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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW KOMUNIKACJI I GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY SRODOWISKA 

z dnia 28 grudnia 1972 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportn drogowego. 

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 listopada 
'1961 ' r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. 
Nr 53, poz. 297) zarząd la się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Komunik/acji i Go
spodarki Tere nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 31 lipca 
1972 r. w spr awie krajowego tran'sportu drogowego (Dz. U. 
Nr 34, poz. 234) w § 36: 

1) w ust. 1 pkt 2: 
, a) lit. b) otn ymuje brzmienie: 

"b) prowadzen ie publicznego ciężarowego transpor
tu samochodowego z wyjątkiem określonego w 
ust. la pkt 2", 

bl skreśla ,się lit. c), 
2) po ust. 1 dodaje się ust. ta w brzmieniu I 

"la. Zezwolenia na prowadzenie zarobkowego trans
portu drogowego: 
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1) . pojazdami konnymi, 
2} ciężar0wego ciągnikami przez rolników VI 

okresie czasu wolnym od pracy na roli 
- udżiel.a nacze'lnik gminy (miasta i gminy) lub właś
ciwy do spraw komunikacji organ prezydium miejskiej 
rady narodowej miasta nie stanowiącego lub stanowią
cego powiat mIejski, a w mieście wyłączonym z wo
jewództwa ~ organ do spraw komu nikacji prezydium 
rady narodowej tego miasta lub prezydium dzielnico
wej rady narodowej." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie dniem ogło
szenia. 

Mi.nister Komunikacji: M. Zajlryd 
Minister Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska: 

J. Kusiak 

\ OSWIADCZENIE' RZĄDOWE 

z dnia 10 stycznia 1973 r. 

dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej I Sródzlemnomorskiej Organizacji 
Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. 

, 
Podaje się niniejszym do wiadomości, ,że zgodnie 

I art. XX Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej 
I Sr6dziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpi
sanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. 
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Nr 33, poz. 191), został złożony dnia 27 pa żdziernika 1972 r. 
dokument przystąpienia Maroka do powyższej konwencji. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czy rek 

OSWlADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 10 stycznia 1973 r. 

:w sprawie r.atyfikacjl pn:ez Norwegię Konwencji dotyczącej koliljl praw w prżedmlocłe formy rozponądze6 
testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 196J r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, te zgodnie 
~ artykułem 14 ustęp 2 Konwencji dotyczącej kolizji praw 
\Y przedmiocie formyrozporzlłdzeń testamentowych, spo
nądzońeJ w Hadze dnia 5 pażdziernika 1961 r. (Dz. U. 
• 1969 r. Nr 34, poz. 284), został złożony przez Norwegię 

Rządowi Holandii dnia 2 listopada 1972 r. dokument raty
fikacyjny powyższej konwencji. 

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 wymieniona konwen- ' 
cja weszła w życie w stosunku do Norwegii dnia l stycz
nia 1973 r. 

Minister Spraw Zagranicznych : w z. J. Czyrek 
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