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zmarłego, oraz 5.457,00 zł z tytułu zwiększenia od
szkodowania na drugiego i każdego następnego 
uprawnionego (§ 4 ust. 1 pkt 2), 

6) 5.457,00 zł, gdy do odszkodowania równocześnie 
z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są 

inni członkowie rodziny; każdemu z nich przysługu
je ta kwota niezależnie od odszkodowania przysłu 
gującego małżonkowi lub dzieciom (§ 4 ust. 1 
pkt 3). 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST 

z dnia 3 grudnia 1998 r. 

w sprawie ustalenia ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1998 r. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warun
ków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej 
zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refunda
cji wypłaconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259 i z 1997 r. 
Nr 144, poz. 963), w celu obliczenia premii gwarancyj
nej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo 

mieszkaniowe dla posiadaczy oszczędnościowych 

książeczek mieszkaniowych, ustala się cenę 1 m2 po
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwar
tał 1998 r. w wysokości 1.780 zł. 

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast: 
S. Najnigier 
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OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST 

z dnia 3 grudnia 1998 r. 

w sprawie ustalenia ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1998 r. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warun
ków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej 
zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refunda
cji wypłaconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259 i z 1997 r. 
Nr 144, poz. 963), w celu obliczenia premii gwarancyj
nej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo 

mieszkaniowe dla posiadaczy oszczędnościowych 

książeczek mieszkaniowych, ustala się cenę 1 m2 po
wierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwar
tał 1998 r. w wysokości 1.900 zł. 

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast: 
S. Najnigier 
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OBWIESZCZENIE PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

z dnia 3 grudnia 1998 r. 

w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1999 r. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) 
ogłasza się, co następuje: 

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie od jednej osoby w I kwartale 1999 r. 
wynosi 54,00 zł. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 
M.Delekta 




