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p,odanych , w 'tabeli (załącznik nr 2dorozpo
rządzenia), zwięks,zonych o,' 300/e. 

2. W ra~ieprzekroczenia planowanego ,wskaźnik,a 

dyrektywnego, o którym ,' mowa w ust. i, fun
dusz zakładowy" przypadająi::y za to przekro
cZEmie, oblicza ~ę według stawek ' pódanych w 
tabeli (załącznik nr 2 ' do rozporządzenia),"j 

6) ' w § 9 ust. 1 i 2 wyrazy "dyrektywnej ren:towności"ża
stępuje Się wyrazami ;,wskaźnika dyrektywneg.o"j 

" § 13 :otrzymuje 'brzmienie: .' , 
, ,,§ 13. 1. :W ' zakładach ' wchodzących w !!lClad Przedsię-

biQrstwprzemysłumięsnego'OI'az przemysłu , 
zboźowQ-lliłynarskie'go, prowadzących " oprÓcz 
dżiałalności przemysłQwej ta~źe działalność w 

,zakresie ,obrotu (skupu) 'l tuczu, tworzy 'się za-

23 .,.-

8) 

sadniczy fundusz za15ładowy w sposób ' okreś-
, lony w§ 4. ", ' . 

2. W zakładach, o których mowa w ust. t, do
daąąwy funduśz, zakładowy tworzy się: " 
1) w przeniyślę mięsnym ~ w sposób , okreś-

lony w § 6 ust. l, . , ' , 
2) w przemyśle zbożowo-młynarskim - V1l spo-

sób określony.w § 7."; _ , ". 
w załączniku QI 2, do rożpprządzeni,a w' tytule tabeli,-IN 
tabeli oraz w tekśCie ,obJaśnień skreśla ' się 'wyrazy ,;ren
t"owność:i". 

§ 2.- Rozpor~ądzenie ' wchodzi w życie " z dniem ogło~z~ń(a ' 
, ina zastosowanie do tworzenia funduszu , zakładowego ,z,a 

Tok t 971 i lata następne. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
,-" " " . -; ' :' 

z dnia, 1 lutego t972 r. 
, . 

w .spr .. wie obo~iązkowego ubezpieczenia budynków. . .. ~. 

Na podstawie' art. 6 ,ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 2 grud- się ·taki zakład, . w którym produkcja odbywa , się · , za, porno
nia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych cą silników mechanicznych ó ' mocy ' o.gółem co ,najmniej 
(Dz: U.z 1958 ,r. Nr n, 'poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94) 10 koni mechanicznych albo" w którym pracuje najedf'\ej 
zarządza się, co następuje:zmianie przy'najmniej tS 'robotników. , ' 

§ 1. 1. Za budynek W rozumieniu rozporządzenIa uważa 3. Jeżeli budynek mieści częŚC!OWO zakład ' przemysłowy; 
się każdą bu<iówlę,umocowaną w ziemi luD na ziemi,_posia- częściowo zaś przeznaczony jest na i!lnecele, nie ,będące w ' 
'dającą ściany lu'b , słupy albo filary óraz pokrycie dachowe. związku gospodarczym z zakładem przemysłowym, uznaje się 

2. Posiadacza budynku ,traktuje się w ,stosunkach wyni- go za przemysłowy tylko wów'czas, gdy , przynajmniej VI po
kających z obowiązkowego ubezpieczenia budynków na równi łowie powierzchni uzytkowej zajęty Jest na cele przemysłowe; 
z właŚciCielem, z ·wyjątkiem co doprawa do odszkodowania , 4. Za budynki o charakterze tymczasowym lub przezna-
:r: zastrzeżeniem § 26, czone na rozbiórkę uważa się I:lUdynki: 

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest' mowa:~ 1) mające tymczasowy charakter z samego przeżnaczeniaj 
1) o PZU:"'" należy przez to rozumieć Państwowy Zakład 2) nie ńadające się do używania ,z .powodu złegostapuj 

' Ubezpieczeńj , ' 3) przeznaczone do usunięcia z gruntu, na , którym się znaj-
2) o biune gromadzkiej ,rady narodowej ---" należy przez to ' dują, na skutek umowy bądź też z innych przyczynj 

, rozumieć również whiśCiwyorgal1administracjl prezy- 4) przeznaczone na rozbiórkę na skutek zarządzenia orga-
dium miejskiej (dzielnicowej). rady narodowej lub rady nów ćldministracji państwowejj 

. narodowej osiedlaj ' . ' ,'o . 5) przeznaczone na rozbiórkę w związku z uzyskimym przez 
3) o inspektoraCie PZU- nal~źyprzeż to rozumieć jednost- !Właściciela -.:. osobę fizyczną pozwolenie.m na budowę 

' kę organizacyjną PZU stopnia p'Owiatowego. ' lilowego budynku,- mającego służyc temu samemu celowi 
, . co budynek przeznaczony na rozbiórkę. 

§ 2. Obo-w.iązkowemu ubezpieczeniu podlegają budynki . , ., . 
. nale'źące: , '. " 5. Za budynki ' znąjdujące się ' w zarządzie uważ,a się bu-

1) do 'rolniczych spółdzielni produkcyjnychj dynki ' pozośtające 'w posiadaniu zależnym jedllOstek 'gospo-
2) do osób fizŚ'cznych. <larki uspołeczrllonej lub ińnychosób prawnych. ", , ' 
, . ' ~ ' 3. t. ' Wyłącza sIę z obowiązkowego ube~ieczenia bu- §4. 1. "PZU odpowiada za szkody wyrządzone w ubez-

dynki:" . , '" " " . . pieczonyclłbudynkach 'przez pożar, uderzeqie piorunu, Wszeł-
" 1) przemysłowe i wiatraki, z wyjątkiem · bUdynków rolni- kiego rodzaju wyb,uchy, upapek pojazdu 'powietrznego, po-

czych spółdzielni produkcyjnych: wódź, huragan, lawiny, trzęsienie, ' zapadanie i usuwanie się 
2) 'opuszczone 'przez właścicieli i nie uzywane; ziemi, jak również za 'szkody wyrządzone przez grad, z wy-
3) . o charakterze tymczasowym lub przeznaczone na roz- .' łączeniem szkód w budynkach Cieplarni·i Qranżerii . . 

, biórkęj ' ' . 2. PZU' w granicach sumy ~bezpieczenia pokrywa ponad-
' 4) znajdujące się ' w zarządzie pa~stwowychi spółdziel~zych to sZ'kody powstałe w ubezpieczonymbudyrik'u wskJ tek , zagi

jednostek organizacyJnych (z wyjątkiem 'rolniczych spół- nięc,ia lub ' kradzieźy qokoąanej w CZasie tdarzeIiia: łosowego 
dzielni produkcyjnych) oraz organizaCji politycznych,s,po- i akcji ratowniczej oraz niezbędne iuao~wodnione' koszty ta
leczny<:h, zawodqwych i , samorządu gospodarczego. 'tdwania, poniesione ' przez.właścicielaubezpieczonego ' bu
'2 Za budynkrp~zemysłowe uwaia , się . poiniesżczen,ia za- dYlłku• 

kładów prze~ysiowycł) oraz inne pomhlszCzeniaj ' tw'orzące zG.Za huriigan wrozumienJu ,rinporżądzeIiiauwaza , się 
.. JUini 'jedną całość ,gospoda'reżą. Za zakładprżemysłówy uważa ' wiatry,li::lórych działańie ~ tdblłie jesfdowyrządze~i-a' lnaso-

• , l ... .1 '" • '.'·c" ~ .. { ". ' . ' . .'." . " . ' . . '" '-:~..,. _. !; 
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wych szkód; Pojedyncze ' szkody uważa się za szkody spowo
dowane , huraganem wówczas" gdy w, najbliższym ' sąsiedztwie 
stwie,rdzono ślady działania huraganu 'lub też rodzaj sżkody 
i jej roaniary świadczą wyraźnie o działaniu , wiatru o pręd
kosci' ńie mniejszej niZ'24,5 miSek. 

4. Za powódź uważa się wylew wód pieżących lub sto
ją'cych z ich naturalnych Iu,b sztucznych . łożysk. Nie uważa 
się jednak 7;a po\Vódź wylewu wód z rowów melioracyjnych, 
spowodow'anegoprzez ulewnę ,desze.ze lu:b tajanie śniegu, ńa 
skutek wadliwego~ diiaianici bądź uszkodzenia z winy rolnika 

'urządzeń odwadniających, wodociągowych, ka,nalizacyjnych, 
bąsęnów' lub podobnych urządzeń ; Szczegółow:e zasady uzna
Wania szkód . powodziowych okręślają przepisy regulujące 
Obowiązkoweubezpiecienie ziemi.opło~ów, od, 9radobicia i po-
wodz,i. ' . 

, 5. Za, szkodę . uwaźa się ,lltratęlub zmniejszenie się war-
, tości , ubezpieczonego budynku z powodu ' jego . zniszczenia 
albo, uszkodzenia przez bezpośrednie 'lub pośrednie działanie 
przyczyn wymienionych w ust. 1 bądź wskutek 'zastosowania 
środków mających na celu ratowanie budynku .. 

§ 5. PZU nie odpowiada za szkody: 
1) spowodowane, umyślnie przez właścicle'Ia, aw rolniczych 

:spółdziehiiach produkcyjnych - za szkody spowodowane 
wskutek nieprzestn;egania przez zarząd , spółdzielni prze
pisów oochroni.e prze'ciwpożarowej ,i inńych mających 
na celu zapobieganie powstaniu szkody; w 'razie umyśl
neg'o spowodowania wypadku przez ' Móregokolwiek z 

.. członl\ówspółdzielni, wyłączenie odpowiedzialności PZU 
',.' , dotyczy ty-ikoszkód poniesionych prtezsprawcę; 
,,'2} spowodowane~ przez zapadanie lub usuwanie się ziemi, 

jeżeH ' jest ono następstwem dżiałalności ludzkiej, jak 
',\ ': wykopy ziemne, eksploatacja bogactw mineralnych itp.; 
.; 3) powstałe wskutek , działań wojennych. ' 

§ 6. B'udy;riek ' podlega ' obówiązkowemu Ulbezpieczen;iu 
~ dniem łozpoczęCia , używania go lub pokrycia dachem. 

§ 7. ' 1. Właściciel ' obowiązany ' jest powiado'!l1ić PZU 
<> .rozpoczęciu używania budynku lub pokryciu go dachem. 
:Właścioiel obowiązany jest równieź zgłosić zmiany dokonane 
-W ub'ezpieczonym budynku, powodujące zmniejszenie lub 
zwiększen'i e jego wartości. 

2 .. Właściciel budynku jest ,ebowiązany dokonać zgłosze
nia . budynku we właściwym miejscowo inspektoracie PZU 
ustnie, listownie lub telegrąficzniez podaniem wymiarów bu
dynku, rodzaju materiałq. użytego do budowy ścian i pokry-
cia da,chu. . 

3.Wla~ciciel obowiązany jest udzielić' ,na żądanie PZU 
wyjaśnień mających wpływ na ustąlenie sumy ubezpieczenia 
~ wysokości składki ubezpieczeniowej. 

§ 8. Właściwy do spraw budownictwa organ prezydium 
powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) . rady mitodowej przesy
ła inspektoratowi PZU: kopię wydanego pozwolenia na budo-
węb~r~~ , 

§9. 1. PZU dokonuje oszac9wania zgłoszonych budyn
,kó\\T oraz .budyn;ków nie zgłoszonych, lecz zarejestrowanych 
z urzędu przez PZU, najpóźniej w ciągu roku , od daty ich 
z'głoszenia lub zarejestrowania. 
. 2. PZU sprawdza co najmniej ,raz na 10 lat stan ubezpie- . 

<::z:·oiiYC;h budynków. " 
,' § 10. , 1. PZU ponosi odpowiedzialność od dnia rozpoczę
cia u~ywania budynku lub pokrycia go dachem; ' odpowie
dzialno~ćobejmuje również zmiany powodujące zwiększenie 
lub zmniejszenie wartośoi budynku. 

2 . . Odpowiedzialność PZU , ustaje z dniem przejścia bu
·· ~ynJuipo, .ka'te,gorii budynków'.wyłączonych z o~owiązkowego 
ubezpieczenia. '" ' , 

i§ 1 L 1. Sumy ubezpieczenia budynków · n~leżących do 
osób fizycznych ustala się w .wysokoŚci : 100% wartości na 
podstawie ·osżacowania. 

2. Podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia budynków 
w rolnićzych spółdzielniach produkcyjnych jest wartość ,po
dan.a w' bilansie spółdzielni, sporządzonym na koniec roku 
poprzedzającego rok ubezpieczenia, a w stosunku do · budyn
kównowo wybudowanych lub nabytych ,~ ' wartośćuslalona 

w .protokole końcowego odbioru robót lub według dowodów 
nabycia . . 

3. 'Stopień zużycia budynk,u ' okre.śl'a się w granicach nie 
PJzeltraczających 7'00/0 sumy oszacowania budynku wstanie 
nowym. 

4: Oszacowania wartośoi dokonujerZU według norm 
szacunkowych, uwzględniających ceny materiałów budowla. 
nych i 'koszty robocizny; nO'rmyżatwierdza Mi·nister Finan
sów i ogłasza w Monitorze' Polskim. 

§ 12 . . W razie konieczności, PZU dokonuje oszacowania 
budynku na podstawie· oględzin w obecności właściciela. Nie
obecność prawidłowo powiadomionego właściciela nie wstrzy
muje oszacowania budynku. , * 13: C W ' ciągu mieSiąca od daty oszacowania lub 
sprawdzenia stanu ubezpieczonych budynków PZU przesyła 
właścicielowi dokument ubezpieczenia, w którym powinno 
być podane: przeznaczenie f budynku, suma ubezpieczenia 
i składka dla każdego budynku oraz ogólna suma składki 
za ubezpieczenie wszystkich budynków podanych w doku-
mencieubezpiecienia. . 

2. JeżeIi dokument ubezpieczenia nie obejmuje wszyst
kich budynków znajdujących się w danej nieruchomości ' w 
dniu szacowania, właściciel obowiązany jest w ciągu , mie
siąca od daty otrzymania dO.kumęntu zawiadomić o tym in
spektorat powiatowy PZU. 

§ 14. 1. PZU obowiązany jest dostosować ogólne sumy 
ubezpieczenia budynków do zmian w cenach mater iałów bu-
dowlanych i kosztach roboci~ny. . 

2. O do~onani.u ogólnej zmiany sum ubezpieczenia bu
dynków w związk~ ze zmianą cen materiałów budowlanych 
i kosztów robocizny PZU zawiadamia właściciel;i w drodze 

, 'Obwieszczeń. 
§ 15. Właściciel jest obowiązany utrzymywać , ubezpie

czone budynki w należytym stanie i slosować się do przepisów 
przedwpożarowych i innych, mających na celu zapobiega
nie powstaniu szkody, ·oraz przeprowadzać w term,inie naka
zane przez właś.ciwe organy administracji państwowej zmiany 
mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ogniowego, a 
w razie powstania szkody, w miarę moźności, zapobiec Jej 
rozszerzeniu się. 

I§ 16. 1. Właściciel zawiadamia . o szkodzie inspektorat 
PZU lub biuro gromadzkiej rady .narodoweJ najpóźniej w 
ciągu ' 7 , dni od dnia powstania szkody lub otrzymania o niej 
wiadomości. Biuro gromadzk,iej radyna'rodowej zawiadamia 
niezwłocznie inspektorat PZU o każdej wiadomej szkodzie: 

2. Do , czasu oględzin przez ,PZU nie wolno bez zgody 
PZU zmieniać stanu spowodowanego przez szkodę, chyba źe 
zmiana leżyw1nteresie społecznym lub jest niezbędna do 
zapobieżenia powiększaniu Się szkody. PZU nie może powoły
wać się na ten przepis ze skutkIem prawnym, jeżeli w ciągu 
14 dni od dnia , otrzymania ,zawiadomienia o szkodzie nie do-

' kona·ł oględzin. ' 
. 3. Właściciel budynku~ jest obowiązany ułatwić PZU 

przeprowadzenie czy,nności mających na celu ustalenie roz
miarów SZkody, udzielić potrzebnych wyjaśnień oraz dostar
czyĆ niezbędne dowody. 

, 4. W razie zag,inięcia jakichkolwiek pozostałości z bu
dynku, iktóry uległ szkodzie, 'przed dokonaniem oględzin 
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przez PZU, właś,ci ci el jest obowiązany najpóźniej w ciągu 
-4 dni zawiadomić Q tym miejscowe organy M~licj.i Obywatel-
~~. . . . . 

§ 17. W razie niędopełnienia ,przez właściciela budynku, 
wskutek złego zamiaru lub rażącego niedbal!itwa, obowiąz

~ów określonych: 
1) w § 16 ust. 1 i 3, jeżeli niedopełnienie to miało wpływ 

na rozmiar szkody lub ustalenie wysokości odszkodowa
ni.a, PZU może odmówić odszkodowania; 

2) w § 15 i § 16 ust. 2 i 4, jeżeli niedopełnienie to miało 
wpływ na powstanie i rozmiar szkody lub ustalenie wy
sokości odszkodowania, PZU może zmniejszyć odszkodo
wanie do połowy. 

§ 18. l , Oszacowania szkody w ubezpieczonym budynku 
dokonuje PZU w obecności właścićiela budynku oraz świad
kÓw. Nieobecnoś'ć prawiellowo pow:iadomionego właśCiciela 
nie wstrzymuje oszacowania szkody. 

2. PZU ustala wysok-:lŚć odszkodowania .w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

§ '19.1. Szkodę oblicza , się wedłu,g norm szacunkowych 
% uwzględnieniem stopnia zużycia budynku. 

2. Od obl,iczonej' szkody potrąca się wartość nadających 
się do użytku pozostałości budynku, zinniejSzoną .0 koszty 
rozbiórk.i, oczyszczenia itp-, . 

o§- 20. L Za s~kody spowodowane: 
l) prZez uderze:nie piorunu, powódź, huragan, grad, ławiny, 

.trzęsienie, zapadanie i usuwanie się ziemi, upadek po
jazdu powietrznego, wszelkiego rodzaju . wybuchy oraz 
pożar powstały bez winy' właściciel'a, odszkodowanie 
ustala się w wysokości 100% szkody, w granicach sumy 
ubezpieczenia; , 

2), . przez pożar. zawiniony przez właścicielil, za które zgodnie 
. " z przepisami rozp.orządzenia odszkodowanie ' przysługuje, 

ustala się je w wysokości 80% szkody, w granicach sumy 
ubezpieczenia. . 
2. Jeźeli przy oszacowaniu szkody okaże się, że suma 

ubezpieczenia Z'niszczonego lub uszkodzonego budynk\l zosta
ła ustalona niezgodnie z obowiązującymi normami szacunko

. wyroi, a różnica przekracza ' 10% sumy ubezpieczenia, 'PZU 
dokona ,poprawki sumy ubezpieczenia. 

§ 21. 1. Odszkodowanie za szkody. powstałe . wbudyn
kach wypłaca się właścicielowi na odbudowę ,zniszczonego 
lub budowę . albo remont innego budynku. . 

2. W uzasadnionych społecznie lub gospodarczo wypad
kach odszkodowanie ' może :być wypłiwone na cele jnneniż . 

. wyin'ienione w ust. t. 
3. Odszkodowanip. · za szkody . powstałe w budynkach na

leżących do . spadkuwyplacasię temu spadkobiercy, który 
spełnia warunki do dzied:Liczenia określone .. w Kodeksie cy-
~~~ . . 

§ 22.0dszkod<]-wanie za szkody powstałe w budynkach 
rolniczej spółdzielm produkcyjnej . wypłaca się jednorazowo, 
po złożęniu ,w PZU przez zarząd spółdzielni pisemnego 
oświadczenia, ' że otrzymane odszkodowanie ' będzie zużyte 
zgodńie z § 21 ust. 1 j ,2. 

,§23. 1. ' Odszkodowanie za szkody powstałe w budyn
kach stanowiących własność osób fizycznych wypłaca . się w 
dwóch ratach: .. 
. ,1) '. pierwszą ratę - w wysokości 113 odszkodowąnia - wy

płaca się po złożeniu przez właściciela budynku pisem
negooświadczenia, że otrzymane odszkodowanie zużyje 
zgodriiez ' § 21 ust. 1.i2; 

2} drugą ratę wypłaca 'się w ciągu 14 dni po złożeniu przez, 
właściciela · budyn~u . pisEm~nego oświadcz.ę~ia,~e pierw
sza rata została. iużytanę, hudowę lub na zakup materia
łów budowlanych; zw.i&zionych . na pla~ budQwy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do szkód nie prze kra- ' 
czających 1/, wartości budynku w stanie nowym lub kwoty 
5.000 zI:Odszkod6wanie w tych wypadkach wypłaca się jed
norazowo po złożeniu przez właściciela oświadczenia, że zo
stanie ono zużyte zgodnie z § 21 ust. 1 i 2. , 

§ 24.1. OdszkOdowanie, o którym mowa w § 22 ora~ w · 
§ 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,PZU wypłaca w ciągu ' miesiąca od 
dnia otrzymania zawiado~ieIlia o szkodzie. . 

2 .. Jeżeli 'czynności mające na celu ustalenie odszkodowa
nia nie mOgą ' być bez 'winy PZU zakończone w terminie 
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, odszko~ 
dowanie powinno być wypłacone w' ciągu 14 'dni po zakoncze. 
niu tych czynności. Jednakże bezsporną częsć odszkodow.ania 

. należy wyplacićw terminie oznaczonym ~ us·t. J. 

3 .. PZU może wstrzymać wypłatę odszkodowania do czasu 
zakończenia postępowania karnego prawomocnym rozstrzyg
nięciem, jeżelitachodzi . uzasadnione podejrzenie, że szkoda 
zośt'ała spow'odowana czynem przestępnym popełnionym przez 
właściciela : ' . 

§ 25. Jeżeli w wypłaCie odszkodowania jednorazowo 
lub w ratach nastąpiła zwłoka z 'winy PZU, właśc.icielowi bu
dynku należą się odsetki 'żazwłokę w ' Wysokości 1% ta ~aż
dy rozpoczęty miesiąc: 

§ 26. Jeżeli miejsce pobytu właściciela budynku jest nie
zńane, odszkodowanie wypłaca się według . zasad określonych 
w § 23 posiadaczow,i zależnemu, który podejmie . odbudow~ 
zniszczonego albo budowę lub remont . innego budynku tego 
właściciela. 

'§ 27. L P.rzepisy dotyczące ograniczeń egzekucji , sądo
wej i administracyjnej w stosunku do odszkodowań· z ubez
pieczeń. majątkowych i osobowych ' n,ie JIlajązastosowan;ja, 

jeżeli wniosek o egzekucję z kwoty odszkodowania złożył 

wi"erzydel, który udzielił właścicielowi budynku poż:y c zki ,lub' 
materiału na odbudowę po powstaniu szkody. . 

2. W . razie gdy odszkodowanie nie zostało .wypłacone 

z powodu niedopełnieniaprzez właściciela warunków okr€ślo- ,~ 

nych w§ 23, PZU pokrywa Ili!leżności im.tytucji kredytowyeh 
z tytułu pożyczek udzielorrych na budowę budynku, kttóry 
uległ zniszczeniu, w granicach nie wypłaconego właścicielowi 
odszkodowanią. 

§ 28. 1. , Zo chwilą wypłaty odszkodowania przechodzą 
na PZU wszelkie prawa, jakie do wysokości wypłaconego od
szk'odowania przysługują właścicielQwizniszczonego lub 
usikodzonego budYnku ' w stosunku do osób trzecich ż tytułu 
odpowiedzialności za spowodowanie szkody . 

2. Jeżeli właściciel ' zniszczonego lub uszkodz.onego bu
dynku zrzekł się hez zgody PZU' prawa':do odszkodowania od 
osób trzecich. z tytułu poniesionej straty, PZU jest wohly .od 
?bowiązku wypłaty odszkodowania. ' 

§29. ' Jeżeli po wypl'atie odszkod,owania zostanieujaw-
. niona okolic.zność, która na mocy przepisów rozpÓ'rząd7.enia 
pozbawi .awłaściciela prawa do odszkodowania, . PZU może . 
zażądać zwrotu wypłac'onej sumy odszkodowania wraz 
z k<lsztami · oszacowania szkoąy. · 

§ 30. Traci. ,moc rozporządzeni€ Rady Ministrów z dnia 
20 września 1957 r. w sprawie obowiązkowego ubę:Lpietze- , ' 
nia budynków (Dl. U. z 1957 .r. Nr 52, po~. 254; z 1961 'r. 
Nrj, poz. 13 i z 1962r. Nr 3, 'poz. 6) . 

' § 31. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi' 
Finansów; . 

§ 32: Rozporządzenie wcaodzi w życie z dniem Qglosze
n.i!!- ,z mocą od dnia lslycznia i972 r. 

Prezes Rady Ministrów:: p! JaroszewIcz 




