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l) zO' miasta ' Strzelce Opolskie obszar o ' powierzchni 1.352 ha 
, i włąc:re się go do ' gromady Strzelce Opolsk'ie, 

2) z gro'mady R'o'zmierz częśĆ obsza,ru wsi Rozmietka o po
wierzchni 139,00 hai wląc7Ja się ją do miilJs1a Str'zelce 
Opolskie 

w tymże powieoie i · województwie. 
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§ 2. Szczegółowego określeni,a przebiegu granicy Iniasta 
Strz'e:lce OpolskJe dokona PrezydiumW:ojewódzlciej . Rady 
Narodowej w Opolu w dr'odzezarządzenia. Zarządzenie pod
legaogl'oszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz:kiej Ra
dy Nar'odowej. 

§ 3. Rozporządzenie wchod'lli w życie z dniem ogło-sze-
nia. 

. Pre~es Rady Ministrów: P.Jaroszewicz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

z dni,a 18 marca 1972 r. 

, -
w sprawie zwolnień od należności 'celnychoraz od ograniczeń przywozu i wywozu przedmiotów przewożonych między 

Polską ~zeCząpospoIitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną. 

Napods:tawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 lipca ' 
1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, po.z. 166Lzarządza s,ię, 

co następuje: 

. § 1. 1. Roz.porządze,nJe dotyczy przedmiotów przewo
ŻO'llycą prze'z grani,cę w obrocie poza'pla:n,owym między Pol
ską Rze,cząpospolHą Ludową a Niemie,cką Republiką Demo" 
kra'tycZiną, dokonywa,nym przez .obywateli tych państw. 

2. W rozumieniu f>021porządzenia okte·ślenie "PTzewa
czenie ,do użytku osobistego, domowego, · na pamiątk,i i upo- . 
mi,nki" otnacza . przedmi.o-ly przeznaC2Jone na potrzeby oso'by 
w czasie podróży i pobytu za gra.rticą ordJZ na potrzeby prze
kraczającego gr!inicę, odbiorcy i ich rodzin, a przedmi,oty 
o charakterze pamiątek i upominków również dla hmych 
>osób - wszystko w rOIzsądnychgranicach. . 

§ 2. 1. Zwalni,a się od cła i ogranicz~ń przywo'Lowych 
li wywo'z,owych prz'edmi'oty, których rodzaj i ilość wskazuje 
lIla przeznaczenie ' do użytku os·obistegoQ, domowego, na pa
miątki i upbmink:i;- jeżeli przedmi.oty te przewożone są przez 
lOS()~y przekra<:zające granicę albo nadane zostały do prze
wozu publicznemu przec;lsiębioOrstwu\. .przewozowemu przez . 

. obywa,teli Polskiej Rzeczypospolitej ,Ludowej lub Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej . z teryt·or,ium i na teryto~ium tych 
państw, 

2 Przepisu ust. 1 nie stosuje się do samochodów. 

§ 3. 1. Ocena, czy przewożoQne przedmi·oty ·odpoWli1adają 
pod względem rodzaju i iJ.ośd pTlzepisom § 2; należy do or
g'dJUÓW celnych. 

2. Przedmi'oty, które stosownie do ust. nie podlegają 
zwolnie:niu od należ,ności celnych, ooprawia się n,a wsadach 
ogólnych. 

§ 4. Przewóz przedmi'otów,. których obrót Jest na mocy . 
odr.ębnych przepisów 2iabr,oniIO'ny lub poddany o'gra:niczeruom 
ze względu na dobro lub be7;pieczeństwo publlkz:ne, rzdwwie 
ludzi, ochmnę zwierząt, . wśti:ń, dóbr kultury, in,te,res ' dewi:ro
wy, może nastąpić z zachowaniem . wymagańod<poQwiedmch 
prz·episów. 

§ 5. Tracą moc: 
l) rozporządzeni e Mi:r.:i'stra Ham,dlu ~gran:i<:7Jne9'o z wa 

18 luteg'o 1963 r. w sprawie zwolnień odnale.żnrośd ceł
'Ilych i stosowania . odprawy celnej wM'unkowej W po
granicznym ruchu turystyc2lnym pomiędzy Polską Rze
cząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demok:ra- t

tyczną (Dz. U. Nr 8, ' poz: 49), 
'2) :reiządzen:ie Mj.nls'lra HandluZa.gtd!lliczneg.o z ' dnia 

·17 grudnra1970 r. w sprawi~zwołnieńod należności cel
nychptzy:-v,oliowych i ogra,niczeńdla. osób zatr\.lidJri<»D.ych . 
lub uczących Slię za . gramką (Monitor polsaci .Nr ,1(3, ',' 

poz. 349). 

3. Zwolnienie określ()l~e w 'ust. l nie obejmuje' przesy-." §"' 6. ~·.R()IZpoorządzeh'ie . wchod71i w życie z IdThiem -ogłtosze~ 
lek przywłezionych z państwa trzeciego na terytorium jed- ma. 
nego z państw wymie-ni·onych w ust. l, z przeznaczentiem 
'dalszegu ichpriywozu na terytorium :drugiego 'z 'tych państw. . ' ~nistet ,Handlu . Zagranicznego: ~. Olszewsld 
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ROZPORZĄDZENIE MINIST.RA SPRA W WEW~TRZNYCH 

z dnJa 17 marca 1972 r. 

w sprawie zapobiegania . pQżarom lasów i o~iektów budowlanych powstającym w wyniku wypalania łąk i wrzosowisk; 

1) spalać pokrywę gleby ipoZiOstalości rośJ,inne, 

iJ 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwie'tn:i,a 1960 r. 
>o ochronie prz€ciwpożarowej (DZ. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 120 
i z 1971 r. Nr 12, poi. lIS) zarządza się, co następuje: 

§ 1. ' Zabrania ' się na terenach łąk i wrz:os,owisk w odle
głości do 100 m o,,! lasów, obiektów przemys,j<Jwych, s:kladów 
i ~nnyc'h zabudowań dokonywania czynności mogących wy
wolać niebe:zpieczeństwo · pożaru, a w szcz.ególnośd: 

2) wzniecać ogniska, pozostawiaćlu,b przenosić pa.lące się " f' 

a,lbo tlące s'i ę przedmioQty oraz k:oIzys·tać z oitwartego 
plomienia, jak równ·ież porzucać nie wygasZione zapałki 
i nied.opałk,i papiemsów, . 

3) używ:ać na parowozach dmuchaw oraz mdlIliłpulować 'na 
ruSZltach palenisk, 

'. 
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4) używać oiągników bez zabe71pieczenia rur wydeclpwy,ch 
iskI'ochr'OOlami. 

§ 2 . . 1. Wypalaniepo.krywy gleby Q pomstał,oki roślin
nych na terenacl;l łąk !i wr:wsowisk w odległości ponad 
100 m od lasów, obiektów przemysłowych, składów i ~nnych 
~abudawań wymaga ze"LWolenia: 

1) na terenie gromad - biura 'gl'omad'Zkdej rady nar·od,o
wej, 

2) na terenie osiecUi d mi'ĆISlt - miejscoWej jOOnosNd s.broaży 
pożarnej. 

2. Zez'woleruie dotyczą,ce terenów POł,oŻ'OOlych w odle-

3. W zezwoJeruiu.należy 9kreśHć ' wilJrunki wypalania po~ 
krywy gleby i poz'ostałości r-ośU,nnych, r&apewniające maksy.; 
maJne be,zpieczeństwo pożarowe. 

§ 3. Nadzór ,Illad przestrzega;niem przepisów lllL!In!eJszeg.o 
IOZiporządzecrtia sprawują służba rolna,- . służba leśna, strat 
ochrony koleI, straż przemysłowa, jednost:k:i straży pożiIr~ 
Illych o,ra.z organy Milicji Obywatelslciej. 

§ 4. W zakresie unO'l'ID'owanym ni,rriejszym 1"OZiporządze
Ill,iem traci moc : r·ozporządzenie Mim.istra Go5pooarki Komu~ 
nalnej z dnia 14 lipca 1951 r, w sprawie 'Zapobiegania po. 

, wstawaniu ~ rozszerzaniu się pożarów . lasów, łąk, t'Orfowi6It 
d Wf'Ziosawisk ,(Dz. U. Nr 4Q,poz: 303). 

gł-ośd od 100 do 500 m od lasu wymaga pOOladto mg,oanie- § 5. Roz.porządze,ruie wchodzi w życie z dniem ogł06ze~ 
lIlii,a z wła,ściwym il1adleśnictwem. lilia. 

Minister Spraw: Wewnętrznych: W. Ociepkd 
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OSWIADCZENIE ·RZĄDOWE 

z dnia 21 stycznia 1972 r. 
( 

w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie iikwidacjl wszelkich form dyskrymJ
nilcJI rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia '1 marca 1966 r. 

Podaje się lnJiniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 17 ustęp 2 lub aa-lykułem 18 ustęp 2 Międzynar,odowej 
konwencji w sprawie Hkwidacji wszelkich form dyskrymina
cji ras,owej, Qtwartej do podpisu ,w Nowym ' Jorku ' dnia 
7 marca 1966 r. (IYl. U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187), na.stępujące 

'państwa , zł-ożyły Sekreta.IZiowi Generalnemu Orga.niżacji Na
rodów Zjednoczonyc;h swoje dokumenty ratyfikacyjne lub 

. ~kumenty przystąpienia do tej konwencji w niżej podanych 
ti!rminach: 

Maroko . anita 18 gr1.ldDia 1970 r • 

z zastrzeżeniem, że Królestwo Mar'oka nie uważa się za 
związane postanowieniami artykułu . 22 konwencji, w 
myśl którego ja'kiOt.olWliek spór między dwoma lub więcej 
PańSltwami Str'onami k'()nwencji~ ootyczący interpretacji 

Republika Srodkowoafrykańska .dnia 16 mar,ca 
Malta. • • • dnia 27 maja 
Jamajka. • • • ;. . . • -dnia 4 czerwca' 

1971 r.; 
1971 r'i 
1971r. 

z następującym zastrzeżeniem:, "Konstytucja Jamajki za
bezpiecza i gwarantuje każdej osobie na Jamajce podsta

, wowe .prawa i , wolnoścLosobisŁe ruezaleŻrn.ie Od rasy l·ub 
miejsca pochodzenia. Konstytucja przewiduje odpowied
nie postępowa,nie prawne, które ' jest przeprowadzane 

. w wypadku ,narusżenia przez państwo lub, jednostkę Ja-
lciego'kolwiek z tych praw. , Ratyfikacja niniejszej klOn-

. wencji przez Jamajkę ,nie OZ_Dacza przyjęcia zobowiązań' 
wykraczających poza granice konstytucyjne ani też przy
jęcia zobowiązania do wprowadzenia postępowania inne
go . niż to, które przewiduje Konstytucja."; 

lub stosowaniakQnwencji, ma być przekazany - n.a Kamerun 
wniosek którejkolwiek ze stron w sporze ~ do .. roz- /' Francja • 
strzyg.naęcia MiędzynctPodpwemu TrybunaŁo:wi ~prąwiedli- Peru. • 
wości, i oświadcza, że na przekazanie s'poru do ' Międ·zy- · Chile. 
'IlaFooowego Trybooału Sprawiedliwości koniecz.na jest w Lesotho 

• dnia 24 czerwca 1971 r., 
dnia 28 lipca 1971 r., 
dnia 29 września 1971 r., 

• dnia 20pażdziemika ' 1971 r., 
dnia 4 listopada 1971. r. 

każdym poszczególnym wypacUtu zgoda ws.zystkich stron 
w , sporze; 

Nepal. . . • dnia 30, stycznia 1971 r. 

z zastr:zeżeo'iem, że Nepal nie ' uważa się za związany po
st,anowie:niem artykułu 22 konwencji, w myśl któreg'o 
jakikolwiek spór między dwoma- lub więcej Państwami 
Stronami konwencji, dotyczący inte'rpretacji albo stoso
wania konwencji, ma być przekazany- na wni·osęk któ
Tejkolwiek ze ' str,()IIl w sporze - do J'Ozstrzygnięoia Mię
dzynar·odowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, 

Zg'odnie z artykułem 1.9 ustęp 2 k,onwe'ncji weszła ona 
w życie w stnsu.nku do Maroka dnia 17 styczni,a 1971 r., Ne
palu dpia 1 marca 1971 r., Republiki Srodkowoafrykańskiej 
dnia 15 kwietnia 1971 'r., Malty dnia 26 czerwca 1971 r., Ja-. 
majki drnia4lipca 197.1 r., Kamerunu ,dnia 24 lipca 1971 r., 
Francji dnia 27 s ierpnia 1971' r., Peru dnia 29 paździe:rnika 

1971 r., Chile dnia 19 listopada- 1971 r. oraz Lesotho dnia 
-4 grudni·a 1971 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 




