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Dzi~~nik "Ustaw Nr- S 

§ 23. 1. Za wartoŚć pozostałości zwierzęcia Pl> szkodzie 
uważa się udowodnioną kwotę \łzyskaną w punkcie, skupu 
zwierząt rzeźnych za spr~dane ·zw.ierz.ę . wskutek skie~owańia 
go przez przedstawiciela służby weterynaryjnej do' uboju 
:z konieczności lub za tuszę oraz skórę sprzedane jednost<;e 
g,ospodarki uspołecznionej. 

2. Jeżeli właściciel nie udowodnił wysokości kwoty 
uzyskanej ze sprzedaży mięsa iibo zuży je je na' własne po
trzeby, PZU stosuje nas~ępującę odliczenia: 

l) przy koniach dobitych - 40% kwoty obliczonej w myśl 
' H 18-20; 

2) przy bydle dobitym - WI. kwoty obliczonej w myśl 

§§ 18-20: 

3. Jeżeli właściciel nie udowodni wysokości kwoty uzy
skanej ze sprzedaży skóry we ~laściwej jednostce gospodar
ki ~uspołecznionej, PZU stosuje odlicienia w. w'ys.okości war
tości 20 kg skóry I klasy obowiązującego cennika skór suro
wycb.. · 

§ 24. Za sźkody powslałe z powodu chorób zara.żliwych, 
objętych przepi'sami o zwalczaniirzaraźliwych chorób zwie
rzęcych, za które to szkody przyznani! została 'pomoc pie
niężna że 'środków przeznaczonych nazwalcza'nie chorób za
raźliwych; PZU wypłaca odszkodowanie w wysokości różnicy 
omlędzy wartością szacunkową zwierzęcia~ ustaloną według 

:zasad pokreślonyćh przepisami o zwalczaniu zaraźliwych ' cho
rób zwierzęc;ych, a wysokością przyznanego odszkodowania 
z. budźetu · Państwa.Różnica ta nie , może przek;roczyc sumy 
ubezpieczenia zwierzęcia. 

§ 25. W powiatach, w których obowiąz.kowe ubezpiecze
nie obejmuje również koszty leczenia, PZU wypłaca koszty 
leczenia." i' ko'szty sekcji zwierzęcia na podstawie pok witowa.
nia wydanego . przez przedstawiciela służby weterynaryjnej. 

§ 26 .. 1. ' PZU wypłaca odszkodowanie w .Ciągu trzech t y
_godni()d dnia otrzymania zawiadomienia ó szkodzie. 

2. Jeżeli czynności mające na celu 'ustalenie odszkodowa
nia 'nie mogą być bez winy PZU zakończone w terminie 
trzech tygodni od dnia zawiadomienia oszkodzie,odszkodo
wanie powinno być wypłacone .w Ciągu dwóch tygodni po 
-zakończeniu tych czynn<lści. 

3. Jeżeli właściciel nie dos.tarczy inspektoratowi PZU w 
ciągu 7 ·dni od powstania szkody dokumentów . wymienionych 

Poz. 16 i21 

w § 16 ust. 2 pkt 1 i '2 oraz ust. 3, odszkodowanie powinno 
być wypłacone w ciągu dwóch tygodni po otrzymaniu tych 
dok.umentów lub pozakopczeniu czynności, o k.tórych mowa 
w ust. 2. . 

4. P?U móże wstrzymać wypłatę odszkodowania do cza
su zakończenia postępowan.ia karnego prawomocnym roz
str.zygnj.ęciem, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

szkoda zosŁała spowodowana czynem przestępnym popełni.o

nym PJzez właściciela. 

§ 27. 1. Z dniem wypłaty odszkodowanJa przechodzą na 
PZU wszelkie prawa, . iakie do wysokośCi wypłatonego od
szkodowania przysługują właścicielowi zwierięcia 'w stosunku 
do osób trzecich .~ tytułu ich odpówiedzialnoścl za powstanie 
szkody. 

2. Jeżeli właściciel zwierzęc~a :zrz.ekł się beZ z.go_dy PZU 
prawa do odszkodowania od o~ób trzecich z tytułu poniesio
nej straty, PZU jest wolny cd obowiąZku wypłaty 'odszkodo
wania. 

3. Jeżeli po wypłacie .odszkodowania · zostanie ujawniona 
okolicz.ność, która na podstawie prz.episów niniejszego rozpo
rządzenia wyłącza odpowied~ialność PZU ,za dan.ą -śzkodę lub 
jej część, PZU może żądać 'zwrotu nienależnie wypłaconej 
sumy pdszkodo,wania. 

§28. ·· t. W wypad,kach uzasadllionych szczególnymi oko
licznościami Minister Finansów na. wniosek prezydium po
wiatowej rady narodowej złożony za pośredniclwemJ'rezy

dium wojewódzkiej rady narodówej może określić dla danego 
powiału w drodz.e· rozporządzenia inne zasady, ubezpieczenia 
aniżeli przewidziane w §§ 6-8, 17, 18 i 20. 

2. Normowe sumy ubezpieczenia obowiązujące w dniu 
wejścia w życie wzporządzeniapozóstają w mocy do czasu 
ich zmiany wedtug zasad określonych w niniejszym rQzporzą
dzeniu. 

. § 2R Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
19 lipca 1963 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
zwierząt gospodarczych (Dz. U. Nr 33j poz . . 191). 

§ 30. Wykonanie rozporządzenia . porucza się Ministrowi 
Finansów. ' 

§ 31. ' Rozporządzenię . wchodzi w życie z, dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1972 r. 

Prezes· Rady Ministrów: P. JQloszewicz 
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R.OZPORZĄDZENIE MINISTRA GQSPODARKi KOMUNALNEJ 

z dnia 17 styczn'ia 1972 r. 

zmieDlające rozporządzenie w sptawie .opłat za Ul'ządzenla uzyskiwane przy zamianie lokali. 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 
1959 r. -- Prawo lokalowe (Oz. U. z 1962 r. Nt 47; poz. 227) 
zarządza się, co następuje.: 

. . 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki' Komunałn~j 
z dnia 14 sierpnia 1962~. w sprawie opłat .za urządzenia uzy
skiwane przy zamianie lokali (Dz. U. z 1962r. Nr 52,poz. 257 
iz 1968 r. Nr 2li 1>0z.. 135) wprowadza się następujące 
1.miany: 

a) w 12 dodąje ' się .ust. f. JN bIzi:nieDiu~ 

"l. W razie z.amiany mieszkania, w kt~rym nadwyżka 
powierzchni mieszkalnej stanowi .co najmniej jeden 
pokój, osoby dokonujące zamiany zwolnione są 
z opłat za urządzenj~ uzyskiwane w jej wyn~ku.", 

b) dotychczasowe ust. 1 i ust. 2 otrzymują · kolejną nume.-
rację jako ust. 2 i ust. 3. . 

ł 2 Ro~porządzenie wchodzi w źydez dniem ogłosz~ 
ma. 

. , 

. Minister Gospodarki Komunalnej: Z. Drozd 




