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n:Ie w ' dzierinikach urzędowychwojew6dzkich rad narodo~ 
wycha'ktualną sieć plac6wekspedycy jnych, działających na 
obsżarachobjętych zasięgi€m kh działania; 

§ 61. 1. Prezydium wojew6dzkiej rady narodowej (rady' 
narodQwej miasta ; wyłączonego z województwa) może roz
ciągnąć ' obowiązek przyjmowania do . przewozu na zlecenie 
placówld sPedycyjnej ładunku ziemiopłodów weźasie ' trwa
nia akcji przewozów jesiennych na pojazdy przejeżdżające 
bei ładunku po określonej ' drodze - w celu dostarczenia 
ładunku bezpośrednio z miejsca skupu, znajdującego się przy, 
tej drodze, do miejsca przeznaczenia. 

2. Do wypadków określonych w ust. 1 stosuje się prze- -
pis § 52 ust. 2. 

Rozdz1a18 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

, §, 62. Kontrolę przestrzegania przepisów rozporządzenia 
dotyczących.: 

.1') obowiązku posiada-nia zezwolenia '(potwierdzenia zgło~ 
szenia) na prowadzenie tJansportu drogo.węgo) 

2) przestrzegania zakresu trarisportu 'określonego w zezwo
, leniu ,(potwierdzeniu zgłoszenia); 

3) . stosowania ' obowiązującychdokument6w eksploatacYJ-
nych! przewozowych, ' ' 

~) zgłaszania placówce spedycyjnej pr6żnegoprzebiegti 
ciężarowego pojazdu samochodowego (przyczepy) lub 
przewozu, przy którym ł'adowność pojazdu jest tylko 
częściowo wykorzystana / . 

..:.,; wykonują inspektorzy gospodarki samochodo-wej, nieza· 

leżnie od kontl'olf wykonywanej w tym zakresie przez inne, 
. organy na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 63. J. Traci moc rozporządzenie Ministr.ów Komuni
kacji l Gospodark'iKomunalnej .z dnia 1 lutego 1965 r. W. 
sprawie ' krajowego transpórtu droQ'owego (Dz. U. Nr 7, 
poz. 40). 

2. Do czasu wydania przepisów przewidzianych -w 'ni-
niejszym rozporządzeniu pozostają w mocy: " . 

1) zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 Iipca19(j5 r. 
w . sprawieużyczania pojazdów samochodowych przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej pracown,ikom tych 
jednostek lub innym jednostkom gospodarki . uspołecznio-,' 
nej (Monitor Polski Nr 37, poz. 214); , 

2) zarządzenie Ministr.a Komunikacji z dnia 12 pażdziernika 
1966' r. w sprawi·e zakresu , stosowania ~ ,przepisów o wy
korzystaniu łado>yności ciężarowych pojazdów saIn<?cho'-. 
nowych! ich próżnych przebiegów do pojazdów samo
chodpwych : państwowych -przedsiębiorstwtransporto

wych (Monitor Polski Nr 59, poz. 285), z tym że zamiast 
powołańych w zarządzeniu przepisów rozporządzenia 
wymien~onego w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy' 
niniejszego rozporządzenia, 

3) przepisy dotyczące wzorów-clruków i formularzy , stos,o
wanych w sprawachzez-woleń ,i potwierdzeń zgłoszenia 
transportu drogowego wydane, przez ' Ministra Komuni
kacji na pódstawie § 45 rozpprządzeniawYll1ieni-ÓDego ' 
w · ust. 1, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Minister-
stwa Komunikacji. ' 

- § 64. Rozporządzenie wchodzi w żyde .z dniem 1 wrześ
nia 1972 r. 

Minister Komu~ikacji: M. Zajfr'jd 

Minister GO$podarki Terenowej i O'chrony Srodo>yiska.i ' 
J. Kuslak 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 lipca 1972 r. 

dotyczące ,uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencJI w sprawie , likwidacji wszelkich form dyskryminacji f 

rasowej; otwartej do- pOdpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. ' 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że z!Jodnie z ' arty
kułem . li. ustęp 2 Międzynarodowej konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich ' form dyskryminacji rasowej, otwartej 
do podpisu w Nowym Jorku dnia l mar,ca 1966. r. " (Dz. u. 
z 1969 r. Nr 25, poz. 187), został złożony dnia 30 maja 1972 re 
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów ,Zjednoczo-

nych dokument przystąpienia Mauritiusa do powyższej kon-: 
wencji. 

Zgodnie z artykułem 19 ustęp 2 Kpnwencji weszła ona 
W życie w stosunku do Mauritiusa dnia 29 czerwca 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyrek 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE. 

z dnia 31 lipc~a 1972 r. 

y; sprawie przystąpienia Grecji do JedńoIltej konwencji o środkach 'odurzających z 1961 r., ~porządzonej w Nowym 
Jorku dnia 30 marca 1961 'r. 

P'odaje się niniejszym do wiadomoścł, że zgoanie z ar
tykułem 40 ustę'p2 Jednolitej konwencji o ,środkach odurza
jących z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dni,a 30 mar
ca 1961 r. (Dz.U. z 1966 r. Nr 45:, poz. 271), został złożony 
dnia 6 czerwca ' 1972 r.Sekretarzowi Generalnemu ' Organi
zacjiNarog6w Zjednoczonyc~ dokument przystąpienia Grecji ' 

do wymienionej konwencji. ,. 
Zgodnie z artykułem 41 ustęp 2 powyższej konwencji 

weszła ona w , życie w stosunku do Grecji ' dnia 6 lipca 
.1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: W z. J~ Czyrek , 




