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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 pracow
nik6~ jednostki. 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. , 

§ 14., L , Kosz:ty przechowywania i sprzedaży ' rzeczy 
oraz utrzymania jej w należytym stanie" a także k(~szty po
szukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru 
obciążają osobę uprawnioną do odbioru. 

2. Rzecz nie może ' być wydana przed zapłaceniem tych 
należności. 

§ 15. Dokumentację dotyczącą rzeczy znalezionych na
-- leży 'przechowywać przez okres dw6ch lat od dnia wydania 

rzeczy 'osobie uprawnionej lub ptzek:azania jej właściwej or
ganizacji 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-
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tów, . o których mowa w § 14, oraz nie odebrane pieniądz~ 
polskie jednostki przechowujące zaliczają: 

l) w komunalnych przedsiębiorstwacb (zakładach) komu
nikacy 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 
"PEKAES" - ,na docho<ly budżetu centralnego w części 
dotyczącej Minister~twa Komunikacji, 

3) w przedsiębiorstwach' żeglugi morskiej I żeglugi śr6dlą
ddwej - na dochody , budżetu centralnego w części doty
cząceJ Ministerstwa Zeglugi. 

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

Minister 'Gospodarki Terenowej l OchronySroaowiska: , 

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

J~ Kuslah 
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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 wza
Jemnym 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 nnnychkra
jowych 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
tykułem 11 ustęp 2 Międzynarodowej konwencji w !i!prawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji ' rasowej, otwartej -
do podpis'u w Nowym Jorku dnia 1 Illarca 1966 r. (Dz. U. 
z , 1969 r. Nr 25, poz. 187), następujące państwa złożyły Se
kretarzowi Generalnemu Organiżacji Naródów Zjednoczo
nych swoje dokumenty rlityfikacyjne powyższej konwencji 
w .niżej podanych datach: 
Zambia ; , 
Algieria. .,., .,., 
Kuba - , , • L , , " 

. z zastrzeżeniem, że 

dnia 4 lutego 
, , ~ dnia 14 lutego 

. dnia 15 lutego 

1972 r. 
1972 r. 
1912 r. 

' IłRe~olucyJny Rząd Republiki Kuby nie przyjm;lJje pO'-

, stanowienia artykułu 22 Konwentjf, w zakresie dotyczą
cym przekazywania spo.r6w mi ędzy dwoma lub więcej 

Państwami - Stronami Końwencji Międzynarodowemu 
Trybunałowi Sprawiedliwości, ponieważ uważa, że spo-rYi 
takie powinny być uregulowane wyłączni e zgodnie i 
procedurą wyraźnie ustaloną w Konwencji lub w drodze 
rokowań prowadzony'ch kana.łami dyplomatycznymi -mię~ 
dzystron'ami uczestniczącynii w sporze". . 

Zgodnie z artykulem 19 lIstęp ,2 konwencji weszła , oDa Vi, 
życie w stosunku. do Zambii dnia 5 marca 1972 r., Algierii;..;c 
dnia 15., marca 1972 r., Kuby - dnia ' '16 marca 1912 r. , 

Minister Spraw Zagranicznych: S! OlszowsJd. 
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