
, 
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UCHW AtA Nr XX1144/87 WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W TORUNIU 

z dnia 25 maja 1987 r. 

w sprawie zmiany granic miasta Radzyń Chełmiński. , 

Na podstawie art. 16 ' ust. 2 ustawy" z dnia 20 lipca 
1983 r.o, systemie rad narodowych i samorządu teryto
rialnego (Dz. U. Nt 41, poz. 185 .. i Nr 62, poz. 286, 
z 1984 r. N{ 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. 
Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262 oraz z 1986 r. Nr 47, 
poz. 227) Wofewodzka Rada Naro~owa w Toruniu uchwa
la, co następuje: , 

§ 1. Włącza się do miasta Radzyń Chełmiński obszar 
wsi Fijewo o powierzchni 28,97 ha Z gminy Radzyń 

Chełmiński. 

§ 2. Szczegółowego opisu granic miasta wymienio
nego w § l dokona Wojewoda Toruński 'w drodze zarzą
dzenia,. Zarządżenie podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Toruńskiego. ' 

\ , 

§ 3: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1987 r. 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej ' 
w Toruniu: W. Korthals 
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OBWIESZCZENIE PREZESA ,PAlQSTWOWEGO ZAKŁADU , UBEZPIECZEIQ' 

z dnia 10 czerwca 1987 r. 

w -sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia od JUadzieźy z włamaniem l rabunku. 

1. Na podśtawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia nie (Monitor Polski Nr 4'2, poz. \ 271), zatwierdzone uchwa-
20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i oso- łą nr 89 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 29 maja 1987, r. 
bowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się zmiany Vi , 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią za
ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia od kradzieży ł'tcznik do niniejszego obwieszczenia. 
z włamaniem.' i rabunku, stanow~ących załąc.znlk nr l do 
obwieszczenja Prezes,a Państwowego Zakl,adu UbezpieczeI!- 3; Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w ży-
z dnia 22 listopada 1985 r. w sprawie ogłosżenia O9ól- cie z dniem 1 lipca 1987 r. 
nych warunków ubezpieczenia mi~nia od kradzieży z wła
maniem i rabunku oraz taryfy składek za to ubezpie~ze- Prezes Państwowego Zakładu Ubeżpieczeń: A. Adamski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 10 czerwca 1987 r. (poz. 158) 

ZMIANY W OGOLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA- OD KRADZIE2:Y Z WŁAMANIEM 
I RĄ.BUNKU 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia od kra
dzieży z włamaniem i rabunku wprowadza się następu

jące zmiany: 

l) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 skreśla.się wyrazy "przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej", 

2) w § 4: 
a) w ust. 3 dodaje się , na końcu zdanie: 

"Nie posiadające takich zabezpieczE.'ń oszklone 
otwory zewnętrzne wielkich obiektów handlo\\<-ych. 
za które uważa się domy towarowe i inne pa.. 
dobne placówki handlu detalicznego obejmujące 

więcej nii trzy oddzielnie , rozliczane stoiska, p.o-

winny być zaopatrżone w czynne elektroniczne 
urządzenia sygnaIjzacyjno-alarmowe.", 

b) początkowa część ' ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Postanowień ust. 3, w części dotyczącej do
datkowego zabezpieczenia okien, oszklonych 
drzwi' i innych zewnętrznych otworów -
z wyjątkiem wielkich obiekŁówhandlowych -
nie stosuje się:", 

' c) w uśt. 5 w pkt 6 Ut. a) dodaje się na końcu wy. 
razy: "pomimo uchylenia takiego zakazu PZU nie 
będzie-_ wymagał uzupełnienia zabezpieczeń okiEm 
wystawowych i innych oszkleń, umie!;zczonych w 
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części frontowej budynku, o ile stan bezpieczeń
stwa nie stwarza konieczności stosowaniadodatko· 
Wych zabezpieczeń," 

3) ' w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie; 

,,2. Za placówkę, o ktMej mowa w ust. 1, uważa się 
każdy sklep, magazyn, punkt usługowy, kiosk, 
dział, śtoisko itp. i to nawet wówczas, gdy znaj
dują się w obrębie jednego budynku, o ile tylko 
środki obrotowe, urządzenia oraz inne mienie 
takiej placówki objęte są odrębną ewidencją księ
gową i są oddzielnie rozlfczane. Ruchome punkty 
sprzedaży (handel obwożny} nie są placówkami 
w roz,umieniu taryfowym.", 

4) w § 13 skreśla się. ust. 5, 

5) § 14 w ust. 3 dodaje się pkt 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: 

,,4) na początku pierwszego okresu ubezpieczenia po 
zawarciu umowy PZU pobiera zaliczkę na po'
czet składki w wysokości składki obliczonej ~d 
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, 

5) ubezpieczający obowiązany , jest corocznie, naj
póżnie i w ciągu 50 dni po upływie okresu ubez
pieczenia, podawać PZU przeciętną miesięczną 
sumę przychodów: gotówkowych z-j okres ubiegły, 

wyprowadzoną oddzielnie dla ' każdej z obu po
zycji wymienionych w pkt 3, które to sumy 
będą stanowić podstawę do obliczenia składki 
ostatecznej, przy zastosowaniu stawek taryfowych 
określonych w obowiązującej taryfie ' składek, 

6) w razie podania przez ubezpieczającego sumy 
przychodów gotówkowych po terminie określo
nym w ' pkt 5, PZU pobiera tytułem kary za.' 
zwłokę 5°10 składki zaległej. 

7) wznowienie ubezpieczenia na następny okres na
stępuje bez składania wniosku: zaliczkę na po
czet składki za każdy , następny 'okres ubezpie
czenia PZU pobiera z góry w wysokości pełnej 
ostatecznej sk~adki rocznej ,za okres ubiegły", 

6) w § 16 w ust. 1 dodaje się pkt. 3 .w brzmieniu: 

,,3) mienie przyjęte od osób trzecich do komisowej 
sprzedaży (§ 2 ust. 1 pkt 3)," 

7) w § 19 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się ' wyraz "natural, 
nych" oraz dodaje się zdanie w brzmieniu: 

"ubytków tych nie odlicza się jednak w razie ustala
nia wysołcości szkody na podstawie stanu faktycz
nego szkody i okoliczności jej powstania (§ 18 ust. 2 

, pkt 2)." 
, , / 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PArQSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZErQ 

z dnia 10 czerwca 1987 r. 

, 
w sprawie ogłoszenlazmłany w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia jednoslek gospodarki 

nie uspołecznionej od ognia I innych zdarzeit losowych. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i oso
bowych (Dz, U. Nr 45, poz. 242) ogłasza się zmianę w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia jednostek go
spodarki nie uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń 

losowych, stanowiących załącznik nr2 do obwieszczenia 
Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 30 li
stopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków 
ubezpieczeni,a mienia jednostek gospodarki uspołecznio
nej i nie uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń loso-

wych oraz taryf składek za te ubezpieczenia {Monitor 
Polski Nr 45, poz. 289), zatwierdzoną uchwałą nr 88 Rady 

,Ubezpieczeniowej z dnia 29 maja 1~87 r. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1,- stanowi Załącz
nik do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiana, o której- mowa w ust. 1, wchodzi w życie 
-z dniem l lipca 1987 r. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adam.,$}.i 

Załącznik do obwieszcżenia Prezesa , 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 10 czerwca 1987 r. (poz. 159) 

ZMIANA W ' OGOLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA JEDNOSTEK GOSPODARKI NIE 
USPOŁECZNIONEJ OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

W ogólnych wdrunkach ubezpieczenia mienia jedno
stek gospodarki nie uspołecznionej od ognia ,i innych 

I zdarzeń iosowych w §5 w ust. 3 dodaje się na końcu 
:zdanie: 

"W odniesieniu do budynków budowli (§ 2 ust.'! 

pkt l i 2), a W szczególności zabytkowych obiektów 
sakralnych, PZU ' może odstąpić od ustalania ich 
wartości rzeczywistej, jeżeli ustal~nie tej wartości -'
z uwagi na charakter, ro~miar, specyfikę obiektu 
lub koszty ekspertyzy -- nie jest możliwe ' bądź jest 
ąie uzasadnione." 


