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35, po~. 299 oraz z 1972 r. Nr 1, poz. 39) wpro.
.
'

się ni,łstępujące ' zmiany:

.1) po wyrazach "Przepisy rozporządzenia nie dotyczą" dodaje się ' dwwkf.ópek, a" pozostałą treść ' oznacza się jako
pkt-I,

2) dodaje

się

Poz. 108

;,..;;j

.

i 109

przedsiębior s..tw . budowlano-montażowych j .- kombinatówbudowlanych, dla których ustalono odrębne (
zasady ekooomicźno:finans.owe.';
§ 2. Rozporządzeniewchod:Li w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1972 r. '

,,2)

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz

pkt 2 w brzmieniu:

\

.

109
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZEGI.UGI

z dnia 5 kwietnia 1972 r.
,

,

w sprawie ograniczenia. połowów niektórych gatunkÓw ryb włokiem . na wodach Pólnocno~Zachodnlego Atlantyku.
Na podstawie ·art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1963 i. . chodn iej w kierunku punktu owsp6łrzędnych 47° 50' szeroo rybołówstwie morskim . (Dz. U. z 1963 r. Nr 22, poz: 115 kości geograficznej połnocnej i 60°00' długości . geograficznej
, i z 1970r.Nr 3, poz: 14} zarządza się, co następuje:
zachodniej, aż do przecięcia linii ,prostej łączącej Cape Ray
na wybrzeżu Nowej Funlaridii z Cap e North na Cape Breton
§ 1: Przepisy rozporządzęnia stosuje !iię do połowów do- Island; dalej w kierunku północno-wschodnini wzdłuż wyżej
lt.onywanych przez polskie statki rybackie na .wodach rejo- ~ wYfDie. ?ionej iini Ldo Cape Ray;
-lnÓW 1, 2, 3, 4i 5 Póhiocno-Zachodniego _Atlantyku, ustala·
, inych w Międzynarodowej konwencji .o rybołówstwie na Półrejon 4 - wody położone na zachód od rejonu 3 i na
wschód od linii rozpoczynającej się w punkcie zakończenia
noeno~Zachodnim Atlantyk,u (Dz. U. z. 1962 r. Nr 31, poz. 143,
z 1963 r. Nr ,51, poz. 282, z 19(16 r. Nr 38, poz. 228 i z 1971 r. się gr ańicy między Slanam.i Zjednoczonymi Ameryki i KaNr 5;poz~ 55 i 56) i ' obejmujących niżeJ' określone obszary nadą w Grand Manan Chanhel w punkcie o współrzędnych
wód:
44° 46'35.34" szerókości geograficinej północnej i 66° 54'11.2'3"
długości geograficzriej zachodniej; dalej prosto na południe
rejon l -wody położone na północńy wschód od linii do rÓwnoleżnika ,43 ° 50' szerokości geograficznej północnej;
biegnącej od punktu o wspÓłrzędnych 75°00' szerokości ge- dalej prosto na zachód do południka 67°40' długości geogra.
ografic2JIlej pół~ocnej i 73°30' długości geograficznej zachod- ficzneJ zachodn;ej: da'lej prosto na południe do równOleżnika
niej do punktu o wspólrzędnych 69°00' szerokości geogra· 42<lL0' szerokości geograficznej północnr.j; dalej prosto na
ficznej północnej i 59°00' długości geograficznej zachodniej, wschód do punktu na 66°00' długości ~ograficznej zachoddalej wody położone na wschód od 59~ 00' długości geogra- niej; dalej ' wzdłuż linii skośnej ' w kierunku południowo
ficznej zachodniej oraz wody położone na północny wschód "wschodnim do punktu o współrzędnych 42°00' sżerokości geod Linii biegnącej od punktu o wspÓłrzędnych 61°00' szero- : ograficznej północnej i 65°40' długości geograficznej zachod·
k,ościgeograficżnej północnej i ' 59°00'dlugości ' geografia- niej; dalej prosto na południe do' równoleżnika 39°00' szenejzachooniej do punktu o współrzędnych 52°1ó'; szerokości ' wkości geograf:cznej półpocnej:
,
geograficznej północnej i 42°00' długości geograficznej zarejon 5 ...:::: w<XIy położone na zachód od z;chodni~j gra.
cb~dniej. Wsdlodnia granica rejonu. bil;!gnie od ostatniego nicy rejonu 4. Po'łudniowa granica reJc}ilu 5 biegnie wzdłuż .
podanego punktu (52°15'N i 42°OO'W) w kierunku północnym równoleżnika 39000' szerokości geograficznej północnej ; a za.:'
wzdłuż linii 42°00' długości geog,r aficznej zachodniej do chodnia . wzdłuż południka ,71 040' d~ugości geograficznej za59°00' szerokośdgeograficznej północnej, a następnie w ki e- chodniej. .
.
.
runku zachodnim ' wzdłuż tego równoleżnilta. do przecięcia
'
,
§ 2: l. Zabrania się w reJ'onach l i 2 dokonywani,a podługości geograficznej wschodniej 44°00' i od tego punktu w kierunku północnym do Cape Farewell w Grenlandii:
łowu dorsza (Gadus . morhua 1;.), plamiaka (Melano:grammus
aeglefinus L.), karmazyna (Sebastes), halibuta białegc:> (Hip- •
rejon 2 - wody położone na południowy zachód od linii poglossus hippoglossus L.), halibuta · niebieskięgo (~einhard
bie!Jllącej od punktu o współrzędnych 61°(}().! szerokości geoHus hippoglossoides Wal b.), szkarłacicy (Glyptócephaluscygraficznej północnej i 59°00' długości geograficznej zachod- nciglossus L.) i ' niegładzICy (Hippoglosso ides platessoides
niej do punktu o współrzędnych 52°15' szerokości geograficz- Fab.) przy użyciu włoków manilowych o wielkościóczka
nej "północnej i 42°00' dhi!Jości geograficznej zachodni~j. pół- mniejszej niż 130 ',mm lub 51 1s cala albo włoków stylonowych nocną granicę rejonu , wyznacza: równoleżnik 61.000' szęrokości
o wielkości oczka mniejszej niż 120 mm.
geog.r aficznej północnej, południową zaś granicę równoleżnik
2. Zabrania się w rejonie 3' dokonywania połowu dorsza
, 52°15' ,szerokości geograficznej północnej;
(Gadus morhl1a L) , plamiaka (Melanogramml.ls aeglefiIius L.),
rejon 3 - wody położone na południe od równoleżnika karmazyna (Sebastes), halibuta b i ałego (Hippoglossus hippo52°15" szerokości geograficznej północnej ' i na wschód od ' gIOSS'llS q,- hallbuta niebieskiego · (Reinhardtius hippogloslinii biegnącejpfosto nC! północ od Cape Bauld , na północnym " soidęs Walb.), szkarłacicy (Glyptocephalus cynogl ossus ' L.),
. wYl?rzeżu Nowej Funlandii do ró'wnole,żnika 52°15'szerok 0 ~.ci żółcic)' (Limanda ferruginea Storer), niegładżicy (Hippogl·osgeograficz.nej północnej: na północ od równoleżnika 39° 00' soides platessoides Fab.), czarniaka (Pollachiusv,i rens L.)
szerokości geograficznej północnej oraz na północny wschód , i-mięt u sa białego (U.rophvs:1ś tenu is Mitch) przy użyciu wIood linii biegnącej skojnie w kie,r unku północnb~zachodriim, k,ów manilowych o w ielkości oczka mniejszej niż 130 mm lub
przebiegającej. prZez punkt o współrzędnych 43030' szerokości
5 1 1ę cala , albo włoków 'stylonowych o wielkości oczka mniej. geograficznej północnej i 55°00' długości geograficznej ~a- szej niż ' 120 mm.
.
, ,
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Zabrania siElwrejonie 4 'd okonywania l)(:>lowu dorsza narodowej , KOj):lisjl RybółówsŁwa Jna ,:Północno~Zachodnim
morhu'a L.), plami,,9ka {Melano'gtamnms aeglefinus L.), Atlantyku. Zakazy ustalone w ust. 1 i3 ' nie dotyczą statków
szkarłacicy ,(Glyptocephalus cynog'lossus L.); żółCicy (Limanda
'określonych w niniejszym ustępie.
.
ferruginea Storer), czarnicy (pseudo~pleuronec,tes americanus
5. Informacje p{izewidziane w ust. ' ~ l 4 przed ich, )rię~ "
;Wal b.) i niegładzicy -(Hippoglossoides platessoidesFab.)przy kazaniem Sekretarzowi Wykonawczemu MiEl(lzynarodoweJ
użyciu włoków manilowych o wielkości oczka mniejszej niż Komisji Rybołówstwa na Północno-Zachodriim Atlantyku po,114 mm lub 4,5 cala, albo włoków stylonowych ,o wielkośd winny być potwierdzone ' przez właŚciwy urząd morski.
oczka Ińniejszej niż !OS mm.
4. Zabrania siEl w rejonie 5 dokonywania połowu dorsza
6. ZabraniasiEl polslcimstatkom rybackim używaI)ia 'łI
'(Gadus morhua L.), plamiaka (Melanogrammus aeglefinus 1.) okresie marca, kwie'tnia i maja każdeg-o roku s!eci do poło-~"
i żÓłcicy (Limanda ferruginea Storer) przy użyciu włoków . wów ryb dennych na wociachrejonu 4, w tej cZElści, która
manilowych o wielkości oczka mniejszej niż 114 mm lub , 1>gran,iczona jest nas'tęptijącymi współrzędnymi geograficz4,5 cala , albo włoków stylonowych ó wielkości oczka mniej- nymi~, .
, -6S 044'W
, szej niż 10.5 mm.
,.
,
' 42°04'N
• 64 03O.'W
42°40'N
, § 3. 1: Po wyczerpaniu limitu rocznego odłowu plamia43000'Ń
64 0 3{}'W
lita (Melanogrammus aeglefinus L.), ustalonego na 1972r. dla
43000'N
66°32'W
rejonu 4 w częśCi 4 X w wysokości 9.0.00 ton, w części 4 W '
42020'N
66°32'W
w wysokości 4,0.0.0. ' ton, a dla rejonu 5 w ' wysok<lśc( 6.000 ton,
42020'Ń
66°DD'W i stamtąd' do ' punktu początkoobowiązuje całkowity zakaz polowów tego gatunku.
wego;
2. CZElŚĆ 4 W rejonu 4 obejmuje wody wyznaczone li- '
1. ..zabrania się ' polskim statkom ' rybackim , w - okresie '
lIliami: od punktu o współrzEldnych 4sQ4D' szerokości geogra- ' marca, kwietnia i maja każdego ro~u, używania narzędzi słu
ficznej północneJ'i 60°0.0.' długości geograficznej zachodniej żących do , połowu ryb dennych na <lbszarach wód rejonu 5
do punktu 44°10'. szerokpści geogr~ficrnęj ' północnej i dalej ograniczonych liniami pr-ostym1 łączącymi nastElPujące wspólna południe wzdłuż południka ' 59°00' dług,ości geograf.icz.nejrzEldnegeograficzne:
zachodniej, stąd w kierunku ' zachodnim dQ południka ' 63°20."
al 690ss'W
4201O'N
długości geógraficznej zachodniej i wzdłuż tego południka
, 6901O'W
41 0.10'N '
w kierunku północnym ,do punktu 44°20' szerokośCi geogra~
" 68030'W
41035'N,
ficznej północnej i dalej w kierunku p6łn<?Cno-,zachoctnim do
69000'W
420lOiN .
.p' ortu Halifax Nova Sootia; od portu Halifax wzdłuż wybrze- .
b) 67°O.D'W ·
42°20'N
ża NovaSco, tia do I1lieJ'scowośCi Fóurchu. Część 4 X reJ'onu 4
67°00'W
41°1s'N
obejmuje wody wyznaczone .liniami: ąd za.chodu linią dzi.e6504D'W
41 0 ł5'N
lącą rejony 4 i 5 i dalej wzdłuż wybrzeża New Brunswick
0
' d Nova Scotia do portu Halifax, dalej na poh.idńię wzdłuż
6s 40'W
42°00'N
'zachodniej granicy czę·ści4 W do równoleżnika 39°0.0.' szero66°O.D'W
42°2O.'N ,
kości geograficżnejl; północnej oraz wzdłuż tego równoleżnika ' Zakaz. przewidz,i~ny . w niniejszym ustElpie nie d'otyczy st,\t-,
w kierunku zachodnim .do punkt,u 65°40' długoś.ci geogra- ków łow.iących za pomocą haków, których odległość , pomię- :'
fkznej zachodniej.
dzy ostrzem a trzoo.em jest nie mniejsza niż 3 cm.
,I
3. ' :ZObowi~zuje się polskie statki rybacKie, poławJające
• § 4. 1. Po wyczerPaniu . !iJpitu rocznego odłowu żółdcy
na wodach określonych w ust. 1 głównie plamiaka, do reje-(Limanda ferruginea.' Storer), ustalonego dla , rejonu 5 na
stracji jego połowów w dzienniku okrEltowym statku praz do <lbszarze łowisk położonych na wschód od 69°W na 16,00Q . Łon;
0
składania co 14 dni meldunków Zjednocreniu Gospodarki . a na obsz.arze .łowisk poł6ż<lnych na z-achód od 69 W na
Rybnej w 'Szczecinie o ilości odłOwÓW tej ryby. Jednocześ- 10..0.00 ton, obowiązuje całkowity zakaz poJowów tego ga- '
.
'nie Zjednoczenie Gospodarki Rybnej zobowiązane jest do tunku.
przekazywania tych informacji Sekretarzowi Wykonawcze2; Zobowiązuje ' siEl polskie statki poławiające w rejonie
mu Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa na . pólno,cno-Ża- 5 głównie żółcicę do rejestracji jej -połowów w dzienniku
chodnim Atlantyku nie później niż w ciągu 7 dni od ich , okrętowym statku oraz do składania Zjednoczeniu Gospoda!,":
otrzymania. Po otrzymaniu od Sekretarza Wykonawczego ki Rybnej co 14 dni meldunków o ilości odłow6w" teJ ryby.
zawiadomienia CI wyczerpaniu limitu połowu pl,amiaka, usta- Jednocześnie zobowiązuje się Zjednoczenie Gospodarlci Ryblonego dla rejonu 4 w crElściach 4 X i 4 W orazdJa rejonu 5, nej do przekazywania tych informacji Sekretarzowi WykoZjednoczenie Gospodarki Rybnej zawiadamia niezwłocznie nawczemu Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa: na PÓJ- .
o ' zakazie dalszych połowów tej ryby przez polskie statki nocno-Zachodnim Atlantyku nie później niż. w ciągu 7 dni '
od ich otrzymania. Po otrzymaniu od Sekretarza Wykona wIl'ybackie poławiające głównie plamiaka na tych wodach...
,
4. Zezwala się polskim statkom rybackimp'oławiającym czego zaWiadomienia 'o wyc·zerpaniu limitu połowu żókicy,
inne gatunki ryb na wodach określonych w ust. I tra za- ustalonego dla rejonu 5, Zjednoczenie Gospodarki Rybnej zaotrzymywanie przyJ.owu plamiaka. w ilościach nie przekracza- wiadamia niezwł-ocznie o zakazie dalszych połowów tej ryby
- jących 2.268 kg (5.0.00 funtó~) lub lo'%ciElżaru wszystkich polskie statki rybackie uprawiające głównię poło~ ż6łcicy
żnajdujących .się na statku gatunków ' ryb złowionych C?d- w tym rejonie.
'
. azieLnie w częściach 4
i 4 W rejonu 4 oraz ' w rejonie 5.
. 3. Zezwala s'ię pólskim statkom rybackim, poławiającym
Polskie statki rybackie poławiające ..na tych wodach inne inne gatunki ryb W rejonie 5, na zatrzymywanfe przyło~u _
gatunki ryb żobowiązane są do . rejestrowania w dżienniku ' żólcicy pod warunkiem, że przyłów nie p:zekr-oczy 2.268 kg "
okr.Eltowymstatku i składania Zjednoczeniu Gospodarki Ryb- . (5.000 funtów) .lub 10% ciężaru wszystkich ryb znajdujących :
lIlejmeldunków o ilości zatrzymanego przy łowu plamiaka. siEl na statku, złowionych w · tym rejonie. Polskie statki ry- ·
O osiągnięciu przez te statki Jącznej ił ości Po 700 ton przy- backie poławiające na tym 'obszarze inne gatunki ryb . sązo
łoWu plamiaka
cZElŚciach 4 X 'i 4 W rejonu 4 oraz
rejo- bowiązane clo Iejestrowania w · dZIenniku " okrętowym statku
lIlie 5 Zjednoczenie ' yospodarki Rybnej zobowiązane jest za- i ' śkładania Zjedll<lczeniu Gospodarki Rybnej meldunków
~iadamiać niezwłocznie Sekretarza :Wyk<lI).awczego Międzyo ilości zatrzymanego przylowu żółcicY. O 'osiągnięciu przez
>,
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te statki łącznej ilości 700 ton Zjednoczenie Gospodarki Rybnej zawiadamia niezwłocznie Sekretarza Wykonawczego Mię
dzyna.rodowej Komisji Ryboł6wstwa na pólnocno-Za.C'hodnim
Atlantyku. Zakazy przewidziane w ust. l ' i 2 nie dotyczą
slatkó'w określonych w niniejszym ustępie.
4. Jn!ormacje przewidziane w ust. 2i 3 przed i.ch przekazaniem Sekretarzowi Wykonawczemu Międzynarodowej
Komisji Rybołówstwa na Północno-Zachodnim · Atlantyku powinny być potwierdzone przez właściwy urząd morski.
5. ' Zabtclniasię w rejonie 5 w okresie od 1 stycznia do
31 tnarcadokcinywania połow6w miętusa czerwonego (Umphycis chuss) i morszcwka srebrzystego (Merluccius bilinearis)
na ohszarzE' określonym współrzędnymi:
69°00'W
39°5Q'N
71°40'W
Statki dokonujące w tym ':zasie i . w tym rejonie połowów
ryb dennych mogą zatrzymywać przyłów kai.degogatunku
pod warunkiem, że nie będzie on przekraczać 10% ogólnego
cię~aruyołowu " ryl:! ,uzyskanego w czasie danego rejsu.
§ 5. Zabrania się dokonywania przez polskie statki rybackiepołowów łososia atlantyckiego (Sćilmo salar L} na

wodach rejonów l, 2,3,4 i 5.
§ 6,

l. Przez

usta2. Pomiaru wielkości prześwitu oczek włoka dokonuje
się przy użyciu płaskiego przyrządu w kształcLe trapezu
o zwężeniu 2 cm na 8 cm i o grubOŚCi 2,3 mm,' wkładanego
do oczka sieci pod naciskieIl! lub obciążeniem 5 kg. Rozmiar
prześwitu oczka włoka określa się na
podstawie średnied
z pomierzenia serii 20 kolejnych oczek, znajdujących się w
odległości co najmniej 10 oczek od .liny (pasa) obramowują
cej, a przy pomierzaniu ' oczek worka włoka, zaczynając od
końcowej jego części i posuwając się równolegle dopodłuż~
nej osi worka.
wielkość

oczka rozumie

się wielkość

loną przez pomierzanie oczka na mokro po użyciu sieci.

§ 7. 1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3 zabrania się
przymocowywania dJ górnej strony worków włoków ochron
i tkanin sieciowych lub innych elementów zmniejszających
selektywność oczek.
2. Zezwala ' się na doczepianie prostokątny'ch płatów
tkaniny sieciowej de górnej ctęści worka włoka w celu
.zmniejszenia jego uszkodzeń, jeżeli te płaty tkaniny będą odpowiadać następującym warunkom:

l) w rejonach l, 2 i 3 nie będą miały oczek o wielkości
mniejszej niż 130 mm dla sieci wykonanej z manili lub
120 mm dla .sieci wykonanej .ze styronu, mierzonej w
stanie mokrym .i określonej jako średnia pomiarów . dwudziestu kolejnych oczek w rzędzie w poprzek tkaniny,
przy użyciu do mierzenia przyrządu określonego w § 6
U5t/ 2,

Poz. 109 i 110
2) w .rejonach 4 15 nie będą miały oczek o wielkości
mniejszej niż 114 mm dla sieci ,wykonanej z manili lub
105 mm dla sieci wykonanej ze stylonu, mierzOl-:ej w stanie mokrym i określonej jako średnia pomiarów dwudz.1estu . kolejnych oczek w rzędzie w. .poprzek tkaniny,
przy użyciu do mierzenia przyr~ądu określonego w § 6
ust. 2,
3)

będą przymocowane do worka tylko wzdłuż ich przednich r bocznych obrębów, a nie w żadnym innym miejscu. w ten sposób, aby piat tkaniny się.gał do przodu
nie więcej niż 4 oczka przed , stropem dzieleniowym
worka i nie dalej ku końcowi w0rkaniż 4 oczka przed
oczkami sznurówki zamykającej worek,
.

4}

szerokość tej tkaniny siec.iowej
mniej półtora szerokości worka,
stym do osi podłużnej worka.

bęi:lzie wynosić
mierząc

pod

co najpro-

kątem

3. Trawlerom poławiającym , z rufy zezwala się na
sowanie innych ochron górnej części worka włoka, jeżeli
powiadają następującym' warunkom:
.
l} wielkość oczek ochrony jest dwukrotnie większa
oczek worka właściwego,
'
2) sposób przymocowywania ochrony zapewnia pełne
krycie obu e'! ementów bez możliwości krzyżowania
boków oczek worka i ochrony.
.

sto-'
odod
posię

§ 8. Zezwala się w rejonach 3, 4i 5 na połów dorsza,
plamiaka i innych gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 2,
3 , i 4 włokami o ocżkach mniejszych niż określone w § 2,
jeżeli na statku ryl:!ackim dokonującym połowów głównie
innych gatunków ryb nie podlegających ochronie ilość dorsza, plamiaka i innych ochranianych galunków ryb nie przekroczy:
.

l}

łącznie 2.268 kg (5.000 funtów.) lub 10% ciężaru wszystkich ryb znajdujących się na danym statku,

2) 100f0katdego :z wyrnienionych gatunków w stosunku do
wszystkich gatunków ryb złowionych prze-zdany statek
przy u~yciu włoka W okresie ostatnie? 12 miesięcy.
§ 9. Zezwala ' się na przymocowywanie okryw tkanin
siedowy'ch lub innychmateriał6w do dolnej strony worków
włoków dla zmniejszenia zużywania się sieci.

§ 10. Traci moc rozporządzelJie MinistraZeglugi z dnia
3 maja 1969 ' r. w sprawie ograniczenia polowów niektórych
gatunków ryb włokiem na wodach Północno-ZachOdniego
Atlantyku (Dz. U; Nr 16, poz. 121);

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni>
od dnia ogłoszenia.
Minister Zeglugi: J. Szopa

HO
OSWIADCZENlE

RZĄDOWE

z dnia 27 marca 1972 r.
,w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię
~ nych

Podaje

się

Austrię Konwencji (nr 124) dotyczącej badanła lekarskiego :zdatności młodociado pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genęwie dnia 23czerwcat9651'.

niniejszym do

wiadomo.śCi, że

zgodnie z art y-

'kułem 6 Konwencji (nr 124) dotyc7ącej badlInia lekarskiego

do pracy pod ziemią w ko.palniach,
w Ge,n ewte doią 23 czerwca 1965 r. (Dz. U. z 1968 r.
Nr 37, poz. 26'3), . Dyrektor Generalny Międzynarodoweg'o
"Biura Pracy zarejestrował dnia 30 listopada 1971 r. ratyfizdatności. młodocianych

pnyjętej

tej konwencji przez Hiszpanię i dnia 8 grudnja 1971 r.
"
'
przez: Austrię .
Zgodnie z artykułem 7 powyższej konwencjlwejdzre ona
w życie w stosunku do Hiszpanii dnia ' 30 listopada 1972r.
i w stosunku do Allstrii dnia 8 grudnia 1972 r.
kację

Ministęr

Spraw Zagranicznych: S. Olszowski

