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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 

90 

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 




