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dzie rachunku strat i innych dokumentów uzasadn i ają
cych roszczenie; w razie późniejszego złożenia dokumentów, odszkodowanie jest wypłacane w terminie 14 dni
po ich do::tarczeniu,

2,

wyjaśn ,e n :f.:

" 30- ::!niow ym term inie okoliczności koniecznyct, ao ;J:; 'd lenia odpowiedzialności ubezpieczyciela aloo w yso ,.;o ści odszkodowania okazało się niemożliwe; wówczas odszkodowanie powinno być wypłaco
ne 'N cią gu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności ,
z tym że oezs iJorną część odszkodowania ubezpieczyciel
wyp ła ca w termin ie 30 dni od dnia zawiadomienia
o szkodzie,

3) w sprawie powstałej szkody zostało wdrożone postępo
wanie karne, którego wynik może mieć istotne znaczenie
dla ustalenia wysokości odszkodowania lub odpowiedzialno ści ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wypłaca jednak w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie
bezsporną część odszkodowania, a pozostałą część
- po uzyskaniu wyników dochodzenia lub uprawomocnien ia się wyroku sądowego .
Rozdział

4

System taryf i zasady ustalania stawek
ubezpieczeniowych

§ 19. 1 . System taryf obejmuje ocenę i klasyfikację
ryzyka przejmowanego przez ubezpieczyciela w ramach
ubezpieczenia budynków oraz zasady ustalania podstawowych stawek ubezpieczeniowych.
2. Oceny ryzyka dokonuje ubezpieczyciel na podstawie
danych statystycznych przebiegu szkodowości, a w razie
braku tych danych - na podstawie innych informacji lub
opinii rzeczoznawców.
3. Do celów taryfowych wprowadza się
budynków i pokryć dachowych:

-

Poz. 546 i 547

4) pokrycie dachowe pozostałe
pokrycie z materiału palnego, w szczególności z gontów i desek oraz
słomy .

4. Ubezpieczyciel może w taryfach uwzględnić dalszy podział (klasyfikację) , jeżeli .zgłoszone budynki swym
charakterem znacznie odbiegają od klasyfikacji określonej
w ust. 3.
5. Ubezpieczyciel. w porozum ieniu z posiadaczem
budynków przeznaczonych do wykonywania specjalnej
produkcji lub prowadzenia usług, może dokonać indywidualnej oceny ryzyka i ustalić ryczałtową stawkę podstawową·

§ 20. 1. Ubezpieczyciel ustala podstawową stawkę
ubezpieczeniową wynikającą z oceńy ryzyka na roczny okres
ubezpieczenia, licząc od dnia 1 styc~nia do dnia 31 grudnia
danego roku .
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w ciągu
roku kalendarzowego, ubezpieczyciel ustala podstawową
stawkę ubezpieczeniową stosownie do okresu odpowiedzialności , jaki przypada od dnia zavyarcia umowy do końca
bieżącego roku kalendarzowego.
3. Ustalona przez ubezpiecZyciela stawka podstawowa
na roczny okres ubezpieczenia moż'e być skorygowana, jeżeli
nastąpi znaczne rozszerzenie 'zakresu odpowiedzialności
ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia budynku .

§ 21. Ubezpieczający opłaca sktadkę obliczoną od sumy
ubezpieczenia budynku przy zaStos-owaniu stawki podstawowej. która może być skorygowana w zależności od
faktycznego przebiegu ubezpiec;rąnia.

Rozdzi'ał 5' :
Przepisy

następującą

przejścio,we

i

końcowe

klasyfikację

1) budynk i murowane - których ściany zewnętrzne albo
słupy pionowe z rębu są z materiałów niepalnych,
w szczególności z cegły, pustaków, kamienia albo
z muru pruskiego,
2) budynki drewniane - których ściany zewnętrzne
z drewna lub innych palnych materiałów,

§ 22. Do ustalenia zasadności , i wysokości roszczeń
odszkodowawczych z tytułu szkód w budynkach, powstałych przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia ,
stosuje się dotychczasowe przepisy w sprawie ubezpieczenia
ustawowego budynków w gospodarstwach rolnych .

są

3) pokryc ie dachowe twarde - pokrycie z materiału niepalnego lub niezapalnego, w szczególności z blachy,
dachówki, eternitu, łupka. papy,

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1991 r.

życie

z dniem 1 stycz-

Minister Finansów: w z. A. Podsiad/o

547
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego
sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów .

Na podstawi e art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24,
poz. 110 i z 1982 r. Nr 31 , poz. 215 ) zarządza się , co
następuje :

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek
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Poz. 547

należności

kuratorów (Dz. U. Nr 27, poz. 1.97 i z 1989 r.
Nr 60, poz. 360) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzm ienie:
,, 1. Wysokość ryczałtu za udział w dokonywaniu oględzin
w sprawach dotyczących nie ruch omośc i rolnyc h, poło 
żonych poza miejscowością będącą siedzibą sądu , sta nowi procent przeciętnego wynagrodzenia miesięczne 
go w gospodarce uspołecznionej za kwartał poprzedzający wypła tę tej należności , ogłoszonego przez

-

Urzędu

§ 2.
szenia.

m oż na nabywać

Pojedyncze egzemplarze Dzienn ika Ustaw i Monitora Polskiego
w Warszawie:
- w punkcie sprzedaży

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stosown ie do
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, i wynosi :
1) dla sędziów
2,7%,
2) dla protokolantów
1 A%" .
Rozporządzenie

wchodzi w

Minister

za

życie

Sprawiedliwości:

z dniem

ogło 

A. Bentkowski

gotówkę :

Rady M inistrów . al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29 -61 - 73) -

egzemplarze

bieżące

oraz z lat 1980-1989,

w księgarni sądowej (gmach Sądów , al. Swierczewskiego 127, tel. 20-03-71 w. 377) , w księgarniach: Powszec hnego Domu Książki " Uniwersus", ul.
Belwederska 20/ 22 (tel. 41 -40 -05) ; im. Stefana Żeromsk i ego, al. Swierczewskiego 119(123 (tel. 20 -46 - 28 ); Wydawnictw Eko nomicznych i Budowlanych,
ul. Zura wia 1:3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44 -05) - egzemplarze bi eżące oraz z roku 1989;

poza

Warszawą

-

egzemp larze

bieżące

ora z z ostatnich 2 lat:

-

w punktach sprzeda ży znajdującyc h się w urzędach wojewódzkich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), B i ałymstoku ( ul. M ickiewicza 3/5) , Bielsku - B ia łej
(ul. Miczurina 2a), Bydg oszczy (ul. Jagi e llońska 3) , Kielcach ( ul. IX Wieków Kielc 3), Krakowie ( pl. Wiosny Ludów 3(4 ) Leszn ie Wlkp . (pl. Kościuszki 4),
Łodzi (ul. Piotrkowska 104). Opolu (ul. Piastowsk'a 14). Ostrołęce (pl. Gen. Bema 3), Piotrkowie Tryb unałsk im (ul. Słowa ckieg o 5), Płocku (ul. Koleg i ałna
15), Przemyśłu (ul. Rynek 26) , Radomiu ( ul. Żeromskiego 53 ). Sieradzu (ul. XX- Lecia PL 2), Skierniewicach (ul. 22 Li pca 6), Suwałkach (ul. Lenina 13),
Tarno brzegu (ul. 1 Maja 4) i Włocław ku ( ul. 3 Maj a 17);

-

w punktach sprzedaży znajdujących s ię w sądach w : Białymstoku (ul. Marii Curie - Skłodowskiej 1), B iełsk u - B i ałej (ul. C i eszy ńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały
Ja g ie llo ńskie ). Bytomiu (ul. Piekarska 1 l, Cieszynie (ul. Garncarska 8) , Częstochow ie (ul. Dąbrowskieg o 23(35) , E ł blągu (ul. Trybunalska 25). Gda ńsku (ul.
Gen. K. Swierczewskiego 30), Gdyn i (pl. Konstytucji 3). Gliwicach (uł . Powstańców 23) , Gorzowie Włkp. (ul. Mieszka I 33) , Jel eniej Górze (ul. Wojska
Połskiego 56). Kaliszu (al. Wolności 13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/ 18), Kiełcach ( ul. Że rom ski ego 26 ), Kon inie (ul. En ergetyka 5), Koszalin ie ( ul. Alfreda
Lampego 34) , Krakowie (ul. Przy Rondzie 7), Legnicy ( ul. Złotoryjska 29 ), Lublinie (ul. Krakowskie Przedm ieści e 76 ). Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Nowym
Sączu (ul. Pijarska 3), Ołsztyn ie (ul. D ąbrowszczaków 44) , OpOl u (pl. Thaelmanna 1), Ostrowi e Wielkopolski m (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1a) .
Radomiu (ul. Nowotk i 10), Rzeszowie (pl. Gwardii Ludowej 3) , Słups k u (ul. Boł esława Bieruta 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42 ), Swidnicy (pl.
Grunwa ldzki 14) . Ta rnowie (ul. D ąb rowski ego 29). Torun iu (ul. Fosa Staromi ejska) , Wrocław i u ( ul. Sądowa 1). Zamości u (ul. Akademicka 1), Zielon ej Górze
(pl. Sł owi ańs ki 1).

Egzemplarze

bieżące

oraz z lat

ubiegłych można nabywać

M inistrów, ul.
Reklamacje z powo du

niedoręczenia

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw
69/11, ~-979 Warszawa P-1.

Urzędu

Rady

Powsińsk a

69/71.

Powsińska

poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Ur zędu Rady Ministrów, ul.
00 979 W arszawa, P-1, niezwł ocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru .
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