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DEKRET PREZ1'DENTA RZEOZ1'POSPOLITE.T 

Z DNIA 21 LUTEGO 1040 R. 

o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytu
cyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Rejest-r polskich statków handlowych morskich 
prowadz,i Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Art. 2. 

( [) Rejestr polskich statk6w handlowych morskich 
prowadzony w Gdyni zamyka się z dniem 13 
września 1939 r., a prowadzony w Gdaf1.sku z 
dniem 1 września 1939 r. 

(2) Wszelkie wpisy, dokonane w powyższych 
rejestrach po tych datMh, oraz wszelkie doku
menty, wydane na zasadzie tych rejestrów po tych 
datach, są nieważne. 

Art. 3. 

(I) Wpis polskich statków handlowych morskich 
powinien nastą.pić w cią.gu trzech miesięcy od dnia 
wejścia w iycie niniejszego dekretu. 

(2) Za. podstawę wpisu do rejestru służyć będzie 
certyfikat okrętowy ora.z uwierz.ytelniony wycią.g 
z dotychczasowego rejestru statków handlowych 
morskich. 

(3) W braku uwierzytelnionego wyciągu z rejestru 

mogą, być uznane za wystarczające także inne 
dowody. 

Art. 4. 

Wszystkie usta.wy, rozporządzenia i inne prze, 
pisy prawne dotyczą.ce spraw uregulowanych 
niniejszym dekretem pozost!lją w mocy, o He nie są 
sprzeczne z jego postanowieniami. 

Art. 5. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się. 
Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z 
Ministrem Przemysłu i H andlu. 

Art. 6. 

Dekret nm1e1szy wydany na czas wyją.tkowych 
okoliczności wywołanych wojną, wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 
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