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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA l'ESNICTW A l PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 12 lipca 1974 r. 

w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny. 

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 17 ,czerwca 
1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie ło- , 

wieck im (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197) zarządza się, co 
następuje: 

§ l. 1. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich 

o ra z terenów nie wchodzących w skład obwodów łowiec
kich obowIązani są do wystawiania - według ustatonego 
wzoru -- śWIadectw pochodzenia zwierzyny pozyskanej 
w danym c,bwodzie lub terE'llie •• 

2, -~w'adectwa pochodzenia zwierzyny wystawia się w 
razie: 

l} wprowadzania zwierzyny żywej do obrotu, 
2) dostarczania do punktów skupu ubitych łosi, jeleni, 

danieli, sarn, dzików i muflonów, ich mięsa lub skór 
surowych, ' 

3) odstępowania ubitej zwierzyny (jeleni ~cieląt, danieli
cieląt,. saLn . lub -dz.ików}myśHwemu, .który je upolowat 
3. Swiadectwa pochodzenia , zwierzyny są drukami 

ścisłego zarachowania. 

§ 2. Druki świadectw pochodzenia zwierzyny na tere
nie województwa rozprowadzają: 

l) jednostki uprawnione do wydzierżawiania obwodów 
ł.owieckjch - dla dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich oraz ośrodków hodowli zwierzyny, ' 

2) terenowe organy administracji państwowej stopnia po
wiatowego - dla zarządców terenów nie wchodzących 
w skład obwodów łowieckich~ 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Leśnictwa 
i Przemysłu ,Drzewnego z dnia 23 grudnia 1959 r. w spra
wie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej (Dz. U. 
z 1960 r. Nr 4, poz. 28 i Nr 47, poz. 287 oraz z 1961 r. Nr 4. 
poz. 25). - , 

,§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 sierpnia 1974 r. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: L Skwirzyński 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 18 lipca 1974 r. 

" 

w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, 

otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tyklIlem 5 Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, 
otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 
1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 56. po'z. 334l, został złożony 
przez Niemiecką Republikę Dem okratyczną Sekretarzowi 
Generalnemu Organiza'cji Nawdów Zjednoczonych dnia 
27 gTlldnia ' 1973 r. dokClment przystąpienia do wymienio
nej konwencji z' następującym zastrzeżeni em: 

.. Nie.miecka Republika Dem okratyczna nie uwa,ża się 
za .związa ną post anQwien iami artyk ułu 10, zgnd nie 
z którym każdy spór między Państwami -'Stronami Kon
wencji dolyculcy ' interpretacji i stosowilnia ninipjsl,ej 
Kunwencji, który nie został rozstrzygnięty w drodze 

rokowań, będzie wniesiony do Międzynarodowego Try
bunału Spraw i edliwości na żądanie którejkolwiek 
z zainteresowanych Umawiających się Stron, chyba że 
Strony uzgodniły inny sposób rqzstrzygnięcj a sporu. 
Niemiec ka Republika Dem okr atyczna oświadcza; ' że 
tego rodzaju spory mogą być wniesi o ne da MIędzyna
rodowego Trybunału Sprawiedliwości jedynie za zgo
dąwszystk: ich ' Stron ' w sporze w każdym poszczegól
nym wypadku" . 

Zgodnie zartykulem 6 ustęp 2 powyższej konwencji 
weszła ona w życie w stosunku do Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej dnia 27 marca 1974 r. 

Minister Spra w Z,igranicznych: S. Olszowski 
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