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te statki łącznej ilości 700 ton Zjednoczenie Gospodarki Ryb
nej 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 prze
kazaniem Sekretarzowi Wykonawczemu Międzynarodowej 

Komisji Rybołówstwa na Północno-Zachodnim · Atlantyku po
winny być potwierdzone przez właściwy urząd morski. 

5. ' Zabtclniasię w rejonie 5 w okresie od 1 stycznia do 
31 tnarcadokcinywania połow6w miętusa czerwonego (Ump
hycis 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 ry
backiepołowów łososia atlantyckiego (Sćilmo salar L} na 
wodach rejonów l, 2,3,4 i 5. 

§ 6, l. Przez wielkość oczka rozumie się wielkość usta
loną przez pomierzanie oczka na mokro po użyciu sieci. -

2. 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. 

§ 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 od
powiadać 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 . dwu
dziestu 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 sta
nie mokrym i określonej jako średnia pomiarów dwu
dz.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 przed
nich r bocznych obrębów, a nie w żadnym innym miej
scu. 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 bęi:lzie wynosić co naj
mniej półtora szerokości worka, mierząc pod kątem pro
stym do osi podłużnej worka. 

3. Trawlerom poławiającym , z rufy zezwala się na sto-' 
sowanie innych ochron górnej części worka włoka, jeżeli od-
powiadają następującym' warunkom: . 

l} wielkość oczek ochrony jest dwukrotnie większa od 
oczek worka właściwego, ' 

2) sposób przymocowywania ochrony zapewnia pełne po
krycie obu e'!ementów bez możliwości krzyżowania się 

boków oczek worka i ochrony. . 

§ 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 dor
sza, plamiaka i innych ochranianych galunków ryb nie prze-
kroczy: . 

l} łącznie 2.268 kg (5.000 funtów.) lub 10% ciężaru wszyst
kich 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 Austrię Konwencji (nr 124) dotyczącej badanła lekarskiego :zdatności młodocia-
~ nych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genęwie dnia 23czerwcat9651'. 

Podaje się niniejszym do wiadomo.śCi, że zgodnie z art y
'kułem 6 Konwencji (nr 124) dotyc7ącej badlInia lekarskiego 
zdatności. młodocianych do pracy pod ziemią w ko.palniach, 
pnyjętej w Ge,newte 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. ratyfi-

kację 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. 

Ministęr Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 




