
Dziennik Ustaw Nr 6 - 100- Poz. 40 i 41 

nego w ciągu poprzedniego roku ka
lendarzowego oleju, a osoba impor
tująca rocznie 150 tys. ton lub więcej 
oleju uiszcza wkłady na rzecz Mię
dzynarodowego Funduszu stosow
nie do art. 10, 11 i 15 Konwencji, 
o której mowa wart. 340 § 1. 

§ 2. Główny Urząd Ceł składa Międzyna 
rodowemu Funduszowi corocznie 
zbiorcze sprawozdanie o imporcie 
oleju drogą morską."; 

17) użyte wart. 6 w § 1, wart. 49 w § 2, wart. 237 w § 1, 
wart. 249 w § 2 i wart. 251 w § 1 wyrazy "organów 
ochrony granic i Milicji Obywatelskiej" zastępuje 
się wyrazami "organów Straży Granicznej i Poli
cji", a użyte wart. 57 w § 1 w pkt 1 wyrazy "orga
nów ochrony granic" zastępuje się wyrazami "or
ganów Straży Granicznej". 

Art. 2.1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 
ogłosi, w terminie do dnia 1 lipca 1996 r., przepisy wy
konawcze wydane na podstawie upoważnień zawar
tych w niniejszej ustawie. 

2. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej ogło
si w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jedno
lity tekst ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks 
morski, z uwzględnieniem zmian wyn ikających z prze
pisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego 
tekstu, w terminie do dnia 1 lipca 1996 r. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1996 r. , z wyjątkiem przepisów art. 1 pkt 2 dotyczących 
art. 15 § 3, art. 19 § 2, art. 31c i art. 31d § 4, pkt 3 doty
czącego art. 40 § 3, pkt 4, pkt 11 lit . b) dotyczącego 
art. 96 § 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 29 listopada 1995 r. 

o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską 
Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Porozumie
nia europejskiego w sprawie osób uczestni czących 
w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Euro
pejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego 
w Londynie dnia 6 maja 1969 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 
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USTAWA 

z dnia 1 grudnia 1995 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 listopada 1992 r. o zmia
nie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 100, 
poz. 499, z 1994 r. Nr 86, poz. 397 i z 1995 r. Nr 2, poz. 6) 
wart. 2 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1995 r." zastępuje 
się wyrazami "do dnia 31 grudnia 1996 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent RzeczYPospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 


