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moiliwiającej przemieszczanie się trumny, lub w innym po
Jemniku, wykonanym z n i,eprzepusz·czalnego mater i ału. 

3. Po przewiezienill zwłok na miejsce przeznaczenia po
winny . być one niezwłocznie pochowane bez otwierarri,a 
trumny. 

4. - Szczątki pozostałe w wyniku spalenia zwłok, przewo
tone na odległośd określime w ust. 1 i 2, powinny być 
umieszczone w zalutowanym pudle metal owym (urnie) za-
mkniętym w skrzynce drewnianej. ' • 

5. Przewóz zwłok dozwolony jest w zasćj.dzie tylko w 
ouesie od 16 października do 15 kwietnia, poza tym ' zaś 
okresem zezwolenie na przewóz może być udzielone jedynie . 

' wyjątkowo przy odpowiednim zapewnieniu bezpieczeństwa 

,ani tarneg·o. 
6. Przyst.osowaniem i zabezpieczeniem opakowania zwłok 

i szczątków do przewozu na odległość ponad 60 km zajmują 
się upoważnione ,przedsiębiorstwa lub zakłady po.grzebowe. 

. § :h. 1. Ekshumacja zwłok i SZGzątków powinna odby-
wać się we wczesnych godzinach rannych podcząs chłodnej 
pory roku (w okresie od 16 października do 15 kwietnia). , 

2. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właści
we'go pow)ato~ego (miejskiego,9ziel~icowego) lub pO'rto
weg,o inspektora sanitarnego, ktory: 

l) wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz 
2) moźe zeżwoJić na wykonan ie ekshumacji w innyln czasie 

niż określony w ust. 1, przy za,chowaniu ustalonych przez 
niego środków ostroźności. 
3. Przy ekshumacji mogą bić obecne tylko osoby bez

pośrednio zaintere·sowane. 

4. Zwłoki ekshumowane przed upływem okresu miriera
lizacji powinny być wydobyte wraz z tr'umną,. którą bez 
otwierania należy um i eścić na czas przewozu W obrębie kraju .' 
w skrzyni szcżelnie . wybitej blachą. Na miejscu ponownego 
pochowania trumnę naleźywydobyć ze skrzyni i pochować 
bezzwlocznie ' na cment,arzu bez jej otwierania. W r:azie· eks~ 
humacji wykonywanej po upływie okresu mineralizacji wydo
byte szczątki wraz z resztkami trumny należy umieścić w no- '. 
wej trumnie i przygotować do przewozu zgodnie z ,§ 30 ust. 1. 
Zwłoki lub szczątki wywożone po ekshuma,cji poz.a granke 
Państwa nślleży zamknąć w nowej trumnie i przygotować do 
przewozu zgodnie ,z wymaganiami § 30 ust. 2. 

5. O zami,erzanej ekshumacji na cmentarzu komunalnym 
powini·en być zawiadomiony .zarządtego c,mentarza" a na 
cmentarzu wyznani,owym właściwa jednostka wyznaniowa. 

§ 32. Przepisów ni'niejszeg,o rozporządzenia nie .stosuje 
się do' gr,o'bów istniejących w dniu jego wejśCia w żyd.e, 

jeżel,i zastosowanie tych · przepisów uniemożliwiałoby korzy
. stanie z grobu na warunkach dotychcz,asowych; 

§ 33. Traci móc rozporządzenie Ministrów Gospodarki 
Komunalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z. dnia 25 maja 
1961 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prówadzenia ' ksiąg 
cmentarnych oraz chowania zmarłYCh (Dz. U. Nr 31, poz. 152). 

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w' źycie z ckliem ' o.gIos ie.i 
nia. 
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Śr,odowiska: , 

J. Kusiak 
Mi,nister Zdrowia i Opieki Społecznej: M. S]iwiński 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE , ' . 

z dnia 7 października 1972 r. 

:w sprawie ~ypowiedzenla przez Szwajcarię Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji , ustawodawstw w zakresie mał
żeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomo~ci, źe zgodnie z arty
kułem 12 Konwencji dotyczącej uregulowania kolizji ustawo
dawstw w za.kresie małżeńśtwa, podpisanej w. Hadze dnia 
12 czerwca 1902 r. (Dz. U. z 1929 r. Nr 80, poz. 594), zostalo 
notyfikowime Rządowi Królestwa Holandii dnia 25 maja , 

1972 r. wypowi,edze'nie przez Szwajcarię powyższej kim-
wEmcji. , • _ 

Wymieniona konwencja przestanie obowiązywać Szwaj
carię dnia 1 czerwca 1974 r. 

i,. 
Minister Spraw Zagranicznych: w z. -J: Czyre,k 
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, OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 października 1972' t . 

.w sprawie przystąpienia Maroka . do Konwencji dotyczącej pro~edury cywilnej, 8por~ądzoneJw Hadze 
. dnia l marca 1954 r. 

_ Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 31 ustęp t I artykułem 28 ustęp 2 Konwencji, dotyczą
[Cej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia . 1 marca 

1954 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 17, poz. go), wymieniona konwen
cja weszła w życie \V .. stosunku do Maroka dnia 14 września 
1~2~ . 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyrek 
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