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61 
KONWENCJA 

w sprawie międzynarodowych przepłsó>w o zap"trieganiu zderzeniom na morzu x F9'ł2 rolrn, 
I 

sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r. 

W -imieni.u Polskiej Rzeczy'p.ospaUłe; lulłowej 

RADA P AI\ISTW A 
POf.SKfEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

podaje do powszechneJ wiadomrośd~ 

W dniu 20 paroziemhlu} 1>912. Fokuzoslała sporządzana w Londynie Konwencja w spr'U 'Ni~ ' międzynarodowych 
przepisów . o z.apo:Io,i~aWli1ll zdefz.e-ntoDł na morZu z ~972: roku. 

Po za:majomienin się z powyższą konwencJą Rada' Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w catości, 
jak I każde z postanowień w niej zawartych; oświiadcza, że wymienIona konwencja. jest przyj,ęta, ratyfikowana 
i: potwieidzo.na, oraz pl[z:yTzeka. że będzjie niezmiennie zachowywana. 

Na 'dowód czego wydany żostaf akt nirriej,szy, opatrzony piecz.ęc.ią Pblskiej R.ze.cz.yp.osJiloolite.jLudowej. 

Dano w Warszawie dnia 11 listclpao.<ł 197&- loku. 
Prz.e.wodnkzą.cy Rady Parls,twa:' H. Jl/lblońJski 

Minister Spraw Za.g,raLlicznych: w z.. J. CZyfek ' L. S. ' 

(Telł:s't konwencji> jest za,n\lJes.zcZQł'l<Y' w załączniku do niniejszego numeru.) 

62 
OSWIADCZENIE JiłZĄDOW~ 

z dnia 31 marca 1977 f. 

W sprawie ratyfikacii przez Pols~ą Rzeczpospolitą, ludową KOD<weJlcii w sprawie rWędzynarod&wycb przepisóW 
o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, spouądzese} w Londynie dni:a: 20 paźd,uemika t9l12: F. 

Podajie się . JU>fn~ejszym. dto wiadomości, że zg<Ddnie 
z artykułem Ll ustęp '3 Ko.nwencJi w sp,rawfe- międzynam
dOWytdl puepisów o z.ap<Dbfegaruu zderzeniom 'na morzu 
z 1972 fOku, s,pID Jiządtaaliłej: w. londynie dnia 21W paździem]

,ka 1972 r., zostaIł złOlŻomy Se,kretarzowI Generalnemu Mię-

p.o.wyższa ko,nwencja z,os,tała. rozdą;g)nięta na HOI'l!.g 
Kong dnia 30 października 1974, I., 

dzyrządowej Morskiej . Organizacji Doradczej aRia t4 grud
ma. 1976 I. dokUlIDent ratyfikacyjny Polskiej Rzecz~sp;o

lil-ej Ludo wej 00 powyższej: kOI'l'wencjL 
- Wymireniona konwencja wejdzie w życie w · stosunku 

do Polskie} RzeczyposporHej ludowej dnia la: łfpca 1977 r. 
Je.dnocześn1e p0da>je się do, wnadó<m'ości, iż następn

jące państwa sta,ły się stronami powyżsżej konwencji, 
która wejdzie w życi.e w slosnnkl!ll clio łych państw,zgod
nie z Jej art yk1ll ł'e m IV ustępy ł i 2 dnia 15 lipca 1917 r., 
)md'piisuj.ąc, Ją bez zasllrzeżel'lU!a ratyfikacjli, puzyjęcial lub 
zatwierd21enia a lbo sk1adaj:ąc dokl!llBle-l'llty ratyFikacyjne. 
dokumenty przyjęcia, zatwierdzenia , łub przystąp,ien;i!a w 
niżej podanych oat.a.cn: 

Indie • • •. . • . • • 
Związek SocjaUstyc.znycb 
, Rep.ublik Radzieckich. 
Ghana 
Libe~ia 

dnia 30 maja 

®ia 9 bistopoda 
• I dnia ., gmooiJa 

dnia 28 9r~dnia 
Nigeria 
Dania. 
nancj.a 
Hiszpania 

• "' • • dni.a- n stycznia 
dnia 24. styc.znra 

.' • ;' dnia}i) maja 
dnia 3L maja 

Zj,ednoczone Królestwo 

1973 f ." 

1973 r.j. 
197'3 r.r 
1973 r., 
1974 r'F 

1974 F •• 

1974 r •• 
1974. F." 

: .. : ~ 

Norwegia 
Braz.yli.a . 
GrecJa · · Kanada • 
Soc jalistyczna Republika 

Rumunii · .. 
Islandia 
Szwecja 
Ludowa Repubfika Bułgarii 
Niemiecka Republika 

Demokratyczna · ~ 

Bergia 
Szwajcaria · · . Holandia 
Syryjska Republika Arabska 
Socjal'istyczna Federacyjna 

Republika JugosFawii 
Meksyk . 
Papua-Nowa Gwinea 
Republika Federal'na 

Niemiec ' · Bahama . . · · . . ,A.lgIeria . 
Stany Zjednoczone Ameryki 
Nowa Zelandia · · WęgIerska Repubiika 

Ludówa . · · 

dnra 13 sieliJ!l'Imia 197.:t l. , 

dnia 2.6, lLsto,p,ad.a 19;74 r., 
dni,a 17 g,r,ud;n.i.a 197 : f ., 

dnia, 7 marca 19·75, [., 

dnia. 27 marca 19J75 r., 
dnia 2t. kwietnia. 1975 r .. 
dni,a 28 kwietnia 1975 r., 
dnia 29 kwietnia 1975 (., 

dnia. f 5 maja. 1975 f .. 

dni.a 22 . grudnia 1915 t .. 

dnia 30 grudnia 1975, [ .. , 
dnia 4 lutego 1976 r., 
dnia 16 l'ute-go 1976 L, 

dnia 23 marca 1976 r., 
dn i'il 8' kwietnia 1976 r .t 
dnia t8 maja 1976 L, 

dnia 14 HpCd 1976 L, 

dnia 'l!l lfpca 1976 r., 
. dnia 4 października 1976 r., 

dnia 23 listopada 1976 r., 
dnia 26 listopada 1976 r., 

dnia 15 grudnia 1976 r. Wielkiej Brytanii i Pół
nocnej Irlandii ~ • • i dnia 28 'czerwca '1974 f., Minister Spraw Zagranicznych: E. WqFlaszek 

63 , 
ROZPqRZĄDZENIE' MłNl~W ,KaMUNIK'ACJI l OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 20 ,kwietnia 197'7 r. 

w 8prawie FudłUlokriczegu' cywthrychstatków p,ówietrmych. 

Na poostawie art. 44 ust. 3: ustawy z dmia3'1J.' maja 
1'962 r. - Prawo to~icze COż. U; Nt - :r.z, poz~r53y - zatzą

ma, się, co: następuje: 

§: l. ł. W Polskiej przestrzeni powietrznej wyznacza ' 
się dra, ruchu. cywilnych statków powietrznych ci~śCi na-
stępU'jące : . 


