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2) stosować się do przepisów w sprawie zwalczanid za
raźliwych , chorób zwierzęcych oraz niezwłocznie 

zgłaszać pojawienie się takich przypadków pracowńi
kowi sJ\iżby .weterynaryjnej- lub terenowemu orga
nowi ~ministracji pań~twowej o .właściwości 

szkody na formularzu PZU, z załączoną specytikacją we- ' 
dług ilości i gatunków poszczególny<:h zwierząt padłych 
lub ubitych z konieczności oraz wartości eWidency jn ych 
wykazanych w bilansie, a także wagę trzody chlewne j 
w tuczu oraz dokumenty, o których mowa ~ liSt. I pkt ') 
lit. b), c) i d). ' " ' szczególnej do spriiw rolnictwa stopnia , podstawo

wego albo sołtysowi, a w razie wypadku lub cho
. . roby zwierzęcia - wezwać niezwłocznie pracownika 

służby weterynaryjnej i zastosować ' się do jego 
zaleceń, 

§ 57. , I. Jeżeli właściciel będący osobą fizyczną iub , 
zespół nie dopełnił obowiązków określonych w § 53 
ust. i pkt ~.!it. b) albo w pkt 6 lit..: a) : 

\ , 

3) , w razie uboju zwierzęcia - poddać mięso badaniu' 
przez ,uprawnionego" pracownika ' 'służby ,weteryna
ryjnej, 

A) w razie padnięcia zwierzęcia niezwłocznie zawia-
domi,t pracownika służby weterynaryjnej w celu 
ustalenia przyczyny padnięcia, , 

5) ' niezwloc'znie po powstaniu szkody dostarczyć PZU: 

'a) zgłoszenie szkody - w przypadku szkody u osób 
fizycznych i zespolów, poświa~czóne przez so'ł
tysa lub terenowy organ administracji państwo

. wej o właściwości szcz~gólnej do spraw ' rolnictwa 
stopnia podstawowego, 

bl sporządzoną na f'or~u'larzu PZU O(Hmę pracow
nika . , służby ~eteryn'n.ryjnejleczącego zwierzę, 

p-rzeprowadzającego sekcję zwłok zwierzęcia . lub~ 
przeprowadzającego poubojowe badanJe mięsa, 

c) rachunek wydany przez jednostkę gospodarki 
uspołecznionej lub inną- jednostkę -posiadającą 
uprawnienia do skupu zwierząt za pOzostałości za
kupi?ne od poszkodowanego, 

d) . dokumenty, o ktĆ'Iych mowa w § 43 ust. 3 pkt 2 
lu,? ust. 4, 

,e) rachunki poniesionych kosztów leczenia oraz 
kosztów 'sekcji zwierzęcia, wydane prze.z- pracow
nika służby wete rynaryjnej. 

l) przy ustalaniu wysokości ' odszkodowania za budynki 
" nie uwzględnia się zmiany stopnia , zużycia budynku, 
wynikającego z dokonania kapitalnego remontu, mo
dernizacji, przebudowy lub zmiany pokrycia dachu, 

2) odszkodowanie za szkody w zwierzętach może być 

zmniejszone w takim stosuI)ku, w jakim liczba za..: " 
ewidencjonowanych zwierząt pozostaje do .stanu fak
.tycznego - nie więcej jednak' liiż o 500/0.' 

2. Jeżeli właściciel umyślnie lub wskutek rażącego 

iliedb'alstwa nie dopełnił obowiązków określonych w § 53 
ust. 1 pkt 3 i 5, § 54 ust., l, 3 i 4, § 55 i § 56, a niedo
pełnienie to mialo wpływ na powstanie szkody lub jej 
rozmiar albo na ,,,!stalenie wysokości odszkodowania. 
PZU moźe zmniejszyć odszkodowanie o 5(jl/o, chyba że 
Izczególne względY społeczne lub gospodarcze , przema
wiają za wypl'atą całego odszkodow~mia. 

Rozdzial 1 

P~zeprsy końcowe. 

§ 58, Traci moc ', rozporządzenie 'Rady Ministrów z 
dnia '15 ltstopada 1982 f. W sprawie obowiązkowego ubez· 
pieczenia budynkÓw oraz mienia w gospodarstwach 'ról- . 
nych (Dz. ,p. Nr 38, poz.- 250 i z 1984 t. Nr 9; poz: 36). 

2. Przedsię~iorstwa i spóldzielf!ie w ciągu 14 dni po 
upływie każdeg~ kwart!łłu są obowiązane , dostarczyć 

,.PZU komisyjny protokół powstania szkody i zgłoszenie 

§ 59. Rozporządzenie wchodzi w żyde z dnie~ ogl<ł 
szenia z mO,cą od , dnia 1 stycznia , 1985, r. 

Prezes Rady Ministrów: , .VI z. Z. Me:>l:HIe, 

19. 

JtOZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANS()W 

. I dnia 20 lutego 1985 r. 

w sprawie taryfy składek 'za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedslęblor~tw pałtstwowycJi od ognIa. ' 
huraganu, ,powodzi l , Innych ,zdarzeń losowych. -

- Na podstawie art, 8 ustawy z ' dnia 20 'września 

'1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U. Nr 45, poz. ' 242) zar~ądza ' się, co następuje : 

" 
§ 1. 1. Składkę za ubezpieczenie ustawowe środ~ 

ków trwałych przedsiębiorstw panstwowych od ognia, 
huraganu, powodzi i · innych zdarzeń losowych ... ()bIitza 
się od sumy odpowiadającej ewidencyjnej WjlftOŚci. po
czątkowej (brutto) środków trwałych, wykazanej w bi
lansie przedsiębiorstwa na koniec roku kalendarzowego 

-,' 
.. 

poprzedzającego dany okres ubezpieczenia - według 
-właściwej ' dla tego przedsiębiorst\Va stawki · podanej w 
tabeli sŁawek taryfowych. zwanej dalej tabelą, stanowią-

, cej załącznik do rozporządzenl,.a. -, 

2. Wartość początkową .(brutto) przeds'iębi()rsfwo po
daje Państwowemu Zakładowi UbezpieCzen, zwanemu 
dalej "PZU", po dOkonaniu zamknięć rachunkowych, 
najpóźniej do końca pierwszego kwartału noweg'o okresu 
ubezpie,czenia .. 

l 
1 -
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3. Dla przędsiębiorstw nowo ()Owstałych podstawę 

obUczenia składki za pierwszy okres 'ubezpiec'w nia sta~ 

nowi ewidencyjna wartość początkowa , (brutto) środków 
trwałych, wykazana na dzień r01:poczęcia działalności 
przedsiąbiorstwa; wartość tę p rzedsiębiorstwo podaje PZU 
w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoqęcia . swojeJ. 
dZIałalności. ' 

\ 

§ 2. 1. przy ustalaniu przynależności branżowej 
przedsiębiorstwa przemysłowego (grupa przemysłu), sto
sownie do podziału brantowego uwzględnionego , w tabeli, ' 
bierze się pod ' u,w,agę główny rodzaj produkcji tego 
prZedsiębiorstwa. 

2. Skli\dk~ za ubezpieczenie-- środków trwałych przed
siębiorstw przemysiowych nie wymienionych w tabeli 
ustala PZU przyjmując za podstawę stawkę za ube7.pie
czenie określoną w tabeli dla przedsiębiorstw o najbar-
dziej zbliżonym profi lu produkcji. ' 

§ 3. t. Stawki określone w tabeli stosujesi~ do: 

budynków i budowli murowanych, krytych materia
łami niepalnymi, i do znajdującego \się wewnątrz 
mienia zaliczonego do środków trwałych, 

mienia zaliczonego do środków trwałych, znajdują· 

cego_ !!ię poza obrębem budynków l budowli (na 
wolnym powietrzu). 

' 2. W ubezpieczeniu budynków i budowli o inne j 
' konstrukcji niż wymienione w ust. l pkt 1. oraz zna j
dującego się wewnątrz mienia stosuje , się stawki tabeli 

• zwiększone o 30%. ' 

3. Za bud ynki i budówle murowane. krvtę materia-. - , . -
łami niepalnymi. uwa~a się budynki i budowle o ścia. 

Dach zewnętrznych zbudowanych z cegły, prefabryk!łtów, 

kamienia. pustaków ' i innych materialó.w niepalnych 
oraz ma;ącepnkrycie dachowe z materiałów niepalnych 
lub trudno palnych, jak blacha . dachówka. eternit, łupki, 
papa itp. 

§ 4. 1. ) Za stoSowanie środków bezpieczeństwa poża
rowego , przysługują następujące zniżki składki: 

l) za czynne urządzeni a_ tryskacz?,\ve 

\. 

2) za , czynne elektroniczne urządzenia sygnal~zacy jno~ 

-alarmowe. mające na celu: 

a) sygnalizowanie w miejscu odległym od chronio
nego obiektu (wartownia. portiernia. jednostka ' 
str.aży pożarnej itp.) po~stania pożaru . . . 30°/ .. 

b) w ywolanie 
obiektu .• 

ala rmu w miejscu chronionego 
, 1 S1l/ •• ' 

3) za posiadanie własnej zawodowej straży pożarnej 10°/ •. 

2. Zniżki składki. o których ' mowa w ust. l, przy
glugują na jeden okres ubezpieczen ia. . 

3. Zniżka sk-ładki za uHządżenia okreś lone w ust. 1 
pkt I i 2 przysługuje tylko ,odskladki należnej za I?u
dynki i budowle wraz ze znajdującym się wewnątrz mie- , 
niem zaliczanym do ś rodków trwa'lych. w których za
instalowane są urząd zenia tryskaczowe lub sygnaliza-
cyjno-alarn,lOwe. ' ' 

, 4. W celu uzyskania mizki · składki w następnych 

.okresach ubezpieczeriid przedsiębiorstwo przesyła PZU 
dp końca pierwszego -k wćHtalu rocznego okres u ubezpie
czenia odpowiednie świadectwo o dalszej pelnej , spraw
ności urządzeń tryskaczowych i sygn a !izacyjno-alanno
wyeh. wystawione przez uprawnioną jed nostkę organiza
cyjną. 

§ 5. 1. Sldadkę pobiera się ża roczne okresy ubez
piec'zenia - . od dnia l sI ycznia do 31 grudnia każdego 

roku (składka roczna). 

2. Od przedsiębiorstw powstałych lub zlikwidowa-_ , 
nych w ciągu roku kalendarzowego pobiera się odpo
wiednią CZt;ŚĆ ikladkf rocznej, proporcjonalnie do cza~u ' 
tlwania ubezpieczenia. 

3. Składko ' jest pła tna w ciągu ' jednego miesiflca od 
dnia ot rzymania z, PZU wezwania płatniczego. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo,- , 
szenia. 

Minister Finansów: S. Niec'karz 

Za łącznik do rozporządzen i a Mini s tra 
Fin<tnsów :l dnia 20 l ~ tego 1 !l85 r. 
(poz. 3g) 

TABEtA STAWEK T AR YFOWYCH 

Poz. 

Czt-ś.! I. Grupa przemySłu 

3 ~'itdocią,i ' i stacje PQHłP 

\ 
\ 

Przed",ięloiorstwa (roozaj produkcji lub działalności) 

• 
2 

, 

Slll\l'ka ta':~, 
ri,wa w pro

mil'.lch 
(°;00) 

,I 

0,6 

1,7 

0,4 




