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UCHWAŁA Nr 60 RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 29 czerwca 1989 r. 

w sprawie zmiany granic Ińiasta Pruszkowa i gminy Mlchałowlce. 

-
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu. teryto
rialnego (Dz .. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 i z 1989 r. Nr. 34, 
poz. 178) Rada Narodowa Miasta Stołecznego Warszawy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Włącza się do miasta Pruszkowa część obszaru 
gminy Michałowice o powierzchni 13 ha, obejmującą 

część jednostki ewidencyjnej Gospodarstwa Rolnego Ko
morów. 

§ 2. Szczegółowego opisu granic miasta Pruszkowa 

i gminy Michałowice, zmienionych stosownie do przepisu 
§ 1, dokona Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w 
drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Stołecznego War
szawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1990 r. 

Przewodniczący Rady Narodowej Miasta Stołeczńego 
Warszawy: M. Szosie].. 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 28 czerwca 1989 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warun1(acbubezpieczenia mieszkań. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 wrześ
nia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, PQz. 160) ogłasza 
się zmianę w ogólnych warunkach ubezpieczenia miesz
kań, stanowiących załącznik nr .1 do obwieszczenia Pre
zesa Państwowego Zakładu Ubezpieezeń z dnia 12 listo
pada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków 
ubezpieczenia mieszkań i taryfy składek za to ubezpie
czenie (Monitor Polski Nr 38, poz. 256 i z 1988 r. Nr 19, 

poz. 172), zatwierdzoną uchwałą 'nr 150 Rady Ubezpiecze
nimvej z dnia 31 maja 1989 r. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik 
do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczell: A. Adamski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu _Ubezpieczeli 
z dnia 28 czerwca 1989 r. (poz. 195) 

ZMIANA W OGOLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIESZKAN 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań wpro
wadza się następującą zmianę: 

w § 11 ust. 3 wyrazy "z zastosowaniem przelicznika 

ustalonego przez Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrzne
go «Pewex»" zastępuje się wyrazami "według cen ~rze
daży walut stosowanych przez punkty PKO najbliższe 

mie jsce zamieszkania ubezpieczającego". 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU · UBEZPIECZEŃ 

z dnia 28 czerwca 1989 r. 

w sptawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego 
i taryfie składek za to ubezpieczenie. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 wrześ
nia 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 
(Dz. U. Nr 42, poz. 245 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogła
~Zil się; 

1) zmianę w ogólnych warunkach ubezpieczenia domów 
letniskowych oraz mienia · ruchomego, stanowiących 

załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Państwowe
go Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopą.da 1985 r. 


