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OSWIADCZENIERZĄDOWE

z dnia 9 maja 1972 r.
YI sprawle-ratyfikacji prze:t<Slerra; Leone

MiędzynarodoweJ

konwencji telekomunikacyjnej,
dnia 12 listopada 1965 r.

P; daje się niniejsz,.ym dó wiadomości; że zgodnie z art 18
ust l Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux . dnia 12 -listopada 1965 t. (Dz. U.
z 1969 r. Nt . 15, poz.108), Rząd Sierra Leone złożył dnia
. 24 lutego 1972 r. Sekret-afZowi Generalnemu Międzynarodo-

sporządzonej

w

Monłreux ",_

wego Związku Telekomunikacyjnego dJ,lkument ratyfikacyjny
tej konwencji. ;
Na , podstawie art. 18 ust. 3 powyższej konwencji weszła
ona wżycie w' stosunku do Sierra Leone w dniu złoże,nia
dokumentu ratyfikacyjnego.
Minister -Spraw . Zagranicznych: S. Olszc}wskl

\.
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Reklamacje z powodu niedoręczenia ,poszczególnych numerów wnosić należy do AdminIstracji Wydawnictw Urzędu Rady ,Ministrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni od daty wydahla następneg~ kol '
lejnegonumertr
.'
.
Opłata za, prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie )OO,-źł, półrocznie 60,-zł.

Ophta

za'- ' prenumeratę załącznika,

Prenumeratę

do Dziennika Ustaw wynosi: roctnie

45,~ ' zł, , półrocznie

27,- d.

lub półroczną) przyjmuje się. do dnia 30 listopada.Preriumeratę można zgłaszaĆ wstecz za I półrocze . bieżącego roku 'do dnia
31 marca, za II półrocze . bądź . za cały ' bieżący rok - do dnIa 30 wrześńia. Do a bo,nentów, którzy opłacą ' prenumeratę po tych termlnadl, wysyłka pierwszych numerów
dokonana zostanie Ź opóżhienlem, a ponadto zostaną póUczone koszty przesyłkI. Opła
ta ' za prenumeratę powinna być dokona.na przelewem lub tizyodcinkowym przekazem
pocztowy-m na konto Administracji Wyda,vnlctw Unęllu Rady .Ministrów w Narodowym Banku Polskim IV OddZiał Miejski, Warszawa nr 1528-91-43745. Rachunków za
prenumeratę . lile wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę I numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszayia lO, Poznań 3 Itp,)" powiat,. ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz liczbę zamawIanych egzemplarzy Dzfennlkll. Ustaw.
na rok

następny (roczną

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w punktach sprzedaży.
w Warszawie: al. l Ar.mll Wojska Polskiego 2/4, "Dom Kslążkl'~ -- Księgarnia Praw.
no-Ekonomiczna - ul. Nowy S'wlat l, kiosk "DomiJ Książki" W gma.chu sądów ~
al. Gen. Swlerczewsklego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, $ato~
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszo.wle, Wrocławiu I ZielOnej
Górze. oraz w kasach sąd6w ·' Powtatowych w: BydgoSlczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę.
stochowie, Gdańsku, GdynJ, Gl1wlcach, KaUszu, Krakowie, , L lłbllnle, Nowym Sączu,
Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Ra.clbor7U, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Torunlul Zamościu.
"
Redakcja: UnądRady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Uriędu Rady Ministrów, Warszawa 34,
.
ul. Powslńska 69/71 (skrytka .pocitowa nr 3).
Tłoczono zpoleceąla Prezesa Rady Ministrów
w Zakładach GrafiCznych "Tamka"~ Zakład nr l, WarszawII, ul. ~Tamka 3.
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Cena 2,40 . zł
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