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23) Urząd Celny w Terespolu pad Bugiem --.: powiaty 
bialski, łukowski i radzyński z obszaru województwa 
lubelskiego 'oraz m. Siedlce i powiat siedlecki z obsza
ru województwa warszawskiego; 

24) Urząd Celny w Tuplicach- powiaty .lubski, żagań
ski i żarski z obszaru województwa zielonogórskie90; 

25) .Urząd Celny w Wałbrzychu - m. Wałbrzych oraz po
. wiaty kamiennogórski i wałbrzyski z obszaru woje

wództwa wrocła wskiego; 

26) Urząd Celny Kolejowy w Warszawie - siedziba 
urzędu; 

27) Urząd Celny Warszawa-Poczta,- . m.st. Warszawa 
oprócz dzielnicy Ochota i siedziby Urzędu Celnego 
Kolejowego w Warszawie oraz obszar województwa 
warszawskiego oprócz. m. Śiedlce j powiatu siedlec-
kiego; -

28) Urząd Celny Warszawa-Port Lotniczy - dzielnica 
Ochota m.st. Warszawy; 

29) Urząd Celny we Wrocławiu - m. Wrocław i obszar 
województwa wrocławskiego oprócz m. Wałbrzycha 

i m. Jeleniej Góry oraz powiatów bolesławieckiego, 
bystrzyckiego, jeleniogórskiego, kamieilnogórskiego, 
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kłodzkiego, luhańskiego,lwóweckiego, wałbrzyskiego 

i zgorzeleckiego; . 

30) Urząd Celny w Zebrzydowicach - m. Bielsko-Biała, 
powiaty bieiski i wodzisławski z obszaru wojewódz
twa katowickiego oraz _ gminy będące siedzibą tego 
urzędu i jego oddziałów; 

31) Urząd Celny w Zgorzelcu - m. Jelenia Góra oraz po
wiaty bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, Iwówecki 
i zgorzelecki z obszaru województwa wrocławskięgo. 

§ 5. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 
19 maja 1965 r. w sprawie właściwości urżę.dów cel
nych uprawnionych do orzekania w postępowaniu kar
nym skarbowym (Dz. U. Nr 22, poz. P8); 

2) zarządzenie Ministra Handlu Zagraniczneg(} z ' dnia 
19 maja 1965 r.w sprawie określenia w.łaściWości 
miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w 
sprawach przestępstw skarbowych (Monitor Polski 
z 1965 r. Nr 30, poz. 168 i z 1967 r. Nr ·44, poz. 217). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1973 r. 

Minister Hantllu Zagranicznego: T. Olechowski 

, 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 5 kwietnia 1973 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakładów na wyścigach 
konnych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 20, 
poz. 173 i z 1958 r. Nr 11, poz. 40) zarządża się, co nastę
puje: 

§ I. W § 20 rozporządzenia Ministra Państwowych 

Gospodarstw Rolnych z dnia 6 pażdziernika 1951 r. w spra
wie określenia zasad przeprowadzania wzajemnych zakła
dów na wyścigach konnych (Dz. U. z " 1951 r. Nr 53, 
poz. 373 i z'\ 1957 r. Nr 61, poz. 333) ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 
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"l. Końcówki groszowe wygranych przypadających na 
każdą dziesięciozłotową część stawki zasadniczej ule
gają skreśleniu, a powstałe stąd sumy przeznacza się 

na dobro Przedsiębiorstwa." 

§ 2. Rozp'orządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Rolnictwa: J. 'Okuniewski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 2EGLUGI 

z dnia 3 kwietnia 1973 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskICh statkach morskich. 

Na podstawie art. 51 Kodeksu morskiego (Dz. U. 
z 1961 r. Nr 58, poz. 318) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 3 rozporządzenia Ministra 2eglugi z dnia 
18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na 
polskich statkach morskich (Dz. U. z 1963 r. Nr , 19, 
poz. 104 i z 1968 r. Nr 39, poz. 280) ust. 2 otrzymuje 
b'rzmienie: . 
,,2. Na trawlerach-przetwórniach I trawlerach-zamrażal-

niach zamiast dzienników określonych w ust. 1 pkt 1 

i 2 należy prowadzić dziennik okrętowy przemysłowe
go statku rybackiego i dziennik maszynowy przemy
słowego statku rybackiego według wzorów określo

nych przez Ministra Zeglugi." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca ' 
1973 r. 

Ministe~ Zeglugi: w z. S. Perkowicz ' 


