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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

2 d~ia , 11 lipca 1972 r. 

w sprawle przystąpienia ' R,epublikl ,Tunezji do Konwencji , celnej dotyczącej ułatwień , przy przywozie towarów przezna.; 
czonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach" targach; kongresach lub podobnych"lmprezach, sporządzonej 

w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. ' 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar- seli dnia 21 kwietnia 19721'. dokument przystąpienia RepubIi .. 
tykułem '18 Konwencji celnej ' dpty!=zącej ułatwień przy ' ki Tvnezji do powyższej kónwencji. 
przY'\"Ozietowarów przeznaczonych do wysta wiania a,lbo Zgodnie z " artykułem 19 wyżej wymienionej konwencji 

/ wykorzystania na , wystawach, targach, kongresach. lub po- :wchodzi ona w życie w stosunku do Republiki Tunezji dnia 
dobnycb imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 21 lipca 1972 r. ' 
1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 239), został złożony Se-
kre.tarz.owi , Generalnemu Rady, Współpracy ~elnejw Bruk~ - Minister Spraw Zagranicznych: S~ OlszowskI 

. -" 

Reklamacje I powodu niedoręcienia poszczeg6lnych numer6wwnoslć należy do Administracji' Wydawnictw Urzędu Rady Mi~ 
m.tr6w (Warszawa 34, ul. PQwslńska 69/11 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni od daty wydania następnego ko

lejnego numeru. 

Opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi: roctnle, 100,- zł, p6~~ocznle 60,- zł, 
Opłata za cprenumeralę załącznika , do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,- , zł, p6łrocznle 27,- zŁ -

Prenumeratę na r~k następny (roczną lub p6łroczną) przyjmuje się do dnia 30 Iislo
pada. Prenumęratę mot na zgłaszać wstecz za I p6łrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za li p6łrocie bądź za cały b,1etący tok '- 40 dnia 30 września. Do 'abo
nent6w, kt~rzy opłacą prenumeratę po tych ' terminach, .wvsyłka pierwszych numer6w 
dokonana zostanie z op6źnlenlem, a ponadto zostaną policzone kosżty przesyłkI. Opła
ta za prenumeratę , powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na ,konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mlnlstr6w w Narodo
wym Banku Polskim IV Oddział Miejski, Warszawa nr t~28-91·43745. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się.- Na odcinku wpłaty należv podać dokJadną nazwę In
stytucJI (bez skr6t6w), nazwę I numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warsza~ 
wa lO, Poznań 3 Itp,), powiat. ulicę, nr domu, nr skrvtklpocztowej oraz liczbę zama· 

, wlanych egzemplarzy Dziennika Ustaw. ' 

Pojedyncze egzemplarze DzIennika Ustaw nabywać moźna w punktach sprzedażYi ' 
w Wars,zawle: III I 'ArDlJl Wojska Polskiego 214, ;,Dom Książki" - Księgarnia Praw, .. ' 
no-Ekonomiczna - ul: Nowy Swiat l, kiosk "Domu Książki" w gmachu sąd6w ...., 
al. Gen. Swlerczewsklego 127, w kasach Sąd6w WOjewódzkich w: Białymstoku, Kat,o
wicach, Kleleach, Koszalinie, Lodzl,Olsztynie, Opolu, Rzeszgwle, Wrocławiu I Zielonej 
Górze oraz w kasach ' Sąd6w, Powiatowych w: Bydqoslczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, ' Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, LuJ:>lInie, Nowym Sączu, 
Ostrowie ,' WlkP .. Poznaniu" Przemyślu" Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, To~ 

, runlu I Zamościu. ' 

Reaakcja: Urząd Rady Minlstr6.w - Bluto Prawne, ,Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
:Administracja: Ą.dmlnlst~ac~ Wydawnictw Urzędu Rady Mlnlstr6w, Warszawa 34, 

ul. POwslńska :6917\ (skrytka pocżtowanr 3). ' , ' 

Tłoczono z polece~la Prezesa, Rady Mlnlstr6w 
w Zakładach Graflczńvcb "Tamka", Zakła~ nr l, Warszawa, ul. TaI!lka 3. 

Zam . .1525 Cena i.sÓ zł 
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