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UCHWAŁA Nr XII/S3/90 WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W GDAŃSKU 

z dnia 30 stycznia 1990 r. 

w sprawie zmiany gra.nic miasta Starogardu Gdańskiego. 

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) Wojewódzka 
Rada Narodowa w Gdańsku uchwala, co następuje: 

§ 1. Włącza się do miasta Starogardu Gdańskiego 
z gminy Starogard Gdański część obszarów wsi: 
Kokoszkowy o powierzchni 51,47 ha, 
Koteże 

Nowa Wieś 
Okole 
Żabno 

o powierzchni 59,14 ha, 
o powierzchni 81,70 ha, 
o powierzchni 24,57 ha, 
o powierzchni 188,35 ha. 

§ 2. Szczegółowego opisu granic miasta dokona Woje
woda Gdański w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańs
kiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie 
Gdańskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 marca 1990 r. 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku: 
T. Langer 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 17 stycznia 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia umownego zwierząt od padnięcia i uboju 
z konieczności oraz taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. 
Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się: 

1) zmianę w ogólnych warunkach ubezpieczenia umow
nego zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności , 
stanowiących załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 15 listopada 
1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków 
ubezpieczenia umownego zwierząt, drobiu i zwierząt 
futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia pasiek i taryf skła
dek za te ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 47, poz. 310 
i z 1989 r. Nr 25, poz. 198), zatwierdzoną uchwałą nr 8 
Rady Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r. , 

2) zmiany w taryfach składek za ubezpieczenia umow
ne zwierząt, stanowiących załącznik nr 5 do powo
łanego w pkt 1 obwieszczenia Prezesa Państwowe
go Zakładu Ubezpieczeń, zatwierdzone uchwałą 
nr 9 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 15 grudnia 
1989 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki 
nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia . 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 59) 

ZMIANA W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA UMOWNEGO ZWIERZĄT OD PADNIĘCIA I UBOJU 
Z KONIECZNOŚCI 

W ogólnych warunkach ubezpieczenia umownego 
zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności skreśla się § 19. 
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Załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 59). 

ZMIANA W TARYFACH SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA UMOWNE ZWIERZĄT 

W taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 16 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 16. 1. Stopy składek podane w § 17, 19, 20, 21 i 25 
mogą być - w zależności od wyników finan
sowych ubezpieczenia poszczególnych gatu
nków zwierząt w województwie - obniżane 
lub podwyższane w granicach do 30%. 

2. Prezes PZU może wprowadzić na terenie 
danego województwa inne stawki aniżeli 
określone w ust. 1, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba ze względów akwizycyjnych 
i uwarunkowana jest wynikami ubezpiecze
nia."; 

2) skreśla się § 16a. 
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OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 17 stycznia 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenie domów letniskowych 
, oraz mienia ruchomego. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. 
Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się zmiany 
w taryfie składek za ubezpieczenie domów letniskowych oraz 
mienia ruchomego, stanowiącej załącznik nr 2 do obwiesz
czenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 
listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków 
ubezpieczenia domów letniskowych oraz mienia ruchomego 
i taryfy składek za te ubezpieczenia (Monitor Polski Nr 38, 

poz. 257, z 1988 r. Nr 34, poz. 310 i z 1989 r. Nr 25, poz. 196), 
zatwierdzone uchwałą nr 16 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 
15 grudnia 1989 r. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik 
do niniejszego obwieszczenia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Państwowego Zakładu Ubezpieczeń: A. Adamski 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
z dnia 17 stycznia 1990 r. (poz. 60) 

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE DOMÓW LETNISKOWYCH ORAZ MIENIA RUCHOMEGO 

W taryfie składek na ubezpieczenie domów letnis
kowych oraz mienia ruchomego dodaje się § 4 w brzmie
niu: 
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,,§ 4. Prezes PZU może wprowadzić na terenie danego 
województwa inne slawki aniżeli określone w § 2 i 3, jeżeli 
zachodzi taka potrzeba ze względów akwizycyjnych i uwaru
nkowana jest wynikami ubezpieczenia." 

OBWIESZCZENIE PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

z dnia 17 stycznia 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych. 

1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. 
Nr 45, poz: 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się taryfę 
składek za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycznych, zatwierdzoną uchwałą nr 17 Rady Ubez
pieczeniowej z dnia 15 grudnia 1989 r. 

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

3. Traci moc taryfa składek za ubezpieczenie maszyn 

elektrycznych od szkód elektrycznych, stanowiąca załąCznik 
do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubez
pieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia taryfy 
składek za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycznych (Monitor Polski Nr 37, poz. 318). 

4. Taryfa, o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

Prezes Państwowego Zakładu Ubepieczeń: A. Adamski 


