu, 
nazwa i numer urzędu pocztowego, numer skrytki pocztowej, powiat), rodzaj wydawnictwa, liczbę' 
egzemplarzy oraz' okfes .prenumeraty. 

.. 
Otrzymana wpłata ' będzie traktó.wana jako . zamówienie, wobec czego nie należy składać osobnych 
zamówień i zawiadomień' o 'dokonaniu wpłaty. 

Opłata. za prenumeratę 1 egzemplarza wynosi: ' 

prenumerata· roczna 
premimerata półroczna 

Dziennika Ustaw 
zł 100.-
zł 60.-

Monitora Polskiego 
zł 100.-
zł 60.-

. • Załączni~ do Dziennika Ustaw zawierający , obszerniejsze ak-ty prawne z zakresu · stosunków. 
międzynarodowych, powinien ' być zamawiany tylko przez jednostki, którym jest niezbędny do 
pracy. Prenumerata roczna wynosi zł 45.-, pół roczna zł 27.-. 
Rachunki za prenumeratę ' nie będą wystawiane. 

Admini8tracj~ 'Wydawnictw , 
, Urzędu Rady Ministrów 
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Redakcla: .Urz4d Radv Mlnlslr.Ów - Biuro Prawne, Wau7.awa, 111. Ujaldowskle 113. 
Adminislracja: Administracja Wydawnictw UTlędu Rady Mil)islr6w, Wa t Slaw.s 34, ' 

ul. Powslńska 69{71 (skrytka poótowa 'hr 3). ' .: 

TloC'lono I polecenIa,. Pre7.esa Radv Ministrów . 
w Zakładach Grallctnvch' , .. Tamka". Zakład nr 1. Waf.!fzawa, ul. ' Tftmkll 3. 
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