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. 9. . Doprdcownik6w, ,z~trudni~nycb w instytutach, któ- . Nr A3, ,poz. 226 i Nr 54; poz. 310, z 1970 , r. Nr 30, poz. 249
by nie sąpbjęci':j)rzepisaml niniejszego rozporządzenia, sloi z 1971 r. Nr ' 25, poz. 233) . . '
aujeslę odpowiednio . przepisy' , rozpoo:ądz~nIaRady . Mi~
§ 10. R07.pol"ządzenie wchodzi wżycie ż dniem ' ogłosże- ,.
n!strów z dnia 13wneśnlal951 ' r. w. sprawie uposazenia prlin.ia .z lOOCą od dnia 1 lipca 1972 r.
.
'
cownikówinStytu.tów ·naultowo-badawczych(Dz.(J• .z 1961 r.,
'-Minister
OśwIaty l Wychowania: J. Kuberskl
,
ł

.'

,.

209
,- .... .'

RQZPORZĄDZENlE ' MINISTRA' ZDROWIA I .OPIEKI ' SPOtECZNEJ

i dnia 3 lipca 1972i'.
' ~ IprawłeWV)crocze6,za : które , funkcjonarl~sz'e

organów Państwowej , Inspekcji Sanitarnej mogą
w drodzeoui.nd.atukarnego, oraz zasad l sposobu wydawania upoważnień. '

Na ' podstaWie art. 61 § 2 ustawy zdoia 20 maja 1911 r .
Kodeks postępowania w sprawach ,o wykroczenia (Dz.U.
Nr ' 12" póz. .116) oraz w .zwi/łżku z § l pkt 9 ' rozporządzenia
,Prezesa Rądy c Ministrów . z dnia 8, grudnia . 1971 r. w sprawie
·nada,nla funkcjonariuszóm ' niektórych .-organów uprawnień do
nakładania\ grzywien w drodze mandatu 'karnego (Dz. u!
Nr 35, poz. 308) zal"Ządza się; co następuje:
§ 1.', Punkcjo.nariusze ' organów Państwowej Inspekcji Sal;1itarnej mogą nakładać gr.zyWny w drodze mandatu karnego
~a wykroczenia określone w:
Jr art. 110,111, 112, H3, 114, 116, 111 Kodeksu wykroczeń
(Oz. U. z 1911 .r. Nr. 12; poz. 114),
2) art. 26us~. · 1 pkt l, 2, 4 ustawy z dnia 13 listopada
1963 r. o zwalczaniu chorób za~aźńych (Dz. U. z 1963 r.
Nr ,50, pCYl. 279 j z 1971
Nr .12, poz. 115), ,
3) art. 32 pkt l, 2, 4, S, 1,' 10 ustawy z dnia 25 listopada
1970. r. o warunkach zdrowotnych żywności i, żywienia
(Dz• . U. z 1970 r. Nr 29, poz. 245 i z 1911' r. Nr 12,

r.

nakładał:

grzywny·,

udzieliły upoważnień przeWidzianych wart. , 15 dekretu
z dnia 14 sieq>rua 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sani- ,
larnej (Dz. U. Nr 37, poz. 160).
.
.

.

2. Wójewód-zcy inspektorzy sanitarni (inspekt,ótzy sani- :
. tarni miast wyłączonych z województw) wydają upoważnie
nia, o których . mowa , w ust. .l pkt 2 i pkt 3, na ', wniosek
miejscowo wła~ćiwego powiatowego (miejskiego, dzielnicowego) lub portowego inspekfora sanitarnego. '
§3. Upoważnienie okr.eślone w ,§ 2 ust.
powinno zawydania i termin ważności, oznaczenie organu,
któ'ry je wydał, powołanie podstawy ' prawnej; imię, nazwisko
l stopień służbowy upoważnionego funkcjonariusza, określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz upoważniony -:jest do '
nakładańia gr~wien w drodze mandatu karnego, oraz obsza_ ru, na którym upoważnienie jest ważne. Upoważnienie po- '
'. winno ' być podpisane przez osobę wydającą oraz OIPatrzO'ne
wierać: datę

pieczęcią·

poi. 115),

§ 4. Traci ' moc zarządzenie Ministra Zdrowi'a i Opieki
z dnia, l lutego 1963 r. w sprawieokreślęnia
przełożonej władzy służbowej uprawnionej do. wydawania
upoważnień do , nakładania i ściągania gl"Zywien w : drodie
' mandatu karnego przez organy . Państwowej Inspekcji Sanitamejor.az ustalenia wykroćzeń, za, które , można ' nakładać
grzywny w drodze mandatu karnego (Monitor Polski Nr 14,
po~8~1
.

4) art. 18 'de~retu

z dnia 14 slerpnia1954 r. o Pąństwowe]
Inspekcji Sanitarnej (Dz. tJ. Nr 37, poz. 160).

Społe'tznej

.§ 2. l. · Upoważnlen.ia do ' nakładania gnywle'n w drodze
ma.ndatu karnego wydają wojewódzcy inspektorzy sanitarni
Jinspektorzy sanitarni mia.s t wyłączonych z województw) dla:
J) powiatowych (miejskich, dzielnicowych) i portowych Inspektorów , sanitarnych,
'
. ~) funkcjonariuszy powiatowych (miejskich, dzielnicowych)
I portowvch 'siacji ,sanitarno·epidemiologi«nych,
;i) prącownikówinnych zakladówspołecznych służby zdrowia, ,którym orgamy Państw~~eJ Inspekcji Sanitarnej

§ 5.

Rozporządzenie

wchodzi w

żyde '

z dniem

ogłosze-

"

' ..

nia.
Minister Zdrowia l Opieki Społecznej: M: Sliwińskl

210
RozpbRZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SROOOWISKA,
KOMUNIKACJI ORAZD:GLUGI

/

.

,.

.'

z dnia 12 lipca 19'12. f •

.

:w 8prawlepostępowanłaz rzeqzaml

znalezlonyml :w ~rodkach transportu p~blicznego ,oraz w J,omlesZC,zenlacb '
, 1 urządzeniach zwlązan,rch złym · trulIportem.
,. . .

. , ',. Na podstawie HL 6 , clektetu 'idnja 18 września 1954 r.
~ UkwldacJi nie podjętych depozytów I nie odebranich rzeteZy tDz· ~U., ~r
14,- pen.
!8 4U '§., ~ usL. 2 lozporządzenla
Rady,
.
'
•
.,..
.'
~

, Ministrów ' 'i ' dnia 16 marca 1911 r. w . sprawie ' orżekanfa
o przejściu depozytów na , własnoŚĆPaństwll (Dz:U. Nr 7~
poz.
,78)
zarządza
się, co.następuje:
,
',•
• - -"
" ,
~

.

'II.

l
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, § 1. ' 1. Przepisy rozporządżenia dotyczą rzec~y , znalezio'3) w- prtedsiębiorstwach ' żegltJgi morskiej i ieglugi śródlądo~
c ,;',
"
nych:
,
jednostki
'
wyzna'cZtlO'eprzez
c1cięrownika . przedsiębiorstwa;
. _ .1) ' w środkach przewozowych komunalnych 'przedsiębiorstw
4)
•
w
'
przedsiębiorstwie
Polskie
,K oleJe " Pańśtwowe ' --, stacje
·
(zakładów) komunikacyjnych 'oraz w taksow~ach " samokolejowe
,
przechowujące
znalezione'
rzeczy przez30dn.f,
chodowych miejskich przedsiębiorstw taksówkowych,
a po upływie ' tego terminu - okręgowe składy likwi2) w wagonach kolejowych,
dacyjne,
3) w autobusach I ' Ich przyczepach przedsiębiorstw ' Pań
5) · w przed'siębiótstwie Państwowej Komunikacji ' SamochostWowej Komunikacji Samochodowej, , ,
dowej:
.
' 4) ' w cywilnych statkach powi.etrznych przeds,iębiorstwa '
a) dlarieczy znaletionych 'w środkach przewozowych ~'
Polskie Linie Lotnicze . "Ląt" I Środkacb ' pr~ewoz(:)wych ,'
. 'odd'ziałprźedsiębiorsl wa ; właśeiwy ' iila " miejsc:owośd
tego przedsiębiorstwa pr~eznaczonych specjalnie do · •
docelowej jazdy autobusu, a jeśłiw ~ lej' miejscowości
przewozu podróżnych,
. nie ma · dworca autobusowego -'""' oddział : przedsię
biorstwa, do którego należy autobus,
5) na slatkach mprskicht na statka<:h ieglugi śródlądowej,
\ b) . dla rzeczy : zn~lez!ony'chw pOlllieszczentach, I: ur,ządze~
6) w pomiesżczenlath r urządze:niaćh zWiązańychz ' przę- '
" ' niąch ,-'. oddzial przedsiębiorstwa, naklcórego ,terenle
wozem . środkami transportÓw wymieniorrych w/ pkt ' 1-5.
znajduje się dworzec.
- 2. Za pomieszczMia i urządzenia związanę z przewozem
§4. , 1. Jednostki ' przechoWujące obowiązane są:
' uważa się:
1) przy PI"? Yjęciu rzec'z}' wydać znalazcy lub pracownikowi
·· 1) pomiesźcze'nia przeznac'zone do odprawy i obsługi po, poświadczenie odbioru,
. .
dróżnych orai do sprzedaży biletów, jak też restauracje,
2) prowadzić ewidencję' rzeczy z podaniem imienia" nazwibufety, poczekalnie" świetltce i inne pomieszczenia usłu
ska i adresu znalazcy" a . takżeokolicznośc.i znalezienia
gowe przemlac:bone dla po:dróżnych,
' rzeczy,
2) perony, przystanie ora~ przejśćia dla podróżnych.
3) zapewnić odpowiednie, pomieszczenia oraz . warunki do
utrzymania rzeczy w należytym ' stanie oraz do przepro3. Przepisy mzporządzenil1 ~tosuje się odpowiednio do
,wadzenia konserwacji w razie potrzeby, '
rzeCzy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak
również do ZWierząt, które zabłąkały się lub uciekły.
4) wyznaczyć osoby do 'wykonywania czynności związ!1nycn
z przyjmowaniem, przechowywaniem i , wyda.\l(atJiem" rze~
§ '2. J. Znalazca obowiązany jest niezwłocznie po znaczy, spowodować umieszczenie w. miejscachwidocznycn
lezieniu rzeczy w śpodkath przewozowych transportów wy, i łatwo dostępnych .dla ' podróżnych informacji o miejscu
ł mienionycbw § 1 oraz w pomieszczeniach i urządieniach
i godzinach urz~owania jernostek przechowującycn
związanych z tym transpo,r tem oddać rzecz znaleziorią właś
oraz o obowiązku oddawania "tzeczy znalezionych w
ciwemu zar~ądcy .śFodka transportu lub zarządcy pomieSzśrodkach , komunikacji, pomieszczeniach I ur.ządzeniacn
' czenia zwiążanego z tym 't ransportem.
zwiq.zanych z danym rodzajem transportu.
/
2. Zarządcami środków transportu w rożumieniu ust. 1
2. Dostęp do pomieszczeń przeznaczonych do przecho
w czasie jazdy, lotu, podróży statkiem morskim lub żeglugi wywania rzeczy' znalezionych mdją .tylko osoby upoważnio~
· .śródlądowej są konduktorzy środków przewozowych lub kie~ ne przez kierOWnIka jednostki prze,cho,:"ującej.
rowcy środków przewozowych, w których ni.e ma, obsługi
§ 5. W razie gdy znalazca lub pracownik przekazuje
konduktorskiej, starszy steward (starsza stewardesa) " statku
'
jed'nost'ce
przechowującej rzeczy , w opakowaniu, osoba
pówietrznego, ochmistrz statku morskiego lub kierownik
· 6tatku żeglugi śr6<;l.lądowej, a zarządcamipomieszdeń i urzą przyjmująca otwiera opakowanie w :obecności znalazcy lub
_/ dzeń związanych z przewozem - kierownik jecln,ostki właś innej osoQY Iz czynności tej spisuje protokół. W protokole
,,- ciwej ,do ptzechowywania rzeczy,~ zwani dalej "pracowni- , należy opisać wszystkie rzeczy ~najdującesię , w opakowaniu
i opakowanie przechowywać razem z rzeczami.
kami".
§ 6. l.W razie przyję<:ia:
3. Pracownik obowiązany jest przyjąć rzecz . znalezioną,
1)
pieniędzy polskich,
VI raz,ie :tądania wystawić znalazcy pokwitowanie z odbioru
rzęczy ' i przekazać ją wła'ściwej jednostce wyznaczonej do
2) 'złota, monet złotych, ' platyny, srebra, wyrobów ' użytko~
, przechowywania rzeczy lub osobie wyznaczonej przez kiewychzezłota. · platyny lub srebrą, kamieni szlachetnych;
rownika 'tej. jednośtki. Jeżeli wystawienie pokwitowania
pereł, zagranicznych środków płatnkzych lub zagranicz'!
z odbioru rzeCzy znalezionej w czasie ' jazdy w środkach przenych papięrów wartościowych,
,wozowy<:h komunalnY9h przedsiębiorstw (zakładów) komuni3) krajowych papierów wartościowych,
' kacyjnych byłoby ni~możliwe, może być óno wystawione na
4) rzeczy, co do której , istnieje przypuszczenie, że stanowf
, przystanku końcowym śTQdka prze,w ozowego.
przedmiot o wartoścf naukowej, historycznej lub, arty.
stycznej,
'
,
4. Pracownik powinien rzecz -malezión<t i przekazaną
mu przez znalazcę zwr60,Ć osobie uprawnionej; po u,prawdo- kierownik jednostki przechowującej lub osoba' przez niego
podobnieniu pn,ez, tę osobę prawa do rzeczy.
wyznaczona, w obecności znalazcy lub innej osoby' sporządza.
wykaz tych , przediniolów
dokła' dnym ich opisanieIn
§ '3. Jednostkami właściwymi do prze~howywania rzeq:y
"
i
u~eszcza je wraz z tym wykazem w koper.cie albo w in~
znalezionych w środkach transportupubliqnego, w pomieszczeniach I unądleniach lWiązańych Ż .tYIll ~rapsportem. , .nY,m ' opakowaniu. Na ' skle'jeniach kąperty lub na i,nny~
opakowimiu kierownik jednostki przecho,wującej 6raz osoba
; zwanymi dalej"Jednostkąmi przeChowującymi:', ' są:
obeCna przy pako~anju , umies'lczająswoje podpisy , z pie ..
l) V; , komunalnych przedsiębiorstwach . (zakładach)i komurii ć ciątką jednostkiprzec~owuJąc:ej. ,
.kacyjnychlt,aksówkowych,_
,
.
~ ,Przedmioty, papiery wartościowe i rzeczy wymienione
~) W przedsiębiórstwie Polskie Linie Lotnicze";,LOT",'vi usi~' lpkt 2,- 3 i4jednastkap'rzechowująca przekaże ni!ł~

' ! .

wej

\ '

/

"

..... 281

"

o

',

,

oÓ

,z

"

-'

'

-~2

' Dziennik Ustaw Nr 30

zwłoczn1e o'r:ganowl administracjifinansbwejprezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miaSta stanowią
cego powiat bądź dz,i elnicbwej rady narodowej
mieście
. :wy łącz.ony m z województwa), na którego terenie znajduje
się siedziba jednostki przechowującej. W miastach wyłączo
nych z ' województw. przekazanie Iiastępuje do tego organu
administracji finansowej pre.z ydium dz.ielni<:owej ' rady nar~
dowej; któremu prezydium rady narodowej , miasta wyłączo
nego z województwa zleci zalatwianie tych spraw.
3. Przekazanie powinn,o , nastąpić be,zpośredtiio, 'Ze sp 0!rZądzeniem ' protokołu zdawczo-odbiorczego ,w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w .organie administracji finansowej, a drugi przeznaczcny ' jest dlajednoslki przecho,Wującej. -" -

2. Jeźeli ~naleziona rzecz zawieradarie' dotyczące osoby
uprawnionej do " odbioru; należy wezwać lęosobę do ()'debr&nia rzeczy -ze, wskazaniem 'miejsca i terminu od,ebralii-61 vi :
tym wypadku nie wywiesza się ' ogłoszenia; o którym mowa'
w ust. 1. . '
-

w.

3; Jednostka przechowująca powinna podjąćposzukiwa:o
nia osoby uprawnionej do odbioru 'rzeczy; jeżeli rzecz ta pos-i ada znaczną wartość' albo, jeżeli, -jest to potrLebne 'Z-e, W7.glę~ du na jej właściwości 'lub okoHC7:nóścl, w jakich została znaleziona. W rażie potrzeby jednostka' przechowująca dokona
ogłoszeń w miejscowej prasie.
4. Jeżeli nazwisko i miejscezamieszka~iil osoby ~praw
ni9nej do odbioru rzeczy zostaną ustalone, jedno5tkaprze~
chowująca wezwie. niezwłocznie tę osobę do. odbioru rzeczy
pod rygorem skutków prze-w idzianych wart. 1 ust. l dekretu'oz; dnia 18 września 1954 r. o Iikwiaacji nie podjętych depozy"
tów i nie odebranych rzeczy (Dz.U.Nr 41, poz. . 184). ; Przepis ten stosuje się również w wypadku określonym w ust;Z.

4. Organ adminisłl'acji finansowej , postępuje z przekazanymi mu rzeczami znalezionymi (ust 2) vj sposób określo
ny przez Ministra Finansów o p06-tępowani,u z- depozytami
wartości'owymt

,I

5. Pieniąd2e polskie jednostka przechowująca składa do
depozytu w swojej kasie, która, przechowuje je , oddzielnie,W zapieczętowanej kopercie.

§11. 1. Przyjętą na przechowanie rzecz . ,znale~ioną,
która ulega szybkiemu zepsuciu, o.raz zwierzęta żywe należy
niezwłocznie sprzedać jednostce gospodarki uspołecznionej
po cenach płaconych przez te jednostki ' dostawcom uspołecznionym lub po cenach skupu, a gdy takich ' cen nie ma,
po cenach wzajemnie uzgodnionych.

§ 7. 1. , W razie przyjęcia rzeczy, której cechy zewnętrz
ne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że
stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wcjskowy, ora.z · Vi ra~ie
przyjęćia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty p.owołania albo mapy wojskowej, jednostka przechowująca po. ,winna nie~łocznie oddać znalezioną rzecz lub dokument ~a
:pokwitowaniem najbliżs"lemu sztabowi wojskowemu lub organowi wojskowej służby wewnętrznej bądź najbliższej Jednostce Milicji ObywatersJtiej.
"

.

.

przechowująca

2. Przyjęte na przechowanie rzeczy znaIezl.one, którym
na skutek dłuższego przechowywania zagraża ZJnisK,z enie lub
znaczna utrata wartości albo których kos'Lty :przechowywania byłyby niewspólmiernie wys-okie w stosunku do '-łCh war- .
tośd,-powinny być sprzedane.
3. Rzeczy znalezione na statku ' morskim lub Że.glugi
szybkiemu zepsuciu, mogą być sprzedane po cenach wzajemnie U1Zgodnionyc~, a gdy sprzedaż nie
dojdzie do skutku, zużyte we własnym zakresie lub znisz- .
czone komisyjnie.

.

śródlądowej, ulegające

powinna ' oddać nie'Zwłocznie, za pokwitowanrem, najbliższej jednostce Milicji Obywalelskiej rzecz,' której' posiadanie wymaga szczególpego ze' zWolenia organów państwowych, ' jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo-nadawcza 'oraz znalezione dowody osobiste, tymćzasowe zaŚwiadczenia tożsa...
mości, paszporty, wkładki paszportowe do dowodu osobiste~
. go lub inne dokumenty uprawniające do przekroczenia , granicy Polskiej Rzeczypospolitej LiIdowej I dokumenty podróży.
2. Jednostka

3. Do rzeczy znalezionych, określonych w ust. 2, stosuje
odpowiednio przepisy rozporządzenia ' w sprawach nie
unormowanych przepisami szczegórnymł. Wydanie - rzeczy,
której posiadanie wymaga zezwolenia organu państwowego,
może nastąpić dopiero po przedłożeniu przez osobę upraw, pionąważnegozezwolenia.
-

4. Suma uzyskana -z,esprzedaży'- po potrąceniu kqsztów,
wchodzi ,w miejsce rzeczy lub zwierzęcia żywego.

'

§ 8. Jednoatka przechowująca wyda znalezIoną rzecz
' osobie upr!lwnionej po uprawd.o podobnieniu' przez tę osobę
prawa do rzeczy. Nil ' pokw1towaniu . odbioTIJ. należy odnoto:wać imię, nazwisko i miejsce zamiesz.kania osoby odbierają
cej oraz numer jeJ dowodu osobistego.

t t3. t. Rzeczy znalezione, co do których wydano dew drodze: ,

o

t.

na

własność Państwa, podlegają

likwidacji

"

.1l

sprzedaży jednostkom gos-podarkl . uspo,łecuiionej pO , ~e- '
- nach płaconych przez 'tejedhoStkf dostawcom uspo.łecz- '
. nic)DYIJl, a gdy cen takich nie ma - po cenach wzaj~m
riie ·uzgodnio.nfch, .

2} nieo.dpłatriego przekazania ' Jed'n06tko.m paflst'wowym ,po

t 10. t. Jednostka

' niem miejsca znalezienia i przechowywania rzeczy oraz czasu, w którym są wydawane znalezionerzeC'z:y. Ogłoszenie
takle mcźna usunąć po upływie miesiąca od dnia wywieszejlią !ub p'ą ~ydanlu rzeczy:o.sobie uprawnionej.

Jeżeli

cyzję G przejściu

§,, 9. Do rzeczy wymienionych w §1, z wyjątkie~ mapy
wojskowej, _ broni.amunlcJl J aparatury radiowo-nadawczej,
.,prze.p lsy § 2 ust. 4 J § a stosuJe .się odpowiednio.
pizechowująca ' obowiązana jest nie
pómie) Ji!żw' następnym dniu po przyjęciu 'Znalezion9ł neczy umieśc.lć w swojej siedzibIe, na widoca:nym miejscu ogło~
szenle powiadamiające przechowywaniu ,rzeczy.. ''Ze wskaza-

12.

IZecz przechowywana lub suma uzyskana' ze ·
s-przedaży rzeczy nie zostanie podjęta prz-ez osobę uprawnioną w ciągu jednego. roku od dnia doręczenia tej osobie
, wezwania do odbioru, w razie zaś- niemożnośc--i doręczenia . ~
od dnia zwrotu wezwaln ta lub stwierdzenia .niemożn~ścl 'doręczenia, kierownik jednostki przechowującej wydaje decyzję o przejściu rzeczy znalezionej lub sumy uzyskanej Z9
sprzedaży na własność Państwa..
§

się

,

Poz.2tO

,

pokryciu kosztów przeChowywania, jeżeU:
a) mogą , być wykorzystane przez państwowe jednostki
gospodarcze, jako środki trwałe, · ,
h) ' nie nadają sl~ do obrotu, a· 'Z& względu na ich 'wa~.
tość uźytkcwą mogąbyc wykorzysta.n e naceleo'p ieki społecznej, .
3) sprzedaży osobom. fizycznym wtryhie publicznej licy-

tacji.

:

"
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,

2.

Kierow;J.icy jednostek

przechowujących

wyznaczają

komisj.ę do prżeprowadzenia likwidacji rzeczy nie odebra-

nych, w składzie co najmniej trzech , os6Q, spośród pracowjednostki. Komisja ustala wartość szacunkową każdej
rzeczy po zasięgnięCiu w razle potrzeby opinii rzeczoznaw~
ty i przeprowadza publiczną licytację według przepisów
o postępoWarihi egzekucyjnym w administracji.
3. RzeCzy znalezione, na które nie ma nabywców, należy
bezpłatnie zaofiarować organizacjom opieki społecznej. ,
nik6~

tów, . o których mowa w § 14, oraz nie odebrane pi eniądz~
polskie jednostki przechowujące zaliczają:
l) w komunalnych przedsiębiorstwacb (zakładach) komunikacy jnycb, miejskich przedsiębiorstwachtdksówko
wych ~ wojewódzkich przeds\ębiorstwach Państwowej
Komunikacji Samochodowej- -na dochody właściwej
$. części budżetu terenowego,
2) , w przedsiębiorstwach: Polc;kie Koleje Państwo,we, PLL
"Lot" i Międzynarodowych Przewoz6w Samochodowych

sprzedaży ' rzeczy
oraz utrzymania jej w należytym stanie" a także k(~szty poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru
obciążają osobę uprawnioną do odbioru.
2. Rzecz nie może ' być wydana przed zapłaceniem tych
§ 14., L , Kosz:ty przechowywania

i

"PEKAES" - ,na docho<ly budżetu centralnego w
dotyczącej Minister~twa Komunikacji,

3) w przedsiębiorstwach' żeglugi morskiej I żeglugi śr6dlą

ddwej - na dochody , budżetu centralnego w
cząceJ Ministerstwa Zeglugi.

należności.

§ 15. Dokumentację dotyczącą rzeczy znalezionych na-- leży 'przechowywać przez okres dw6ch lat od dnia wydania
rzeczy ' osobie uprawnionej lub ptzek:azania jej właściwej organizacji albo zlikwidowania rzeCzy znalezionej.
§ 16, Sumy pieniężne uzyskane w wyniku zbycia rzeczy

zllalezionych w środkach , przewozowych, pomieszczeniach
i urządzeniach związanych z transportem, po potrąceniu kosz-

części

części

doty-

§ 17. Rozporządzenie Wchodzi w życie z dniem 15 s!erp-

.

~a~n~

Minister 'Gospodarki Terenowej l OchronySroaowiska: ,
J~ Kuslah

Minister Komunikacji: M . Zajlryd
Minister Zeglugi~ J. Szopa

2JI
OSWIAD<;:ZENIE RZĄDOWE

z dnia 29 maja 1972 r.
w sprawłezakoilczenla mocy oboWiązującej w stosunk~ch z Fldil Konwencji między Polską a Wielką Brytanią o wzaJemnym umawaDtu świadectw rejestracyjnych i innych krajowych dokumentów, dotyczących pomiaru tonaiu atatków
handlowych. podpisanej w Warszawie dnła 16 kwle~a 1934 r_
Podaje

się

mmeJszym do

wiadomości, że

zgodnie z od-

powiednią notyfikacją Rządą, Fidżi, otr,zymaną dnia 24 hitego
1972 r., Konwencja międ't~ Palską ',2, Wielką Brytanią o wza-

jemnymuznawaniu świadectw ' te1estra~y jnych nnnychkrajowych dokumentów, po tyczących pomiaru tonażu statków

handlowych, podpisan~ w Warszawie dnia 16 kwIetnia 1934 t;
(Dz.U.z ,1935 r. Nr 28, poz. 217), rozciągnięta na Fidżi przez
Wielką Brytanię.prze.slanie obowiązywać w stosunk'ach mię
dzy Polską a Fidżi dnia 24 luteg.o 1973 r •.
"

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowskl
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 3 czerwca 1972 r.
dotyczące uczestnictwa szeregu, pai1stw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskrymlna-

'"

cjl rasowej, otwartej do podpisu w- Nowym Jorku dnia

'

'i marca

1966 r.

Podaje sję nlniejsiym do, wiadomości, że zgodnie z ar, stanowienia artykułu 22 Konwentjf, w zakresie dotyczą
11 ustęp 2 Międzynarodowej konwencji w !i!prawie
cym przekazywania spo.r6w m i ędzy dwoma lub więcej
likwidacji wszelkich form dyskryminacji ' rasowej, otwartej Państwami Stronami Końwencji Międzynarodowemu
do podpis'u w Nowym Jorku dnia 1 Illarca 1966 r. (Dz. U.
Trybunałowi Sprawiedliwości, ponieważ uważa, że spo-rYi
z , 1969 r. Nr 25, poz. 187), następujące państwa złożyły Setakie powinny być uregulowane wyłączni e zgodnie
kretarzowi Generalnemu Organiżacji Naródów Zjednoczoprocedurą wyraźnie ustaloną
Konwencji lub w drodze
nych swoje dokumenty rlityfikacyjne powyższej konwencji
rokowań prowadzony'ch kana.łami dyplomatycznymi -mię~
w . niżej podanych datach:
dzystron'ami uczestniczącynii w sporze".
.
Zambia ;
,
dnia 4 lutego
1972 r.
Zgodnie z artykulem 19 lIstęp ,2 konwencji weszła , oDa Vi,
Algieria. ., . , ., . , , , ~ dnia 14 lutego
1972 r. życie w stosunku. do Zambii dnia 5 marca 1972 r., Algierii;..;c
Kuba - , , •
. dnia 15 lutego
1912 r. dnia 15., marca 1972 r., Kuby - dnia ' '16 marca 1912 r. ,
. z zastrzeżeniem, że
' IłRe~olucyJny Rząd Republiki Kuby nie przyjm;lJje pO'Minister Spraw Zagranicznych: S! OlszowsJd.
tykułem
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