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Dziennik Ustaw Nr 32 274 --' Poz. ' 140, 14,1 i 142 ' 
------------------------~-----------------------------------------

2. Rada Ministrów może w drodze Tozpo.rządzenia: 

l) rozc iągnąć przepisy ustawy na inne ' osoby, które 
sprzedają jednostkom gospodarkjuspołeczn,ionej wy
tworzone produkty rolne, określając ,zakres przysłu
gujących im świadczeń, warunki wymagane do ich 
nabycia oraz ich wysokość, 

2) zmieniać , wysokość kwot określających wartość sprze
danych pt oduktów rolnych, od której zależy prawo' 
i wysokość świadczeń emerytalnych. 

Art. 77. 1. ' Traci moc ustawa z dnia 29 maja 1974 r. 
o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Pań

stwa za rentę i spłaty pieniężne (Dz. U. Nr 21, poz. 118), 
s wyjątkiem art. 9 ust. 2, w którym skreśla się wyrazy: 

"określone w ust. 1/', a także a it. 41, który zachowuje- moc 
do dnia 31 grudnia 1979 r., 

2. W razie przejęcia na własność Państwa gospodar
stwa rolnego na podstawie art. 9 ust. 2. ustawy, o której 
mowa w ust. I, rolnikowi przysługuje emerytura' lub renta , 
inwalidzka przewidziana- w niniejszej ustawie. Przy przej
mowaniu stosuje się odpowiednio' przepisy niniejszej usta
wy o przekazywaniu gospodarstw rolnych Państwu. 

Art. 78. Ustawa wchodzi w życie z dniem ,1 stycznia 
1978 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Panstwa: L: Stasiak 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

-z dnia 30 września 1977 r. 

w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie , o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym 
w Moskwie, Waszyngtonie I Londynie dnia 1 lipca 1968 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości, że zgodhie 
z artykułe'm IX ustęp 2 Układu o ni~rozprzestrzen~aniu 

broni jądrowej, sporządzonego w Moskwie, Waszyngtonie 
i Londynie dnia I lipca 1968 r. (Dz, , U. z 1970 r. Nr 8, 
poz. 60), następu j,ące państwa złożyły Rządom Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej IrlaIłdii oraz 
St,anów Zjednoczonych Ameryki swbje dokumenty -raty
fikacyjne lub dokumenty przystąpienia dó wymienionego 
układ u w niżej podanych datach: 

• 
Sierra Leone 
Samoa Zachodnie 
Belgia 
Republika Federalna Niemiec 
Włochy 

LUKsemb~ rg 
Holandia 
Gambia 
Rwanda 

Londyn 

26.III .1975 r. 
2.V.1975 r. 
2.V.1975 r. 
2.V.1975 ,r. 
2.V.1975 r. 
2.V.1975 r. 

20.V.1975 r. 

Waszyngton 
26.II.1975 r. 
18.IIl .1975 r. 
2.V.1975 r. 
2.V.1975 r. 
2.V.1975 ro 
2.V.1975 r. 
2.V.1975 r. 
12.V.1975 r. 
20.V.1975 r. 

Libia 
Wenezuela 
Singapur 
Japonia 
'Panama 
Szwajcaria 

Londyn 
26.V.1975 r. 

10.III.1976 r. 
8.VI.I976 r. 

9.II1.1977 r. 

Waszyngton 
26.Y.1975 r. 
26.IX.1975 r. 
10.II1.1976 r. 
8.V1.1976 r. 
1.3.1.1977 r. 
9.III.1977 r. 

Zgodnie z artykułem IX ustęp '4 powyższego układu 
wszedł on w życie w stosunku do wyżej wy1niemiony'ch 
państw w dni u złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych 
lub dokumentów przystąpienia. ' 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Sa
nama w notyfikacji o sukcesji przekazanej Rządowi Zjed
noczonego Król estwa Wielkiej Brytanii ' i Półnócnej Ir
landii dnia II sierpnia 1976 r. potwierdził swoje uczest
niCtwo w wymienionym układzie. 

M,inister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czy rek 
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z dnia 30 września 1977 r. 

w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej I Innych rodzajów 
broni masowej zagła~y na dnie mórz I oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie 

I Londynie dnia 11 lutego 1971 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że , zgodnie 
z artykułem X ustęp 2 Układu o zakazie umieszczania 
broni jądrowej i innych ,rodzajów broni masowej zagłady 
na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzo
nego w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dn i'a II lute- , 
go 1971 r. (Dz. U. z 1972 r. , Nr 44, poz. 275), zo sta ły zło-

żone Rządom Związku Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bryt~nil 
i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych 'Ameryki 
dokumenty ratyf ij{acyjne lub dokumenty przystąpienia do 
powyższego układu przez · następujące państwa- w niżej 
podanych datach: 

l_ 1 
• J -~- ~~ 


