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KONWENCJA
w sprawie

międzynarodowych przepłsó>w
sporządzona

o zap"trieganiu zderzeniom na morzu x

w Londynie dnia 20

W -imieni.u Polskiej

F9'ł2

rolrn,

I

października

1972 r.

Rzeczy'p.ospaUłe; lulłowej

RADA PAI\ISTW A
POf.SKfEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechneJ

wiadomrośd~

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

Konwencja w

spr'U 'Ni~ ' międzynarodo wych

Po za:majomienin się z powyższą konwencJą Rada' Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w cato ś ci,
jak I każde z postanowień w niej zawartych; oświiadcza, że wymienIona konwencja. jest przyj,ęta, ratyfikow ana
i: potwieidzo.na, oraz pl[z:yTzeka. że będzjie niezmiennie zachowywana.
Na 'dowód czego wydany

żostaf

Dano w Warszawie dnia 11

piecz.ęc.ią

akt nirriej,szy, opatrzony

listclpao.<ł

Pblskiej R.ze.cz.yp.osJiloolite.jLudowej.

197&- loku.
Prz.e.wodnkzą.cy

Minister Spraw Za.g,raLlicznych: w z..

'.

(Telł:s't

J.

konwencji> jest

Rady Parls,twa:' H. Jl/lblońJski

L. S. '

CZyfek '
za,n\lJes.zcZQł'l<Y'

w

załączniku

do niniejszego numeru.)
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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.n wencJi w sp,rawfe- międzynam
dOWytdl puepisów o z.a p<Dbfegaruu zderzeniom 'na morzu
z 1972 fOku, s,pID Jiządtaaliłej: w. londynie dnia 21W paździem]
,ka 1972 r., zost aIł złOlŻomy Se,k retarzowI Generalnemu Międzyrządowej Morskiej . Organizacji Doradczej aRia t4 grudma. 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, w nadó<m'ości, iż następn 
jące państwa sta,ły się stronami powyżsżej konwencji,
która wejdzie
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 l bo sk1adaj:ąc dokl!llBle-l'llty ratyFikacyjne.
dokumenty przyjęcia, zatwierdzenia , łub przystąp,ien;i!a w
niżej podanych oat.a.cn:
Indie • • •. . • . • •
dnia 30 maja
1973 f ."

w

Związek

SocjaUstyc.znycb

, Rep.ublik Radzieckich.
Ghana

®ia 9 bistopoda
dnia ., gmooiJa
Libe~ia
dnia 28 9r~dnia
Nigeria
• "' • • dni.a - n stycznia
Dania.
dnia 24. styc.z nra
nancj.a
.' • ;' dnia}i) maja
Hiszpania
dnia 3L maja
Zj,ednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Pół
nocnej Irlandii ~ • • i dnia 28 'czerwca
•

I

1973
197'3
1973
1974

r.j.

1974

F••

r.r
r.,
r'F

1974 r ••
1974. F."

..:

:

~

'1974 f.,

p.o.wyższa ko,n wencja z,os,tała. rozdą;g)nięta na HOI'l!.g
Kong dnia 30 października 1974, I.,
197.:t l. ,
Norwegia
dnra 13 sieliJ!l'Imia
19;74 r.,
dnia 2.6, lLsto,p,ad.a
Braz.yli.a
dni,a 17 g,r,ud;n.i.a
197 : f .,
GrecJa
19·75, [.,
Kanada
• dnia, 7 marca
Soc jalistyczna Republika
19J75 r.,
Rumunii
.. dnia. 27 marca
1975 r ..
Islandia
dnia 2t. kwi etnia.
dni,a 28 kwietnia
1975 r.,
Szwecja
1975 (.,
Ludowa Repubfika Bułgarii
dnia 29 kwietnia
Niemiecka Republika
1975 f ..
Demokratyczna
dnia. f 5 maja.
1915 t ..
Bergia
dni.a 22 . grudnia
1975, [ ..,
Szwajcaria
dnia 30 grudnia
1976 r.,
Holandia
dnia 4 lutego
1976 L,
Syryjska Republika Arabska dnia 16 l'ute-go
Socjal'istyczna Federacyjna
1976 r.,
Republika JugosFawii
dnia 23 marca
1976 r .t
Meksyk
dn i'il 8' kwietnia
1976 L,
Papua-Nowa Gwinea
dnia t8 maja
Republika Federal'na
1976 L,
dnia 14 HpCd
Niemiec '
1976 r.,
Bahama
dnia 'l!l lfpca
. dnia 4 paźdz ierni ka 1976 r.,
,A.lgIeria
1976 r.,
Stany Zjednoczone Ameryki dnia 23 listopada
1976 r.,
Nowa Zelandia
dnia 26 listopada
WęgIerska Repubiika
1976 r.
Ludówa
dnia 15 grudnia
Minister Spraw Zagranicznych: E. WqFlaszek
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ROZPqRZĄDZENIE' MłNl~W ,KaMUNIK'ACJI

l OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 ,kwietnia 197'7 r.
w 8prawie FudłUlokriczegu' cywthrychstatków p,ó wietrmych.

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 następU'jące :

.
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l) międzynarodowe i krajowe drogi l,otnicze,
4. Organy cywilnej służby ruchu lotniczego informują
2) rejony lotnisk, rejony węzłów lotnisk oraz strefy lotwłaściwe organy wojskowe '0
wszelkich planowanych
nisk.
. i wykon y wanych Jotach cywilnych statków powietrznych.
"'2. Rozmiary i rozmieszczenie dróg lotniczych ustalą
§ 5. Wojskowa służba ruchu :lotniczego zawiadamia
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a rejonów
cywilną służbę ruchu lotniczego o wprowadzeniu zakazu
lotnisk i ich węzłów oraz stref lotnisk - Dowódca Wojs'k
lotów lub 'Ich 'dgraniczeniu; cywilna sluzba ruch u lotniczeObrony Powietrznej Kraju, w poro'lumieniu z 'organem
go powiadlClmiaD tym, zaintęresowanych uzytkowników
upoważnionym przez Ministra Komunikacji, z uwzgl'ędnie
statk ów powietrznych i zainte resowane organy służby
ruchu lotniczego.
.
niem postanowień umów międzynarodowych, przepisów
lotniczych, potrzeb obronności kraju oraz bezpieczeństwa
§ 6. Loty cywilnych statków powietrznych poza'
i ekonomicznego wykonywania lotów statków powietrzczęściami pnestrzeni powietrznej określonymi w § l ust. 1
nych.
i lotniskami 'wyzn aczonymi dla ruchu tych statków mogą
§ 2. 1. Lotnisko wojskowe uważa się za wyznaczone
się odbywać za zezwoleniem właściwego organu wojskodla ruchu cywilnych statków powietrznych, jeżeli Minister
w e j słu ż by ruchu ' lotniczego w wyznaczonych przez te n
Obrony Narodowej wydał decyzj ę o ud os t ę pnieniu lotorgan prze strzeniach i t rasach.
niska dla tego ruchu.
§ 7. Zm'iany ustalonych lub nakazanych warunków
z. Na okresowe lub doraźne korzystanie przez cywil- lótu cywiln ego s.tatku p o wie trznego mogą być ,wprowane statki powietrzne z lotniska wojskowego wymagana
dzone po uzgodnieniu z wła ś ciwym org anem wojskowej
jest zgoda właściwego organu wojskowego.
sł uż by ruchu lotniczego.
§ 3. , 1. Loty statków powietrzn ych mogą ()dbywać się
§ 8. 1. Ruchem lotniczym ki e rują ściśle współdziała
pod kontrolą lub nadzorem właściwych organów służby
ją c e z sobą organy cywilnej i wojskowej służby ruc hu .
ruchu lotniczego.
lotniczego, a w szcz e gólności:
2. Na mi ę dzynarodowych drogach lothiczych i na cyl) centralny i rejonowe wojskowo-cywilne ośrodki ko~
wiinych lotniskach komunikacyjnych oraz w rejonach
ordynacji ruchu lotniczego,
i 'strefach tych lotnisk loty wojskowych ' statków po2) cywi lny centralny ośrodęk kierowania ruchem lotniwie trznych m ó gą być wykonywane po uzgodnieniu z orczym,
ganami cywilnej służby .ruchu lotniczego.
3) cywi lno-wojskowe ośrodki kierowania ruchem lotni3. Na krajowych drogach lotniczych, na lotniskach,
czy m w rejonie węzłów lotnisk.
wojskowych użytkowanych przez lotnictwo cywilne i po2. Do zadań organów służby ruchu lotniczego wymiezostałych lotniskach nie wymienionych w ust. 2 oraz w
nionych w ust. 1 pkt 1 należy analizowanie, .planowanie
rejonach i strefach tych lotnisk loty cywilnych . statków
i koord-ynowanie całokształtu ruchu lotniczego.
powietrznych mogą być wykonywane po uzgodnieniu z or3. Do zadań organów służby ruchu lotniczego wymieganami wojskowej służby ruchu lotniczego.
nionych w ust. 1 pkt 2 i 3 w szczególności należy:
4. W rejclllach węzłów lotnisk loty statków powietrzl) zapewnienie sprawnego przebiegu planowanego ruch,u .
nych mogą być wykonywane za zgodą cywilno-wojskolotniczego, .
.
wegoorganu służby ruchu lotniczego działającego w da2) wprowadzanie bezpiecznych separacji pomiędzy statnym rejonie.
kami powietrznymi I ub grupami tych statków,
§ 4. I. Na drogach lotniczych, w rejonach lotnisk
3) przekazywanie załogom statków powietrznych niej ich węzłów, w strefach lótnisk (§ 1 ust. 1) oraz na lotzbędnych poleceń, wskazówek i informacji.
niskach wyznaczonych dla ruchu _ cywilnych statków po4) udzielanie pomocy załogom statków powietrznych w
wi e trznych kierowanie ruche m lotniczym statków poszczególnie trudnych sytuacjach oraz uruchamianie '
wiet ~ znyc.h, spełn,iających wymag~f ia obowią~ujące "': syposzukiwania i .akcji ratowniczej.
stemie kl e rowallla ruchem cywilnych statkow powietrz§ 9, Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych
nych, należy ( do organó~ cyw'ilnej służby ruchu lotnistatków powietrznych oraz ! współpracy organów cywilnej
czego.
i wojskowej służby ruchu lotniczego określą Ministrowie
2. Loty statków powietrznych, które nie spełniają
Komunikacji i Obrony Narodowej.
wym a gań obowiązujących w systemie kierowania ruchem
§ 10. Przepisy rozporządzenia, z wyjątkiem § 6, stoc y wilnych statków powie trznych, mogą być wykonywane
suje si ę również do przestrzeni powi e trznej nad Morzem
w c zę ściach przestrzeni powi e trznej oraz na lotniskach
Bałtyckim, poza woqami tery torialnymi, w której działa
:wy mi e nionych w ust. 1. j e żeli:
polska cywjlp.a służba ruchu lotniczego na podstawie
l). znajdują się pod kontrolą wspólnie działających orumów międzynarodowych. _
ga nów ' cywilnej i wojskowej służby ruchu lotniczego;
§ l L Traci moc rozporządzenie Ministrów Komuni2) ' są bie ż ąco k ~:lOrdynowane mi ę dzy wspólnie działają
kacji
i Obrony Narodowej z dnia 19 . grudnia 1964. r. w
, cymi organami cywilnej i woj skowej . służby ruchu
spraw\<€ zasad ruchu lotniczego cywilny ch statków polotniczego a organami dysponującymi lotami tych
wietrzp.ych (Dz. U. z 1965 r. Nr l. ,p 0z. ·4 i Nr 30, poz. 201 '
statków.
oraz z 1971 r. Nr 17, poz. 174 j ·Nr30, poz. 273).
3. Na lotniskach wojskowych wyznaczonych dla rU§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni em
chu cywilnych statków powiet rznych oraz w stręfach i re15
maja
1977 r . .
-jonach tych lotnisk kierowanie ruch e m lotniczYm odbyI
.
Minister Komunikacji: w z. R. Piel raszek
wa się zgodnie z warunkami ok r eślonymi dla danego
Minister Obrony Narodowe j: w z. J. Urbanowicz
lotniska.
Re d a ktja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, ' Warsz awa, Al. Ujaz dowskie 1/3_
AdministraCja: Administracja Wydawnictw Ur z ędu Rady Ministrów. ul. Powsińska 69/71
00-979 Warszawa (skryJ ka i>ocz ~owa 81). tel. 28-90-01 w. 608 I 42-14·78,

z polecenia Prez.esa Rady ' MinIstrów
GrafIcznych "Tamka". Zakład ' nr l, Wars zawa, ul. Tamka 3. .
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