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194
UCHWAŁA

Nr 60 RADY NARODOWEJ MIASTA

STOŁECZNEGO

WARSZAWY

z dnia 29 czerwca 1989 r.

w sprawie zmiany granic

Ińiasta

-

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu. terytorialnego (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:
do miasta Pruszkowa część obszaru
o powierzchni 13 ha, obejmującą
część jednostki ewidencyjnej Gospodarstwa Rolnego Komorów.
§ 1.

gminy

Włącza się

Michałowice

§ 2.

Szczegółowego

Pruszkowa i gminy

Mlchałowlce.

i gminy Michałowice, zmienionych stosownie do przepisu
§ 1, dokona Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w
drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Stołecznego Warszawskiego.
§ 3.
1990 r.

Uchwała

wchodzi w

Przewodniczący

opisu granic miasta Pruszkowa

życie

z dniem 1 stycznia

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

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 mieszkań, stanowiących załącznik nr .1 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieezeń z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków
ubezpieczenia mieszkań i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 38, poz. 256 i z 1988 r. Nr 19,

mieszkań.

poz. 172), zatwierdzoną uchwałą 'nr 150 Rady Ubezpieczenimvej z dnia 31 maja 1989 r.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, stanowi
do niniejszego obwieszczenia.

po

załącznik

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

życie

upływie

Prezes

Państwowego Zakładu

Ubezpieczell: A. Adamski

Załącznik do
Państwowego

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

ZMIANA W OGOLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIESZKAN
W ogólnych warunkach ubezpieczenia
wadza się następującą zmianę:

mieszkań

wpro-

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.
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pieczeń, 'zatwierdzone uchwałą nr 152 Rady Ubezpie·
czeniowej z dnia 31 maja 1989 r.

w sprawie

ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego
i taryfy składek za te ubezpieczenia (Monitor Polski
Nr 38, poz. 257), zatwierdzoną uchwałą nr 151 Rady
Ubezpieczeniowej z dnia 31 maja lQ89 r.,

2) zmiany w taryfie składek za te ubezpieczenia, stanowiącej załącznik nr 2 do powołanego w
pkt 1

oQwieszczenia Prezesa Paristwowego

Zakładu

2. Zmiany, o jdórych mowa w ust. 1, stanowią za- .
nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.

łączniki

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1,
cie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

wchodzą

w

ży

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski

Ubez-

Załącznik
nr 1 do obwieszczenia
Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r.

(poz. 196)

ZMIANA W OGOLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA DOMOW LETNISKOWYCH
ORAZ MIENIA RUCHOMEGO
W ogólnych warunkach ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego wprowadza się następu
' jącą zmianę:

w § 8 w ust. 1 w pkt 2 zd,a nie
zach "z
nie:

wyłączeniem

następujące po wyracen komisowych" otrzymuje brzmie-

"Wysokość szkody w przedmiotach pochodzenia zagranicznego, które nie są importowane do PRL, ustala
się na podstawie cen komisowych, a w przypadku przedmiotów zakupionych za waluty .wymienialne - według
cen sprzedaży walut stosowanych przez punkty PKO najbliższe miejsca zamieszkania ubezpieczającego".

Załącznik
nr 2 do obwieszczenia
Prezesa PaJistwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r.
(poz. 196)

ZMIANY W TARYFIE

SKŁADEK

ZA UBEZPIECZENIE DOMOW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO
1) w § 2 w pkt
zami: ,,38%0",

W taryfie składek za ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego wprowadza się następujące
zmiany:

2 wyrazy

,,28%0" zastępuje się wyra-

2) w § 3 wyrazy ,,25%" zastępuje się wyrazami ,,3(Jl/o".
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OBWIESZCZENIE PREZESA P ANSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEN
z dnia 28 czerwca 1989 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany

w ogólnych

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, poz. 160) ogłasza
się zmianę w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu
podróżnego, stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia
20 listop'ada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych wa:runków ubezpieczenia bagażu podróżnego i taryfy skła
dek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 38, poz. 258

warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego.
i z 1988 r. Nr 19, poz. 173), zatwierdzoną uchwałą nr 153
Rady Ubezpieczeniowej z dnia 31 maja 1989 r.
' 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, stanowi
do niniejszego obwieszczenia.
po

załącznik

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

upływie

Prezes

Państwowego Zakładu Ubezpieczeń:

Załącznik

A. AdamskI

do obwieszczenia Preze:;a

Państwowego

Zakładu

Ubezpieczeń

z dnia 28 czerwca 1989' r. (poz. 1971

ZMIANA W OGOLNYCH WARUNKACH
W ogólnych warunkach ubezpieczenia
nego wprowadza się następującą zmianę:

bagażu podróż

w § 8 w ust. 2 wyrazy "z zastosowaniem przelicznika

UBEZPIECZENIA BAGAZU PODROZNEGO
ustalonego przez Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrz
nego "Pewex)" zastępuje się wyrazami "według cen
sprzedaży walut stosowanych przez punkty 'PKO najbliższe miejsca , zamieszkania ubezpieczającego".

