
I • 

I." 
'I, ł ' 

< " 

T R E S CI 
Poz.: 

DZ.lENNIK USTAW 
POLSKI,EJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa~ dnia II grudnia 1982 f. ' Nr 38 

UMOWA MIĘDZYNARODOWA 

249 - Oswiadczenie rządowe z dnia I grudnia 1982 r. w sprawie wejścia w :tycie zmian do zał4cmikólIr 
A I B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towar6w nlebe~ 
piecznych (ADR), sporząd'lOnej w Genewie dnia 36 wrze ci nia 1957 r. • ' . ' . 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A R A D Y M l N I S T Ił OWI' 

250 - z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie oboWiąlkowego ubezpieczenia budynkÓw ora~. 'lQlenia lir 
gospoda'rstwach rolnych • . .. . _. ' . ' ; 651 

251 - z dnia 15 hstopada 1982 r. zmieniaJące rozporządze,nie w sprav{ię obowiązkowego ubezpieczenia 
oclpow ied'zlalnosci cywilnej rolników 66-4 

252 z dnia' 15, listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie' sposobu ustalania . taryf l poboru 
skladekta obOWiązkowe ubezpieczenia majątkowe I osobowe 665 

253 - z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie kosztów I strat uznany ch za nieuzasadnionę przy opodatko-
waniu podatk'iem dochodoWym jednostek gospodarki uspołecznionej . • . . . . . 666 

254 - l dnia .i.! grudnia 1982 r, w sprawie zmiany nalwystowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga 
Kobiet" na .. Liga Ko!Jiet Polskich" oraz nadania statutu temu stowarzyszeniu • 666 

ROZPORZĄDZENIE 

255 - Ministra Nauk i, Szkolnictwa Wy:i:szego I Techniki z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawIe organizacji 
I stowarlyszeń studenckich . 667 

249 

! OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia ,l grudnia 1982 r. 

w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A I B do Umowy europejskieJ , dotycząc:eJ mlędzYDarodow~go 
ptzewozu drogowego to,vafów niebezpiecznych (ADR), sporządzone, w G~newle dnia 30 września . 1951 r. 

Podaje Się niniejszym do wladom osci. ze zgodnie 
z artykułem 14 Umowy europ0Jskiej d o lyczącej między
narodowego ' przewozu drogowego towalów niehezpiecz
nych (ADR), sporZądzoneJ w Genewie dnia 30 wrzesma 
1951 r. (Dz. U. Z 1975r. Nr ,35, poz. 189; z 1977 r. Nr 36, 

poz. 157, z 197ą r. Nr 31, poz. 134 ' i z 198-1 r. Nr 32-
poz. 180), w dniach l stycznia 1982 r. I 2 czerwca 1982r. 
weszły w życie zmiany do z~łączników A i Bdo powyt- ' 
szej umowy. , 

Minister Spraw Zagranicznych: S. OlslUw"kl 

(Tek.st zmian ZdWlera załączni k do ni niejszego numeru) 
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ROZPORZĄDZENIE ' RADY MINISTRÓW 

z dnia 15 listopada 1982 r. 

I 
W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach roloyc·h. 

Na p,odstawle art. 5 ust 4 i IIrt. 6 ust. .I ustawy z dnia 
2 grudlłla 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych l oso
hnwYC;h (Dz. U. z 1958 r. Nr 72. poz. 351, z 1964 c. Nr 16, 
poz. 94 I z 1975 r. ' Nr 16, poz. 91) zarządza się, co na
stępu jt: : 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

ł t. l. OoowiązkGwe ubezpieczenie obejmuje - bu
dy'nki l mienie: 

J) właścicieli indywlduBlnych gospodarstw rolny~h, 
2) spółdzielni rolnic~ych, 
3) osób lizycznych będących właścicie l ami działek o po

wierzchni do 0,5 ha - 'z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. 

2. Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem budynków 
.oraz .mle'nia Państwowy Zakład Ubezpieczeń potwierdz~ 
doktimentem ubezpieczenia. / 

§ 2. Ilek!Oć w , rozporząqzeniu jesl mowa o: 

. 1) PZU - rozumie się przez to Panstwowy Zakład 
Ubezpieczen, 

\ 
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I) IpÓłdzielni rolniczej rozumie ' się przez to jed-
nostki organizacyjne prowadzące ' zespołowo g'ospo~ . 
darstwo rolne. zrzeszone w Centralnym Związku Rol
niczych, SpÓłdzielni Produkcyjnych lub w Krajowym 
Związku Rolników. Kółek i Organizacji . Rolniczych, 

J) . właścicielu - rozumie się ' przez to również posiada
cza. z wyjątkiem posiadacza działki o charakterze 
deputatowym. spółdzielnię rolniczą oraz zespół rolni
ków indywidualnych zarejestrowany w urzędzie gmi~ 
ny - p,rowadzących gospodarstwo rólne. 

:.) pracownikli służby weterynaryjnej - rozumie 5i41 
przez to lekarza lub technika weterynarii. wykonują
cych czynności w imieniu zakładu lub kliniki wete
rynary jne j. 

6) naczelniku gminy rozul\lie się przez to równiei 
inny ' terenowy or~'ll.'l:~ administracji państwowej stop
nia podstawowego. 

6) urzędzie gminy - rozumie się przez to /również urząd 

innego terenowego organu administracji państwo;wej 

stopnia podstawowego. 

§ 3. W rozumieniu rozporządzenia: 
. . 

l) za gospodarstwo rolne. uważa s~ę . obszar wszystJdcb 
gruntó,w należących do tej samej osoby o ogólnej 

. powierzchni powyzej 0.5 ha wraz Z budynkami i mie
niem - wykazany w ewidencji urzędu gminy jako 
gospodarstwo rolne; 

2) zaszko,dy huraganowe uważa się . liczne szkody spo
wodowane przez gwałtowną · wichurę; pojedynczą 

szkodę uważa się za. szkodę huraganową. ' jezeli w 
najbliższym sąsiedztwie stwierdzono skutki działania 
gwałtownej \ wichury ' , lub też jeżeli rodzaj szkody 
i jej rozmiary świadczą · o działaniu wiatru o · pręd-
kości nie mniejszej niż 24.5 m/s; , 

3) za szko~y powodziowe uważa się }zkody spowodo
wane przez, ' 
a) 1alanie' terenów w następstwie podniesienia lię 

wody w korytach wód płynących i . stojących oraz 
wskutek nadmiern'ych opadów atmosferycznych. 

b) spływ wód P9 zboczach lub stokach na terenach 
. górskich i lal ist YChi 

4) za szk.ody w uprawach uważa się utratę lub zmniej
szenie plonu z powodu zniszczenia lub ' uszkodzenia 
przez bezpośrednie działanie porJOdzialbo opadów 
gradu; . ' 

5) za szkody w trawach uważa się spowodowane przez 
powódź zniszczenIe lub całkowitą utratę wartości 

traw na skutek wygnicia , zmycia darni. zamulenia 
1 zanieczy~z(;zeni(j substancjami. toksycznymi. 

6) nie uważa Się za szkodę (pkt 4 i 5). straty spowodo
wanej przez choroby . i szkodniki. chociażby powódt 

, lub grad obniżyły odpornośc roślin na ich działanie; 

7) za budynek uważa . się każdą budowlę. umocowaną 
w ziemi lub na ziemi. posiadającą ściany lub słupy 
aIbo filary oraz pokrycie ,dachowe. z wyjątkiem 
studni i ogrodzeń. 

Rozdział 2 

. Przedmiot I zakres ubezpieczenia. 

§ 4., l. Prz.edmioteII1 ubezpieczema są: 

.1) budynki. z wyłączeniem: 
a) opuszczonych przez właściciela, 

'. 

bl mających charakter tymcza$owy. z samego prze
znaczenia, 

c) przeznaczonych na rozbiórkę lub do usunięcia 
z gruntu, z upływeIiI terminu określonego w osta
tecznej decyzji" naczelnika gminy lub ' w umowie, 

d) 'budynków przemysłowych użytkowanych na 
potrzeby warsztatów rzemieślniczych i usługowychI 

2) mienie ruchome: 
a) ziemiopłody zebrane i złożone w budynkach. ster

tach, > stogach. kopcach i pi wnicach. artykuły żyw
nościowe oraz pasza dla zwierząt. 

' bl zwierzęta gospodarskie. z wyłączeniem zwierząt 
. futerkow ych oraz drobiu w produkcji fermowej, 

cl inwentarz martwy, materiały ' budowlane. ,w tym 
również materiały użyte w toku prowadzonej bu
dowy budynku oraz inne materiały służące na 
potrzeby własne gospodarstwa. z wyłączeniem ma
teriałów i , maszyn służących do, produkcji przemy
słowej i rzemieślniczej. 

d) ruchomości domowe. w tym również należące dO
osóh . mieszka ;ących z właścici~lem I' prowadzą
cych z nim wspólne gospodar.stwo domowe; a w 
spółdzielniach rolniczych';:;" urządzenia lokali biu-

, rowych. przedsżkoli, świetlic 1 klubów; 

31 uprawy : 
a) żyto. pszenica. )·:,czJllień. owi.s ł proso .-,,;, ziarno -

i słoma. \ 
bl gryka i kukurydza - zid:no. 
c) rośliny pastewne przMnacwne na pasze - ziar-

no. korzenie. bul wy; zielona masa, 
dl mieszanki zbóz i rośtlnpastewnych, 

el ziemniaki- bulwy, 
f) buraki cukrowe - korzenIe 1 liście. 
gl trawy łąk i p<l!ltwlsk zaliczone do k~al I_IV nor

my państwowej ustalonej dla siana; obszary łąk 
I pastwisk. na których siano jest zaliczone do'· ' 
klas I-IV normy ' państwowej,' określa nacze'lnik 
gmmy . 

2, _Na działkach · o obszarze do 0.5 ha przedmiotem 
ubezpieczenia są budynki (ust. 1 pkt 1) oraz . mienie IU

chome właściciela (ust. t pkt 2) i ruchomości domowa 
osób z nIm mieszkających I prowadzących wspólne gospo
darstwo domowe (ust. 1 pkt 2 lit. dl pod warunkiem 
jednak. że nadziałce znajduje się budynek objęty obo
wiązkowym ubezpieczeniem. 

3. Nie są objęte ubezpieczeniem: 
I) domki kempingo}Ve o powierzchni zabudowy do 

30 mt oraz domy letniskowe wybudowane bez zezwo
lenia. naczernikil gminy. 

2) szklarnie. inspekty! namioty i tunele foliąwe. 
3) wszelkie budowle wzniesione Da terenie ogrodów 

działkowych. 

§ '5. 'L PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek 
następujących zdarzeń ~osowych: 

lo) w budynkach i mieniu ruchomym - pożaru • . uderze
nia piorunu. powodzi. lawiny. gradu.zapadani'a i usu
wania się ziemI. wszelkiego' rodzaju wybuchów. upad
ku pojazdu powietrznego. porazenia zwierząt gospo
darskich prądem elektrycznym oraz huraganu i nad
miernegó . opadu śniegu; nie uważa się za ll()~stć;lłe 

. wskutek . huraganu lub , nadmiernego opadu ' śnlegu 
poj~dynczych . szkód .. w ppkryciu i konstrukcjidacho-

, , 
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~ej, jezeHokaze się, że konserwacja tych elemen
tów'" była zaniedbana albo konstrukcja dachowa' bu
dynku nie odpowiadała normom technicznym; 

2) w uprawach .(§ 4 ust. · l pkt 3 lil al ~ h - grado
bicia i powodzi. a w trawach łąk i pastwisk (§ 4 
ust. t pkt 3 lit. g) ~ powodzi. ( 

2. PZU odpowiada ' ponadto za szkody w ubezpieczo-
nym budynku oraz mieniu ruchomym powStałe wskutek 
zaginięcia lub, kradzieży dokonanej w czasie zdarzeń lo
sowych (ust. 1 pkt 1). 

' ( . - . 
3. Za szkodę w budynku l mieniu ruchomym uwaźa 

się utratę lub zmniejszenie ich wartości spowodowane 
zniszczelllem lub uszkodzerllem. Jeżeli bezpośredni4 lub 
pośrednią przyczyną było zdarzenie wymienione . w ust •. 1 
pkt \, . 

Poz. 250 

5. Obowiązkowym ubezpieczemem mogą być lowolei 
objęte: 

lj pelnekoszty leczenia i kószty sekcji pa?fego zwie-
rzęcia, 

2) trzoda chlewna 
20 kg, ( 

- jeżeli zostanie to 
kiej rady narodowej. 

o wadze zwierzęcia co najmniej 

przewidziane w- uchwale wo'ewódz-

Rozdział 3 

Ewidencja gospodarstw roląychl budynków. 

§ 7. 1. PZU prowadzi ewidencję gospodarstw 101-
nych, z uwzględnieniem wartości budynków o powierzcnnl 
ponad 20 mI, oraz ewidencjęl budynków na działkach do ' 
0,5 ha. ~widencję gruntów w gospodarstwach roln ~h 

§ 6. L W województwach; w kt&ych w · drodze prowadzi się. w hektarach fizycznych oraz PJzeliczenio-
uchwdły wOjewÓdzkiej rady ~arodowej wprowadzono wych według zasad określonych przez ~inistra ;Finansów. 
Obowiązkowe ube:lpleczenie zwierząt od padnięcia l dobl- 2. Wartość, budynków należących do osób fizycz- . 
cia. z . kbnieczności,przedmiotem ubezpieczenia są: nych ustala PZU według cennika opracowanego P[zy 

1) . by(1ło jk:ome w WIeku od 6 - mie~ięcy, stanowiące współudziale wyspecjalizowanych w zakresie' budownlc-
wHisnoś~ osóbfizy.cznych. . twa jednostek gospodarki uspołecznionej. 

2) trzoda chlewna o wadże ' co najmniej 15 kg: 3; Wartość mienia ruchomego na działkach do Q,5 ha 
aj w uictYWldualnych gospodarstwach rolnych. ustala się W wysokości l/a wartości znajdujących się na 

tej działce · budynków, nie mniejszej jednak niż równo-
b) osób tizycznycn na działkach . o obszarze do wartość 120 q żyta, a jeżeli na działce Znajduje się tylko 

0,5 ha, Jeżeli jest sprzedawana W uspołecznionych _ budynek gospodarczy ..;... nie mniejszej nli róWnowartość 
punktach skupu, 20 . . . q zyta. 

- chyba że " uchwała wojewódzkiej rady narodowej do- 4. Jeżeli wartość budynku jest wyższa. lub niższa co 
tyczy tylko niektórych zwierząt wymienionych w pkt II 2. najmniej 0100/0 od wartości ustalonej zgodnie z przepi-

2. Bydło i konie w województwie ubezpieczolł8 Sił sem ust. 2, a wartość mienia ruchomego na .działkach do 
_ według jednolitej wartości normowej wynoszącej 100'/. 0,5 ha jest wyższa lub niżsża od · wartości ustalonej zgod-

dla bydła i l5Oł/. dla koni przeciętnej wartości rzeźnej nie z przepisem ust. 3 - właściciel może żądaćponow-
wynikającej ze skupu bydła rzeźnego w tym wojewódz- nego 'Jlstalenla tych wartości w drodze szczegółowego sza-
twie, chyba że w podjętej uchwale wojewódzkiej rady cunku. .. 
narodowej z<?stały określone; wartości normowe w innej' 5. Naczelnik gminy przesyła każdorazowo PZU kopię 
wysokości. Przeciętną wartość rzeźn4 ustala PZU w po- decyzji w sprawie rozbiórki lub usunięcia budynku oraz 
rozumieniu z terenowym organem administracji' państwo- zawiaąamia o zmianach w ewidencji gospodarstw rolnych. 
wej stopnia wojewódzkiego, na podstawie danych skupu 
uspołecznionego. 

3. W ramach ubezpieczenia zwierząt, o których mo
wa w ust. 1, PZU odpowiada za szkody powstałe wskutek 
padnięcia . lub dobicia ich z konieczności z powodu cho
roby albo wypadku. Za chorobę zwierzęcia 'uważa lię 
również komplikacje powstałe w wyniku ciąźy, porodu 
lub zabiegu przeprowadzonego przez ' pracownika służby 

, weterynaryjnej, , \ -

4. Uważa się, że dobicie z konieczności ,nastąpiło, 

gdy pracownik służby ' weterynaryjnej stwierdził na piś- ' 
, " . 

mie. ź&: 

l) nie ma wIdoków na wyleczenie zwierzęcia i Istnieje 
uzasadnione prawdopodobieństwo; że zwierzę wsku
tek choroby padnie w ciągu najbliższych 6 tygodni, 

2) koń utracił całkowicie przydatność użytkowq wsku
tek wypadku lub nieuleczalnej choroby, 

3) agresywność zwierzęcia zagraża zdrowiu lub tyelu 
obsługuj4cych ludzi, 

4) dobicie . zwierzęcia w następstwiewypadkubylo ko
nieczne w celu uratowania jego wartości · rzeźnej 
(mięsa) lub skrócenia cierpień; w· razie niemożności

~ wezwania lub przy!>ycia . pracowrilk'a ·. służby ; w:etery~ 
, naryjnej, oświadczenie stwierdz~Jące kOili$cz:nośćdo- . 

bicia mogą żłoźyć n&-: piśnile .dwaj lil'leJscowi ' rojnicy. ' 

§ 8. 1. PZU prowadzi ewidencję należących do osób 
fizycznych bydła i koni, których wiek w .dniu ich reje
stracji wynosi co najmniej rok . . 

2. PZU przeprowadza okresowo rejestrację bytild 
I koni przy ~spółudziale naczelników gmfri. 

. § 9. 1. Wartość budynków spółdzielni rolniczej 
przyjmuje się według bilansu spółdzielni, sporządzonego 
na koniec roku poprzedzającego rok ubezpieczenia. Dla 
budynków nowych lub nabytych do czasu . sporządzellla 
bilansu przyjmuje się wartość wykazaną w księdze 
inwentarzowej. 

2. jeżeli wartość budynków wykazana w · bilansie 
- odbiega od wartości rzeczywistej co najmniej o ' 10°/0. 
spółdzielnia rolnicza urealnia tę wartość. 

3. Wartość mienia. z wyjątkiem upfaw i ziemiopło
dów, spółdzielnia rolnicza ustala według zasad określo
nych w ust. 1 i 2 . . 

4. Spółdzielnia ,rolnicza przesyła PZU w ciągu 14 dni 
od dnia wpisania jej do rejestruspółclzieJni i ich żwiąz
itów następujące dane: obszar u±ytków rolnych weclług 
klas gleby. obszar i . wartQść poszczególnych up~aw, w 
tym również upraw na działkach zamiennych . członków 
łPółdzieln~, WiHtóść in\'ientarza żywego', liczbę i wartośĆ 
budynków, inwentąrza martwego, urządzen biurow'ych 
t innych . 
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5. Dane, o których mowl! w usl. l~, spółdzielnia 

rolni9a aktualizuje według stanu inwentarzowego na 
beli li 'grudnia roku ubiegłego, zawiadamiając o tym 
'ZU do dnia 31 marca każdego roku. . 

6. Uprawy na' działkach zamien.nych na wniosek za
Ia4du Ipółdzielni rolniczej są objęte ubezpieCzentem łącz

aie z plonami na gruntach tej spółdzielni. 

§ 10 .. Wilftość mienia ruchomego i upraw w gospo
'arstwach osób fizycznych uwzględnia SIę w celu wy
~iaru składki według odrębnych przepisów. 

Rozdział 4 

Początek I koniec odpowiedzialoośq. 

§ l l. Odpowiedzialność PZU rozpoczyna się: 

S) w ubezpieczeniu budynków - z dniem pokrycil! bu
dynku dachem, z tym że odpowiedzialność za budynki 
niemieszkalne, które nie wchodzą w skład gospodar
stwa rolnego, óraz za domy letniskowe - z dniem 
logloszenia ich przez właściciela do PZUi 

2) w ubezpieczeniu mienia ruchomego: 
aj w ind yWldualnych yospodarstwach rolnych I 

dniem objęCIa gospodarstwa rolnego ewidencjll w 
urzędzie gmmy, 

b) na dzidłkaen' o obszarze do 0.5 ha - według zasad 
określonych w pkt l. z tym że co do materiałów 
budowlanych - z ~iem zgłoszenia do PZU rozpo
częCia . budowy budynkui 

- -.S) w ubezpieczeniu upraw - z dniem objęcia gospodar
.• tWI rolnego ewidencjq w urzędzi'7 gminy, z tymże: 
a) co do szkód powodziowych - od wysiewu nasion 

lub wysadzenia rośhn (bulw) do gruntu. 
b) co do szkód gradowych- od w2.ejścia roślin, 

c) co do traw łąk i pastwisk - od dnia 15 kwietnia; 
4) w ubezpieczeniu zwierząt gospodarskicb od padnię

cia lub dobicia z konieczności wskutek choroby lub 
wypadku- z dniem osiągniEicia wieku lub wagi 
zwierzęcia. określonych 'III § 6 ust. l i 5i 

6) z. Izkody w budynkach, mieniu ruchomym i upra
wach spółdzielni rolmczych - z dniem wpisania spół
dzielni do rejestru spółdzielni ich związków, 

I uwzględnieniem pkt 1 .. i 3. 

I 12. 1. Odpowiedzialność PZU kończy się : 

1) w. ubezpieczeniu budyhk.ów - - z dniem pr~ejścia bu
'dynku do kategorii nie podlegających ubezpieczeniu, 

2) w u,bezfiieczeniu mienia ruchomego: 
a) w indywidualnych gospodarstwach rolnych -

J dniem wyłączenia gospodarstwa rolnego zewł- , 

dencjf w u rzędzie gminy, z tym że odpowiedzial
ność co do mienia ruchom ego rolnika, który prze
kazal swoje gospodarstwo wraz z budynkiem, 

. mieszkalnym za rentę lub emer yturę. trwa do koń
ca następnego roku kalendarzowego, pod warun
kiem ze do dnia szkody w budynku tym zamiesi
kiwał. 

. b) na dZld/kach o obszarze do 0,5 ha - według zasad 
określonych w pkt l; 

3) w ubezpieczeniu zwierząt gospodarskich od padnię
cia lub dobicia z konieclzności. jak również co 
do poszczególnych składników mienia ruchomego _ 
z dnIem ich wyzbyCIa się; . 

.c) w ubezpieczeniu upraw - z dnie~ złożenia plonu w 
budynkach. stertach. stogach, kopcach ipiwninch, 
a co do lraw/ąk j' pastwisk":'" 1 dniem 15 paździer
nika, 

5) w ubezpieczeniu mienie lpółdzielni rolniczych'-
1. dniem likwidacji spÓłdZIelni, . 

2. Odpowiedzialnością PZU nie s4 objęte .kutkl 
szkód w latach następnych. 

Rozdzial 5 

Zasady ustaJanla szkód oraz wypłaty odszkodowań. 

§ 13. 1. PZU dokonuje uslii l'enia wysokości szkody 
w ciągu 14-4ini od otrzymania żawiadomienia o jej po-
wstaniu. v' 

2. Ustalenia. których dokonuje Się w miejscu po. ' 
wstania szkody, wymdgają obecności właściciela Olal 
iwiadków, z tym że nięobecnośt zawiadomionego' ~Ia. 
ściciela nie wstrzymuje ośzacowania s.zkody. 

ł 14. 1. Wysokość szkody w budynku ustala si, 
według ·cennika określonego w § 7 ust. 2, luwzględnie
niem stopnia zużycia (amortyzacji). 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem 
Rolnictwa i Gospodarki 2ywnościowej określa normy 
atoortyzacji budynków. 

3. Przy likwidacji szkód w budynkach spółdzielnl 
rolniczych stopień zużyci6 budynku określa się w wy
sokości przyjętej w bilansie spółdzielni. 

., 15. 1. ·Przy obliczani.u odszkodowania za budynek 
nie uwzględnia się amortyzacji. jeżeli nie przekracza ona 
100ft jego wartości, a przy szkodach huraganowych I po
wodziowych . - 4oe/o jtlgo wartości. 

2. Jeżeli po powstaniu szkody została dokonana na
prawa, odbudowa lub budowa innego budynku, PZU do
płaci kwotę amortyzacji. potrąconą przy likwidacji szko
dy, nie więcej jednak niż 4()6!-o wartości uszkodzonego bu
dynku (§ 7 ust. 2 i -4 oraz § 9 ust. I I 2), I tym że w 
razie budowy innego' budynku łączna wysokość odszko
dowania nie może przewyższać jego wartości. . 

t Iti. 1. Wysokość szkody w ubezpieczonym mieniu 
ruchomym ustala się według następujących zasad; 

l) w ziemiopłodach: 
a) według obowiązujących podstawowycb cen' skupu, 

bez dopłat, premii kontraktacyjnych l potrąceń. 

a jeżeli obowi'ą2.ują ceny zróżnicowane w zald
ności od klas ustalonych w cennikach skITpu -
według przeciętnej ceny wszystkich klas; tlla l1iift) 
wymienionycbliemiopłod6w przyjmuje się w&r
tość 1 q w określonym procencie wartości 1 CI 
tyta.: 

- ziemniaków 
- buraków pastewnych I Innych oko-

powych pastewnych 
- liana traw 
- liana roślin .motylkowych 
- zielonek I kiszonek 

słomy o przydatności pas'Lowej. t wy
jątkiem słomy prosa 
słomy na ścióJkę 

35.·/ .. 

... 2C1'/o, -
35'1 .. 
.c,00/ .. 
IS'/ .. 

b) w słomie prosa - w wy&okoścl 156/. w8Jfośd 

ziarna, 
c) w części 116dziemnej bUIakó-w cukrowycb - w 

wysokości 'J.5°/. wartości kOIani. 
'} wCZfłjcł .nadzlemnej roiUn okopowyc;h uprawia

Dych Da paszę. I wyJ4tk1em 'ziemniaków - w wl~ 
.okoid 'JI1I/twartołcł koraenil . 

.. 

'. -. 
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2) w inweotarzużywym: , 
a) w bydle i koniach w wieku od, 6 miesięcy ~ we

dłtigzasad ustalonych w 9bowiązkowym ubezpie
czeniu tych zwierząt od padnięcia i dobicia z ko
niecznośclL 

b) w pozostałym inwentarzu żywym - według obo-
wiązującychcen. wieku i wagi zwierzęcia. 

-'" z tym że w odniesieniu do bydła i koni oraz trzo
dy chlewnej uznanych ' za zwierzęta zarodowe 
uwzględnta Się przepis § 24; 

3) w inwentarzu martwym. rUElhomościach domowych, 
materiałach budowlanych, Ył tym również materia
łach użytych w toku prowadzonej budowy budynku 
oraz innych materiałach służących na potrzeby włas
ne gospodarstwa - według urżędowych cen deta
licznych, a dla tych przedmiotów. dla których nie 
ustalono cen urzędowych - według regulowanych 
cen detalicznych; dla pozostałych przedmiotów -:
według cen udowodnionych rachunktem lub szacunku 
PZU. z uwzględnieniem cen rynkowych. 

I ' 

2~ Wysokość szkody w mieniu ruchomym na dział
kach do 0,5 ha ustal,!' się według zasad określonych w 
ust. 1, jednakżę odszkodowanie wypłaca się w granicach 
wart~ści tego mienia (§ '1 ust. 3 l 4). 

§ 11. 1. Przy ustalaniu wysokości szkód ,w maszy
nach i narzędziach rolniczych. sprzęcie rolniczym, rucho
mościach domowych.i hinym "inwentarzu martwym -
przyjmuje się przeciętny stopień zużycia w wysoko
ści 200/9. 

2. Jeżeli jednak wartość przedmiotu w s~anie nowym 
przekracza równowartość 30 q żyta, stopień zużycia przyj
muje śięzależnie 'od okresu użytkowania przedmiotu 
liczonego od daty jego produkcji, z tym że nie może ' <1n 
być wyższy niż 100/0. 

§ 18: Jeżeli szkoda w budynku albo w mieniu ru
ch<?mym powstała z winy nieumyślnej właściciela; jego 
małżonka lub pełnoletnich ·dzieci 'pozostających z nim we 
wspólnym gospodarstwie domowym, odszkodowanie usta
la się w wysokości 8oe/ł szkody, ż uwzględnieniem § ~5. 

§ 19. Wysokość szkody w ubezpieczonym mienią ru
chomym, stanowiącym własność spółdzielni rolniczych, 
ustala się: . , 

,1) \\' ziemiopłodach - według zasad określonych w§ ,16 
ust. l ' pkt l; 

2) vi, ' inwentarzu żywym - według cen przyjętych w 
księgaCh inwentarzowych spółdzielni, a w razie ich 
braku - według zasad określonych w ,§ 16 ust. -1 
pkt 2; 

3) w maszynach i narzędziach rolniczych. spl:zęcie rol
niczym "oraz w materiałach , budowlanycQ, w tym 
również użytych do budowy budynku ...- według 
wartoścI' przyjętych do ubezpieczenia (§ 9), a w in-

I nym inwentarzu martwym i materiałach służących na 
potrzeby własne gospodarstwa, nie ujętych w księ

gach inwentarzowych ~ według zasad określonych 
w § 16 ust. 1 pkt 3; 

4) w urządzeniach lokali biurGwych, przedszkoli, świe- ' 
tlic i klubów - według wartości przyjętych do ubez
pieczenia (§ 9), a w razie ich braku - według' zasad 
określonych w § .16 ust. l pkt 3. 

§ 20. f. ,Przy obliczaniu ' wysokości szkody uwzględ
nia się wartoś'ć nadających ' się do użytku pozostałości 
budynku lub mienia. 

' / 

2. PZU pokrywa niezbędne. koszty. uprzątnięcia mieJ
sca szkody w budynkach i mieniu ruchomy~, ,w grani
cach nie przekraczających równowartości 5 q ,liyta. 

§ 21,. l. Wysokość szkqdy w uprawach ustala się, 
przyjmując za podstawę: 

1) powierzchnię, na której uprawa została uszkodzona 
lub zniszczona. 

2) ptzeciętną wydajnOść uprawy z 1 ha z 3 ostatnich 
lat w danej miejscowości , a w razie niemożności 
ustalenia takiej wydajności - przeciętną wydajność w 
gminie z 3 ostatIticb lat; , wydajnośĆ uprawy z lha 
ustala naczelnik gminy na podstawie danych staty
stycznych; jeśli chodZi o spółdzielnię rolniczą, prze
ciętną wydajność uprawy z 1 ha z 3 os~atnich lat 
przyjmuje się w wysokości wynikającej z zapisów w 
ewidencji księgowej, 

3) określony w procentach stopięń zmnięjszenia plonów 
uszkodzonej uprawy, z wyjątkiem traw łąk, 

4) ' cenę jednostkową plonu, z uwzględnieniem § ~16 ust. 1 
pkt 1. 

2. Wysokość szkód całkowitych w uprawach, z wy
jątkiem łąk i pastwisk. ustala się w procentach wartości 
plonów (ust. 1 pkt 1, 2 i 4) w zależności od okresu po
wstania szkody, a mianowicie: 

l) przed dniem 15 kwietnia - 25°/0. 

2) w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 
20 maja - 40°/,. 

3) vi okresie od dnia 21 maja do dnia 
10 czerwca ' - 600/" 

4) po dniu 10 czerwca _ 85°/,. 

3. Wysokość szkód w trawach łąk (§ 3 pkt 5) ustala 
się w procentach całorocznej wartości uprawy (ust. 1 
pkt 1, 2 i 4) w zależności od czasu powstania szkody, 
przyjmując: 

l) za pierwsty pokOI 
2) za drugi pokos 
3) za trzeci' pokos (odrost) 

~ 600/ó, 
:- 300/0, 
- 100/0. 

, 4: Jeżeli powódź zniszczyła trawę' nie zebraną po 
• upływie 15 do 30 dni od jej przekwitni~nia, PZU wypłaca 

odszkodowanie w wysokośd150f0 kwoty obliczonej w 
sposób określony w ust. 1-3, a po tym okresie - 30°/. 
tej kwoty. 

5. Jeżeli nie został zachowany określony przez ' na-
. czelnika gminy termin sprzętu siana na obszarach , między 

korytem wody płynącej a wałami przeciwpowodziowymi 
oraz na obszarach zbiorników retencyjnych lub łąk na
wadnianych po pierwszym lub drugim zbiorze siana, PZU 
może odmówić wypłaty odszkodowania. 

§ 22. 1. Wysokość szkody w bydle i koniach. pa- ' 
dłych' lub dobitych z konieczności, których mięso zostało 
uznane za niezdatile do spożycia. ustala się , w procentach 
'normowej wartości, a mianOwicie: 

" 
l) za bydło dobite lub padłe padłe 

w trakcie leczenia nie leczone 

a) w wieku od 1/2 roku 
,do 1 roku 40°/. 30%, 

b) w wieku powyżej 
1 r.oku do. 11/2 roku ' . 600/ę 50%, 
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ej 1f wieku powyżej 
tl/aroku do'~ lat 

ci) w wieku powyżej / 
2 lat do 11 lat 

-J w wIeku pówyżej 
t1 lat 

., sa konie 

a) w wieku od 1/. roku 
do l roku 

b) w wieku powyżej 
1 roku do 2 lat 

e) w wieku powyżej -
2 lat do 3 lat 

ci) w wieku powyżej 
3 lat do 11 lat 

• ) w wieku powyżej 
11 lat do 13 lat 

f) w wieku powyżej 
13 lat do 15 lat 

g) w. wieku powyżej 
15 lat,do 17 lat 

h) w wieku powyżej 
11 lat 

8oo/0 

60% , 

400Ju 30%, 

8QG/. 70"/0, 

lOoo/. 90u/o, 

12()O/. 1 10%, 

100'/. 90010, 

8oof. ,70%, 

7CJ4f. 50%, 

4()O/., 30% • 

1 Przy ustalaniu wysokości szkody w bydle i ko
niach o złym stanie odżywienia przyjmuje się 25% nor-
mowej wartości. . . 

3. Przy ustalaniu wysokości szkody w trzodzie 
chlewnej padłej lub dobitej z konieczności, któ rej mięso 
UZDane zostało za niezdatne do spożycia, przyjmuje się 

'0'/. wartości rzeznej .zwierzęcia, z uwzględnieniem jego 
wagi stwierdzonej podczas leczenia, sekcji ·albo przy od
biorze pozostałości pOlzkodzie oraz przeciętnej ' ceny 
trzody ' chlewnej mięsną-słoninowej lub bekonowej we
dług obowiązującego cennika nie zakontraktowanych 
zwierząt rz~źn ych. 

§ 23. I . Za zwierzęta skierowane do uboju z koniecz
ności, z ~tórych mięso uznane zostało za zdalne · do spo
tycia, p~zysługuje odszkodowanie w procencie k\V Qty 
łlzyskanej ze sprzedaży, a mianowicie: 

W razie uznania mięsa za 

Rodzaj zwierzęcia pelnowar- m.meJ wartościowe · 

tościowe 
lub warunkowo 

zdatne do spożycia 

konie 50% -
bydło '506/0 6QG/o 
trzoda chlewna 10'10 15°10 

Odszkodowanie , to łą cznie z kwotą uzyskaną ze sprże
daży nie może być niższe niż za taką samą sztukę padłą. 

2. Odsz~dowani e, o któJ ym mowa w ust. · l; nie 
przysługuje. jeżeli wldściciel nie przedstawj rachunku 
Z uspołeCZnionego. pun'ktu skupu za sp[zedane zwierzę 
Ikierowane do uboju · z konieczności, którego mi ęso uzna
De zostało za zd.atne do spożycia. 

3. Przy ustalaniu wysokości ods~kodowania ni e do
konuje się potrąceń z tytułu sprzedaży zwierzęcia padl:'go 
oraz ' dobitego z konieczności, którego mięso uznane zo-
Itało za ni ezrl" ln e do spożycia . . 

§ 24. W fazie szkody w zwierzętach zarodowych od
Izkodow :J nie oblrhonł;! według § 22 ust. I i 3 oraz § 23 
ust. r zwi ęk.sza się: 

l) , w bydle i koniach 
2) w. trzodzie chl ewnej, zależnie 

od Wilg i, a. mianowicie: 

powyżej 50 kg 
pow yzej '100 kg 
powyżej 150 kg 
powyżej 200 kg 

do 50 .kg o 75%, 
do 100 kg 0, 65%, 
do 150 kg o 5U"/o, 
do 200 ,kg o 250le, 

o lUoJo. 

· § 25. PZU zw raca poniesione koszty leczenia padłych 
lub dobi.tych z konieczności zwierząt według · racnunkow 
wystawionych . przez pracowników służby wete! ynaty j
nej - w granicach równowartości I q żyta dla bydła 
i, koni o raz 0,5, q żyta dl/f tr zody chlewnej (§ . .1 .6 ust. · 1 
pkt 2), a także w pełnej ·wysokosci poniesione koszty ope- ./ 
racyjnego usuwania obcego ciała li bydła I operacyjnego 
leczenia morzyska u koni. . 

§ 26. W razie szkody spowodowanej chorobą za r aźli
wą objętą przepisami o zwalczaniu zarażliwych chorób 
zw·ierzęcych; za .' którą to szkodę przyznana została pomoc 
pieniężna ze środków przeznaczonych na zwalczanie tych 
chorób, PZU wypłaca odszkodowanie . w wysokości róz
nicy między wartością szacunkową ustaloną według zasad 
określónych przepisami o zwalczaniu zaraźliwych chorób 
zwierzęcych a wysokością pomocy pieniężnej przyznanej 
z budżetu Państwa. Różnica ta nie może przekroczyć 

kwoty odszkodowania obliczonego według § 22-25. 

§ 27. ,l. Właścicielowi konia sprzedanego oa rzeź 
w uspołecznionym punkcie skupu, poza ubójem z koniecz
no.śc i, w tym również sprzedanego na rzeź z 'powodu sta
rości - przysługuje z PZU dopłata VI wysokości różnicy 

między kwotą stanowiącą4QG/o wartości normowej a po- · 
łową kwoty uzyskanej ze sprzedaży . zwierzęcia. 

2. Za konie padłe wskutek starośc i odszkodowanie 
nie przyS~L1gLlje . 

§ 28. I. Do ustal en ia wysokości szkody w budynk <!c h 
(§ 14 i 15), mi e niu ruchomym (§ 16.i 17 ), trzodzie ch le w~ 

nej (§ 22 ust. 3) i uprawach (§ 21) mają Zilstosowanieceny 
obowiązu jące w dniu powstania szkody. 

2. W . razie ogólnej pbdwyzki cen PZU od dni a pod -
wyżki zwiększa odpowiednio : ' 

1) war tosc i budynk6w I wa rtości normowe zwie rząt. , 

. • 2) składk ę za o bOWI ązkowe ubezpieczenie oraz wysokość 

odszkodowań . 

.§ 29. PZU nie oclpuw iada za szkody: 

l)spowodowdne um ys ln ie p rzez właściciela, jeg o mał

źonka . lub pe łnol e tnie dzieci pozostające z nim we 
· wspólnym gospodarstwie domowym; w razie umyślne-
· go spowodowania szkody ' p rzez członka spółdzielni 

rolnicze j, odszkod owanie ' nie przysługuje tylko w , 
odnies ieniu do szkód poniesionych przez sprawcę 

szkody . 

2) spow odowane zapad a niem lub usuwaniem się ziemi, 
jezeJi ·· jeslono wyoiki e m działa lności ludzkiej, a w 
szczególnosci wykopami ziemn ymi. eksploatacją bo
gdc l w mInera I fi ych itp., -

3) pllw stclle wskutek zdlaBia te ren ów, ja kie nastąpiło w· 
2:Witjzku ' z wadliwy m dział aoj,em lub uszkodzeniem 
UIządzen · od wddnidjących, wodociągowyc~, basenów 
i Innyc h podobpych ur.ządzeń -z winy ' poszkodo
wdnego właściciel a g(~sp()diHstwa , 

4), pllwstałe w pojazdach samochodowych. z wyjątkiem 

. 'ciągników rolnicz.ych nie objętyCh ub'ezpieczeniem 
autocasco, 
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5) powstałe IN pIeniądzach i innycQ środkach płatni. 

czych. dziełach sztuki. biżllterii. wyrobach z platy,ny, 
złota i srebra. zbiorach filatelistycznych.numizmatycz
.nych i innych. wszelkięgo rodzaju dokumentach oraz 
napojach alkoholowych, 

6) 'powstałe w 'plonach roślin przemysłowych w czasie 
suszenia nad otwartym ogniem lub w suszarniach 
ogniowych albo w czasie roszenia lnu i moczenia ko
nopi. ' 

7) jeżeli z winy wh!ściciela budynku lub mienia nie
możliwe jest ustą lenie przyczyny lub rozmiaru 
szkody, 

1:1) jezelispowodowany gradobiciem i powodzią stopień 
zmniejszenia 'plonu uszkodzonej upra~y nie przekra
cza 100;óna danym polu; jeżeli jednak na części pola 
powstała szkoda całkowita na powierzchni prze kra
czają~ej 10 arów, PZU odpowiada za tę szkodę. 

9) · powstałe z po\Vonu chorób zarażliwych objętych 

przepisami . o zwalczaniu zaraźliwych Chorób zwierzę
cych, za klóril me przyznano właścicielowi pomocy 
pieniężnej ze środków przeznaczonych na zwalczanie 

10) 

11 ) 

12) 

. 13) 

tych chorób, 
w byd-le. powstałe z powodu grużlicy nie ujawnionej 
u zyweg~ zwierzęcia, jeżeli bydło to nie było pod
dane badaniom bakteriologicznym, 
spowodowąne przez zdarzenie objęte innym obowiąz
kowym ubezpieczeniem, 
powstałe wskutek .zdarzeń wojennych, jak równiei 
wskutek trzęsienia ziemi. 
gdy wys0kość szkody w .budynkach .imieniu rucho
mym lub w jednym z tych składników należących do 
tegQsaule99 . właściciela .. nieprzekracza równowar- , 
tości 2 q żyta, . 

14) Jezeli właściciel zwierzęcia nie posiadający gospo
darstwa rolneg o w ciągu . 14 dni od ogłoszenia ter
ml·nu zakorlczenia rejestracji ;t'wlerząt wdanej mieJ

- , scowości nie zawiadomił PZU o pominięciu posiada
nych zwierząt podczas tej rejestracji. 

§ 30. 1. Jei eli przepisy rozporządzenia nie stanowią 
inaczej, odsz.kopowanie wypłaca się w wysokości usta
lonej szkody. 

2. PZU wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od 
Jlnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 

, 3. Jeżeli w terminie . oK./eślonym w ust. 2 wYJasmenie 
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 

PZu albo wysokości odszkodowania okazało się niemoż
liwe; odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od wy
jaśni~ia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część od~ 
szkodowania PZU wypłaca w terminie ustalonym w uSt/2. 

4. PZU może wstrzymać wypłatę odszkodowania. do 
. CZ;iSU zakończenia postępowa nią karnego prawomocnym . 

orzeczeniem, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze 
szkoda zostala spowodowana przestępstw.em popełnionym 

przez właścidela. jego małżonka lub pełnoletnie dzieci 
pozostające z ·nim we wspólnym gospodarstwie domowym, 

§ 31. I. Odszkodowanie za budynek wypłaca się wy
łącznie . właścicielowi. Jężeli miejsce pobytu właściciela 

budynku jest nieznane albo jeżeli stale przebywa O~l . za 

. granicą, odszkodowanie wypłąca się posiadaczowi~aJeż

noemu, .k.tQr,y , podjął , odbudowę zniszczonegoiub .remont 
us~ltodzonego budynku teg,o wlaś(:icieJa .. 

2. Za. szkodę powstałąw· budynku należącym . do 
ap.adku wypłaca się .odszkodowanie temu spadkobiercy, · 

który spełnia warunki do dziedziczenia. Jeżeli jest kilku 
uprawnionych spadkobierców, odszkodowanie wypłaca się 
temu, który przystąpił do odbudowy lub 'naprawy znisz
czonego llib uszkodzonego budynku. za który przysłu
guje odszkodowanie; w razie braku takiego spadkobiercy 
odszkodowanie wypl ćlcasię uprawnionym spadkobiercom. 

§ 32. Jeżeli po wypłacie odszkodowania zostanie 
ujawniona okoliczność. która na mocy przepisów rozpo
rządzenia pozbawia właściciela prawa do odszkodowania, 
PZU może żądać ZWJ otuwypłiiconej sumy odszk:ddowania 
wraz z kosztami oSzdcowania szkody. 

§ 33. I. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenia 
. właściciela przeciwk o osobom odpowiedzialnym za szkodę 
z mocy prawa pnechodzą na PZU do . wysokości wypła
conego odszkodowania. 

2. Nie przechodzą na 'PZU · roszczenia przeciwko oSo
bom. z którymi właściciel pozostaje we wspólnymgospo
darstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność, . 
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

3. Jeżeli szkoda została spowodowana nieumyślnie, 
PZU moi.e w uzasadnionych społecznie lub gospodarczo 
wypadkach. ograniczyć roszczenie do spra'wcy szkody· lub 
odstąpić 09 dochodzenia roszczenia. 

4. Jeżeli właściciel bez zgody PZU zrzekł się roszcze
niit do osób trzecich z tytułu poniesionej straty, PZU jest 
wolny od obowiązku wypłaty odszkodowania. 

Rozdział 6 

Obowiązki właściciela I skutki lcbnledopełnlenla. 

§ 34. Właściciel budynku oraz mienia, objętych obo
wiązkowym ubezpieczeniem, jest obowiązany: 

I) opłacać składki za to ubezpieczenie według, stawek 
określonych odrębnymi przepisami. 

2) - zawiadomić PZU o: 
a} powstaniu gospodarstwa rolnego lub założeniu 

spółdzielni rolniczej i zmia~ie obszaru użytków 
rolnych; 

b) wzniesieniu budynku, podając na formularzu PZU 
w ciągu 3 miesięcy od dnia wybudowania jego 
wymiary: rodzaj materiału użytego do budowy 
ścian i pokrycia dachu oraz wartość kosztorysową, 

" c) przebudowie, kapitalnym remoncie lub zmianie po
" krycia budynku, z uwzględnieniem wymagań okre
ślonych pod lit. b), 

d) rozbiórce, zbyciu lub przejściu budynku do ka
tegorii . budynków nie . podlegających obowiązko
wemu ubezpieczeniu, 

3) ułatwić PZU us~alenie wal'tości. budynków, mienia ru
chomego, upraw oraz stanu zwierząt gospodarskich, 

4} zawiadomić PZU w ciągu miesiąca od dnia otrzy
mania dokumentu ubezpieczenia, jeżeli dokument ten: 
a) nie obejmuje wszystkich należących do niego bu

dynkÓw, 
b) wykaZUje obszargospodars.twa niezgodny ze sta

nem faktycznym, 
c) . nie obejmuje wszystkich ' zwierząt gospodarskich 

podlęgających rejestracji w ' dniu jej przep/owa
dzenia, 

5) stosować' się do przepisów ' przeciwpożarowych 

i innych-, mających . na celu · zapobieganie powstaniu " 
lizkody. 
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ł 35. 1. W razie > powstania szkody właściciel je~t 
obowiązany: 

l) w miarę możliwości , zapobiec powiększeniu się 

szkody, 
.2) zawiadomić PZU najpóźniej w ciągu 4 dni o powsta
, , łej szkodzie lub otrzymanw wiadomesci o szkodzie. 
3) ' ułatwić PZU prowadzenie czynności niezbędnych do 

ustalenia rozmiarów i pr~yctyn y szkod y. 
4) dostarczyć niezbędne dowody oraz udzielić potrzeb

nych wyjaśnień. 

2. Zawiadomienie o szkodzie ' może być dokonane 
przez poszkodowanych' indywidualme lub zbiorowo. W 
żawiadomieniu podaje się imię i nazwisko poszkod0wa- ' 
nego, przyczynę szkody, rodzaj I obszar c uszkodzonych 
upraw, uszkodzone elementy poszczególnych budowli, ro
dzaj uszkodzonych rzeczy itp. 

3. W razie kradzieży pozostałości z ,budynku lub 
mienia ruchomego, ' które uległy szkod~ie. właściciel jest 
obowiązany bezzwłocznie zawiadomić o tym organy- Mi

' licji Obywatelskiej. 

4. Do czasu dokonania przez PZU ogl ędzin nie wolno 
bez tezwolenia . PZU zmieniać stanu spowodowanego przez 
szkodę w ' budynkach. mieniu ruchomym i uprawach, chy
ba że zmiana leży w interesie gospodarczym lub jest nie
zbędna do zapobieżenia powiększeniu się szkody., 

S. PZU nie może powoływać się na przepis ust. 4, je
żeli w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szko
dżie nie dokonał oględzin. 

"
~ 36. Właściciel upraw jest obowiązany: 

1) dokonać sprzętu we właściwym czasie, 
2) podać w zawiadomieniu o szkodzie, że w związku ze 

. znaczną szkodą zamierza zebrać iuprawy przed ich 
dojrzeniem- albo zaorać uszkodzone pole lub jego 
część. 

, , § 31. Właściciel zwierząt gospodarskich jest obowią
zany; 

l) przestrzegać podstawowych zasad pielęgnacji, żywie

nia i użytkowania zwierząt/ 
2) stosować się do przepisów w Sprawie zwalczania za

raźliwych chorób zWIerzęcych on1z niezwłocznie zgła
szać takie przypadki do najbliższego zakładu wetery-

' naryjnego albo do urzędu gminy lub sołtysa, a w 
razie wypadku lub choroby zwierzęcia - wezwać nie
zwłocznie pracownika . służby weterynaryjnej i zasto
sować ' się do j'ego zaleceń, 

3) w razie dobiCia zwierzęcia ~ poddać mięso badaniu 
przez osobę uprawnioną, 

------------------------------
4) w razie padnięcia zwierzęcia niezwłocznie zawia-

domić o tym pracownika służby weterynaryjnej. który 
ustali przyczynę padnięcia, , 

5) w ciągu 1 dni od dnia powstania szkody dostar
czyć PZU: 
a) zgłoszenie szkody na formularzu PZU, poświadczo

ne przez sołtYl!a. 
b) opinię pracownika służby weteJ ynaryjnej na for

mularzu PZU co do leczenia i wyniku dokonanej 
sekcji zwierzęcia oraz póubojowego badania mięsa, 

c) rachunek wydany przez jednostkę uspołecznioną 

za . zakupione od poszkodowanego mięso i skórę, 
chyba że mięso uznane zostało ia niezdatne do 
spożyciai 

d) rachunki poniesionych kosztów leczenia oraz kos.z
tów sekcji , zwierzęcia. wy'daneprzez pracownika 
służby weterynaryjnej. 

§ 38. 1. Jeżeli właściciel budynku. za który odpo
wiedzialność PZU z tytułu ubezpieczenia rozpoczyna się 

z dniem pokrycia dachem, nie dopełnił obowiązku, o któ
rym mowa w § 34 pkt 2 lit. b) -PZU zmniejsza odszko~ 
dowanie o 250/0. ' 

2. Jeżeli właściciel nie dopełnił obowiązków okre
ślonych ,w § 34 pkt 2 lit. ' a) i c) oraz pkt 4 lit. a) i bł, 
odpowiedzialność ' PZU 'ogranicza . się do budynków 
iobszar6w użytków rolnych określonych w dokumencie 
ubezpieczenia: ' 

3. Jeż'e Ji właściciel umyślnie albo wskutek rażącego 
niedbalstwa nie dopełnił obowiązków określimych w § 34 
pkt 3 i 5, § 35 ust. 1, 3 i 4, § 36 i 31, a niedopełnienie to 
miało , wpływ na rozmiar szkody lub ustalenie wysokości 
odszkodowania, PZU może je zmniejszyć o 5OOfo, chyba 
że szczególne względy społeczne lub gospodarcze prze
mawiaJą za wypłatą pełnego , odszkodowania . 

4. W razie niezawiadoIilienia PZU przez właściciela 
'O pominięciu w dokumencie ubezpieczenia zwierzątgospo
darskich podlegających rejestracji w dniu jej przeprowa- , 
dzenia, PZU może zmriiejszyć odsżkodo~anie Ó 500f .. 

Rozdział 1 

Przepłsy końcowe. 

§ 39, Traci moc rozporządzenie Rady' Ministrów 
z dnia 20 grudnia 1914 r. w sprawie obowiązkowych ubez
pieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych 
(Dz. U. z 1974 r. N~ 49, poz. 303, z 1915 r. Nr 31, poz. 165 , 
I z 1916 r. Nr 30, poz. 1.76). 

§40. Rozporządzenie wc~odziw źycie. dniem 
1 stycznia 1983 r., 
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z dnia 15 listopada. 1982 r. 

zmłpJ't'łlilce Tozporządzenle W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roln'k6w. 

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 2 9,1:udnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych 
I osobowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 12, poz. 351, z 1964 r. 
N.r 16, poz. !:I41 z 1915 r. Nr i6, poz. 91) zarządza się, co 
następuje: 

§ L W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lu .. 
t,ego 1918 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od
IłOwiedzialności cywilnej rolników (Oz. U. Nr 5, poz. ' 13) 
:wprowadza się następuj4ce zmiany: 




