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Po zaznajomieniu si´ z powy˝szym Protoko∏em dodatkowym, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiad-
czam, ˝e:

— zosta∏ on uznany za s∏uszny zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w nim zawartych,

— jest przyj´ty, ratyfikowany i potwierdzony,

— b´dzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 marca 2000 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie wejÊcia w ˝ycie Protoko∏u dodatkowego nr 5 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu
(CEFTA), sporzàdzonego w Jasnej dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e zgodnie
z art. 3 ust. 1 sporzàdzonego w Jasnej dnia 13 wrzeÊnia
1996 r. Protoko∏u dodatkowego nr 5 do Ârodkowoeuro-
pejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporzàdzo-
nej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1994 r.
Nr 129, poz. 637 i 638), protokó∏ ten wchodzi w ˝ycie
dnia 30 kwietnia 2000 r.

Nast´pujàce paƒstwa sta∏y si´ stronami powy˝sze-
go Protoko∏u dodatkowego, sk∏adajàc dokumenty raty-
fikacyjne lub odpowiednie notyfikacje w ni˝ej poda-
nych datach:

Republika Czeska — dnia 24 kwietnia 1997 r.,

Rzeczpospolita Polska — dnia 31 marca 2000 r.,

Republika S∏owacka — dnia 8 sierpnia 1997 r.,

Republika S∏owenii — dnia 29 sierpnia 1997 r.,

Republika W´gierska — dnia 3 sierpnia 1998 r.

Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Wprowadza si´ Nomenklatur´ Jednostek Tery-
torialnych do Celów Statystycznych (NTS), stanowiàcà
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


