
twa powstategó "'w ' zwi:ątku z Gz-ialauiami'wojermirof l'Ub 
ffi.iljącymi 'charakter wojennyćh w o'kolicznoś'dach innych 
niż okreś)óne- wart. 6, jeżeli osoby "te ,'były ~znane za 'ip." 

, waJidów w'lje~nych ' w myśl' prrepis'lilw obowią'lujących 
przed :we~ś.ciem w życie ustawY;. 

. . . 
2. ·JeŻeli oS'olm, o klórejID<l>Wa w ust: ł, ~prawIil'j.(lRa 

jest 7. tytułu -inwaHdz twą d'o świ aGiC1Ze'l'! o charakterze ren
towym z instytucji za 9J-r'a'niC7.ll€j , rentę [llrzysłu~'1)lląOą nla' 
podstawie niniejszej ustawy zmnj'ejszą ' s'ję o .350 z-l mie
sI ęczni,e, ni,ezależni e od z~ni'ej-szeIłJa ' wy'lllk-a}ącego z prze-
p isów' ci, zbiegu uprawnień rentowych. - . 

• • I 

'. 3. Prz'ep isy ust. 1 ' i 2 stosuje 's i ę odpowiedn'i-o d<il rent · 
rodzinnych, z tym że ~mniejszeni·e . 'Te'nty, Q k-tii>rymmowa 
w usL ·2,wynosi ,250 zt '-' 

.4. , Osobom., o których mowa w · ust. 1 2, ' przysługują' 

uprawriie·nia O'kreślone w art.!l" J2, 14 .. 15.; 17 i' 20~22, 
a osobom, Q któryc'h mowa w ust. 3, -okreŚlone wart. 26 

. / " ,i 27 . . .' . 

·Art. 61. 1'. Swiadczenia przewidziane w uSlawje d;),a 
inwalidów wojskowych ,przysługują równ ież osohom 'zali
czonym do jędnej z grl;lp inwali.dów na skutek inwali:dttwa 
powstałego w czasi e czynnej slui:by wojskoweJ w "'farma
cj ach innych niż określon e w art. 29', jei:eli osoby ,te uzna
n e b.yły za · inwalldQw wojskowych w myś l przepis:ówobo-
wiąz1fjących pr.zen ,wejścIem w :ZVde ustawy_ . 

2. Przepis ust. I stosuje się <odpowiednio :do Tent 1'0-

dzirirtycfi, ' , -

, ML ]61. Inwahdzi i wdowy • . kwr.zy .w myśł p1'lZel~i'Sów 

ob.owiązujących pr~ed wejściem !IV życie ustawy miełii ~lf<a

wo' do ś'wiadczeń' w . naturze m irri'o b.raku uprawnień do , 
świadczeń pieniężnych , -prawo .10 nadal, zachovi'ują. 

' Att. 63. Ra,da Mini.strów może w -ar-otWęrozporządze--
nia: 

łl ~odwyi:'Szać renty i do\ia~ki d'Or-en~, 
,2) podwyzszać podstawę' wymiaru rent, ' 'okr-eśl'On~ 'W 

, ~ art: ' ltQ 'llst. l .ot.az w aft. :24 ust. '2 pkt 1, ' 

3) zmieniać wysoko.Ść '· kwot, ó któIych mowa wart. ·-e:O 
ust. ~ ,j :3. 

" , 
Aft. 64. ' Przewid'ziane w Jstawlle upif,ilwnlleni?l Mililii,S!trlll 

Obrony: Narodo':'ej . przysługują i Millistrowi Spr,aw We
wnę~l'Zn.y.ch w stosllh.ku d~ :żołnierzy pełniijcych lłażbę w 
p.qd:legJych JIlU j,e'dnosikci.ch. .--- . 

. Art. 65. 1. . W -s,pra wach ,n ie 1Jfn1ormowany!Cb; w 'Il1n'ł'eJ~ 
.szęj Ills1a.:wie stosuje się ądpowie.dn,i.o pr~ep,j sy ,art. · $4, 68, 
69, 7~1'], 78 ust. 3 ; a.rl' 79-.83, '113., 116. Ul • .l19 a. 120 

ustawy oz dnia ' 23 ' sty'CZI'lda . T.'O po'w-sze'Ćhnym .... · .... nn .. _;··',., 

tqeniu emerytaąnym -p-rac:OwnikQ.wi 'ich ' roą~~ : ~Dz. 
NT 3, poż. 6,z :1·9ii'2.{Mr 11'6;, 1"oz: 1114 i Nr 53, poz. 3 'n· 
z 1973 r. Nr 3.8, poz. 225). ' , ' \ '- . 

, / . 

'~'. Do l zaopatrzeniaprzewi ilzjaue'go wąimejs,zej llst-ll'
wie sItosuje. ~ię TQwnież , przepisy o ' ,powsie'CJ;J.-nym 'Z~p)pa~ 
trzenl u e~eryt-alny'm ptac~Wri ików i 'ich T-qdzin Gotyczą'cle 

wypłaty i zawieszania świadczeń w czasie pobytu za ' .gr:ę.~ 
. , micąosoł:)y upra~nłOI'ler do tych śWo~a;dczeń. .' 

Arł.66. 'w ·art. 9 'ust 1 ustawy z . dnia 23 ;styczl1ia · 
19,6'8 :T. Q' powszech nym 'z.a.opatrzel'liuemerytałnym pt.a'c:.ow
n ików i 'ich wdzin {Dz. _U. Nr 3, >pQz:6, z 1'9'12 r. ,Ni ~ 1:6, 
poz. 114 i Nr 53, poz. 341 oraz .z 1973 r. N'r ~il , 'poż. ,225) 
d odaje się 1pkt 9 w brzmieniu : ., I , .'.' "-'.', 

... \ ~ 

,,9) ' opi:ekipieI.ęgna·cyjnej n.ad inwaIidą wojermyln IzalJcz·a., . 
. nym do i grupy 'lnw.alid-ów, s:pnrwow,anej przez de'-', 

rosłeg'o członka jego rodziny - na ząsadach '0k'reśl.o~ ~ . 
Jilych przez Min.iśtr.a Pr-acy, Płac i$praw So.cj?-łnycb · 
w;PQwzumieniu z Min.istr:em do Spr.aw K.ombata.nfów" .. . 

• _ ' . '. I :~ \ J 

. ATt. '6.7. '1. Tr.aci moc ustawa z dnia '23 stycznia ~'9ę8 r~' 

. o zaopatrz-euiu lnwalidów wojennych. i wojskowych ora'z 
ich rodzin (Dz. U. Nr 3, . poz. 1 ~ ora:z z t9n r. Nr '53',- ., 
;po-z. 34Jl 1 342~ . 

2. Tracą ~oc~ 

1) art. tlli ustawy .z dnia- 23 stycznia 1968 r. o poWs,zec-b.:.. · 
.l nym ia.opatrzeniu em~rytalnym 'pracownikó'w i iCh ro-

niiu '(Oz,. U. ' Nr 3, p6z. -6,z 1'9112 T, Nr i'6 .. ,poz. 1·14 
~ .1 Nr 5'3, poz. 341 o'raz z 1'97.3 r. Nr 38, 'Poz. 225J, -

- / - ." 
2,) art. 38 ustawy z dnia 8 czerwca 19112 ł': o 1:lbez,plecz~ '.", 

niu sp>olec~nym T,zemieślnikó:W ..(D.z. U . Nr 23, ,p'oż.ł.65~; 
. , 

'3:)a;([ ! 'u'lit. 2 pkit, ·4 '1!lstawy z dm a 27 wu:eś.f1.ią 1912 "T,! '. 

oza.opa,tT1JeRi1.!lemerytalnyHi :twbrc6'\Y i i~h 
(Dz, U. Nr 38, poz. 225), . , , . 

. 3. GS-o-bem,. pobj'er.ającym w dni,1.!I weJścia 'w iy,be !ls.ts~ 
Wlf dOOa~ek doo emery,turw 'Ja.a ' PQds~-awie qnzep>:isów, -e 'kt~- c 

rych mowa w ust. 2, ustala się na ich wniosek wy.sokOŚć 
, ~wia-d:czeń prZyzastosowariiu art 51 ustllwy, . 

4. Do cz'aS'u wydpllli a: ,p>rzepjsew wyk0uawczyqh prze" 
tWiitd.iŻiańy~ł1 .-w !.is\t-aw~e (aBowi.ąZtlją pr,2';~.pisy,. wvdą.m:e all 
,pDdstawie ustawy, 10 k<t0I,ej mow~ w "Ust, .1. ' , 

Art. 68! Ustawa ";'.c'liodzi w 'Życie~ . dnielI! 1 -sierpn1ft ',. 
1'974 r. " , , 

Przewo~nLczący Rady Paqstwa.: H. Jablońs'k'l .. 
;Sekretarz 'Rady,. Państwa: · 'L. Stas'iu'k 
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U'S 'TAWA 

.·z dniia2'9' maja 197:4 r. 

o przekazywaniu gospodarstw rolnych .na własDośćlPa.ńsłw.a .za 41ent~ l ,spłat~ pieniężne. 

R o z'lizi 'a ił: 

Przęplsy ogólne. 

I Att. l. Właściciel 'gGs-podarstwa rohie'g o, .zw anydal.oej 
',,1'o}n ik iem", może ' pr.ze'k<a7:ać ita: wła.sn-os,e iPa:fu:s·tW<d 'iflqoer~ 

,-' I ' f 

. .C!homoś.cl w,c-hodzące w .sklad ·feg0 .gospo.dar.s.twa w 'L.amlaIi 
.za ieat:ę 'ub spJa-ty ~pj enJ,ę:żne, 

- -,' . 

A.~t. '2. 1. ' Ni.e~·run.oś.ci -gta11'0w1ące współW\asnOś·e . 
mogą być przekazane h a 'W.'ła:sn-ośę 'Państwa tylko -za' żg,odą 
W'S1l~1ki'ch.współwł;aśełcleqt . . , 

f 

~) • I 
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2. ,Nie jest jednak wymagana zgoda współwłaściciela, 
dla którego praca , w przekazywanym gospodarstwie rolnym 
nie stanowi głównego źródła utrzymania. 

AJ't. 3. 1. Nieruchomości stanowiące współwłasność 

małżonków lub objęte wspólnością ustawową albo stano
wiące odrębną własność małżonka mogą QYć przekazane 
na własność Państwa tylko za zgodą obojga małżonków. , 

2. Nie jest jednak wymagana zgoda małżonka, dla 
którego praca w przekazywanym gospodarstwie rolnym nie 
stanowi głównego żródła utrzymania; 

Art., 4. 1. Nieruchomość, na której ~ospodarują zstęp 

n~ rolnika" może być przez niego przekazana na własność 
Państwa tylko za ich zgodą, 

2, Zgoda zstępnych nie jest wymagana, j eże li praca 
w przekazywanym gospodarstwie rolnym nie stanowi ' głów-
nego źródła ich utrzymania. ' 

' Art. 5. Nieruchomości obciążone doży~ociem mo,.gą 

być przekazane na własność Państwa/tylko za zgo'dą do
żywotnika, 

, Art. 6. Zgoda współwłaścicieli, zstępnych, dożywot

ników lub małżonka na przekazanie nieruchomości nie jest ' 
'wymagarra, j eżeli gospodarstwo rolne wykazuje niski po
ziom produkcji rolnej lub jest za grożone spadkiem pro
dukcji rolnej w , rozumieniu przepisów szczególnych. 

Art. 7. Państwó pn;e jmuje na własność nieruchomości 
worne od obciążeń, z wyjątkiem służebności gr~ntowych, 
których utrzymanie uznane zostanie przez naczelnika gmi
ny zą niezbędne, orąz niektórych zobowiązań rolnika wo
be c /spółdzielni i kółek rolniczych. 

... 
Art. 8: Rada Ministrów określi w drodze rozporządze-

riia: 

1) zasady uznawania pracy w gospodarstwie I-Olnym za 
-główne żródło utrzymania, 

2) zasady i warunki przejmowania zobowiązań, o których 
, mowa wart. 7. 

R o z d z i a ł 2. 

Przekazywanie gospodarstw rolnych za rentę. 

Art. 9. , 1. Państwo na wniosek rolnika przejmie na 
,' własność gospodarstwo rolne za rentę, jeżeli przekaże on 

wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospo
da~stwa , obejmujące co najmniej 2 ha gruntów rolnych 
i leśnych, a ponadto: 

1) osiągnął wiek 65 lat mężczyzna, a 60 lat kobieta albo 

2) zaliczony został do jednej z grup inwalidów, w mysi 
przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin. 

2. Gospodarstwo rolne określone w ust. 1 może być 
przejęte na w!aśność Państwa za rentę również z urzędu, 
jeżeli wykazuje nisld poziom produkcji rolnej, a · rolnik 
osiągnął wiek 60 lat mężczyzna, a 55 lat kobieta lub zali· 
czony zosta~ do jednej z' grup i~walidów. 

3. RadCl M inistrów może w drodze rozporządzenia: 

1) określić zasady i warunki przejmowania na własność 
Państwa gospoda rstw roI nych za rentę o obszarze po
nizej 2 ha gruntów rolnych i leśnych, 

2) obniżyć gr~nice wieku wymaganego do r,enty. 

f;i',+ .... :. 

Art. 10. , Renta w zamian za gospodarstwó rolne przy
sługuje także ro lpikowi, który osiągnął wiek wymagany 
do renty lub stał się inwalidą,po p~zekazańiu gospodar
stwa odpowiadającego warunkom określonym wart. g 
ust. 1 'za sp'łaty pieniężne i jeżeli spłat tych nie podjął. 

Art. 11. 1. Rolnik, który przekazał gospodąrstwo rol
ne za rentę, może zatrzymać budynki wchodzące w skład 
nieruchomości przekazywanych Państwu. Budynki takie ' 
stają się odrębnym od gruntu przedmiotem własności 
z chwilą przejęcia nieruchomości. 

2. Z chwilą śmierci -rolnika i nie wcześniej niż z chwi
lą śmierci jego małżonka uprawnionęgo ' do renty w za
mian za przekazane gospodarstwo budynki przechodzą ' na 
własność Państwa. 

, 3. W raz~e sprzedaży budynków, Państwu przysługuj~ 
prawo pierwokupu po cenie odpowiadającej szacunkowi 
przyjętemu do ubezpieczenia przez Państwowy Zakład 
Ubezpieczeń, a w wypadku ich darowizny lub zamiany 
Państwu przysługuje prawo wykupu przy odpowiednim za
stosowaniu przepisów o pierwokupie. 

4. W razie wykonania prawa pierwokupu lub wykupu 
poniesione koszty zawarcia umowy z osobą trzecią pokry

J wa Skarb Państwa. 

, 
Art. 12. 1. Na wniosek rolnika, który przekazał go

spodarstwo rolne ' za rentę, przydziela się do bezpłatnego 
użytkowania działkę gruntu ' rolnego o powierzchni do 
0,5 ha, a w razie przek~zania budynków rÓwnież lokal 
mieszkalny i pomieszczenia gospodarskie w rozmiarze nie
zbędnym do zaspokojenia po trzeb rolnika ' i jego rodziny . 

2. Jeżeli prawo do renty za gospodarstwo rolne ' służy 
obojgu małżonkom, uprawnienia przewidziane w ust. 1 przy
sługują im łącznie. 

3 . . JeŻeli prawo do r f1 nty służy współwłaścicielom nie 
będącym małzonkami, uprawnienie przewidzi-ane w ust. l 
.przysługuje współwłaścicielom, dla których Raaca w prze
kazanym gospodarstwie stanowi główne źródł~ utrzymania. 

Art. 13. '~ 1. Renta za nieruchomości wchodzące w skład 
gospodarstwa rolnego wynosi miesięcznie: 

Obszar przekazanuch nieruchomości 

za p!erwsze dwa za każdg ha za każdgha , 

ha - za każdg ha .' rozpoczętg rozpoczętg 

ponad 2 do 10 ponad 10 

po 300 zł 

I 
po 100 zł 

I 
po 50 zł 

Ustalona w ten sposób renta nie może przekraczać łącznie 
2.500 zł miesięczn,ie . 

2. Renta ustalona według ust. l 'podlega zwięks'zeniu 
o 250/0, jeżeli produkcja rolna gospodarstwa pozostaje na 
poziomie wyższym niż średni w danej gminie na podob
nych glebach. 

3. Jeżeli 'W skład przekazywanego gospodarstwa rol
nego wchodzą ,lasy, rentę ,zwięks~a się o: 

" ,i;:I 

", 
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Zwiększenie renty miesięcznie I Wartość drzewostanu 
w zł ' w tys, zł 

--- 100 od 10 d~ 100 
200 ponad 100 do 200 
300 ponad 200 

4: Jeżeli rolnik wraz z gospodarstwem przekazał bu
dynki, rentę zwiększa się o: 

Zwiększenie renty miesięcznie I Wartość budynków 
w' zł w tys. zł 

100 od 50 do lpO 
200 ponad 100 do 200 

- 300 ponad 2ÓO 

~ 

5. Jeżeli rolnik zrzekł się prawa do bezpłatnego korzy
stania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń- ,gospodarskich, 
renta podl~ga zwiększeniu o 150 zł. 

6. Wart.ość 'drzewostanu ~ustala się według cen obo
wiązujących w państwowym gospodarstwie leśnym przy 
uwzględnieniu zasad szacowania, określonych w przepi
sach o scalaniu i wymianie gruntów, a wartość budynków 
według cen odpowiadających szacunkowi przyjętemu do , 
ubezpieczenia przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń. 

' Art. 14. 1. W razie zadłużenia rolnika wobec Pań-

/ stwa oraz jednostek gospódarki uspołecznionej, pozostają
cego w związku z przekazywanym gospodarstwem, renta 
ustalona według art. 13 wypłacana jest w kwocie, obniżo
nej o: 

1) 25% j eżeli zadłużenie wynosi ponad 25°/0 do 50% 
wa'rtości przekazywanego gospodarstwa, 

2) 50% - jeżeli zadłuzenie wynosi ponad .50% do 1000/0 
wartości przekazywanego gospodarstwa. 

2. Renta obniżona według ust. 1 wypłacana jest w wy
sokości nie niższej niż przysługująca za 2 ha gruntów rol
nych i leśnych, a jeżeli zadłużenie przekracza wartość go~ 
apodarstwa, w wysokości przysługującej za 2 ha gruntów 
rolnych i leśnych . 

\ 
3. W razie spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, 

renta ' wypłacana jest w peł'nej wysokości. Na p,oczet spłaty 
zalicza się również kwoty powstałe z tytułu obniżenia. 

renty. 

4. Wartość gospodarstwa ustala się według cen ob 0-

wi'ązujących przy sprzedaży państwowych nieruchompścl 
rolnych. ' 

5. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia 
wypadki, w których nie nastąpi obniżenie, renty z tytułu 
zadłużenia. ' 

Art 15. 1. W wypadku , przekazania Państwu wszyst
kkh nie:mchomości wchodzących w skład kilku gospo
darstw rolnych, rolirlkowi przysługuje jedna renta w wy
Jokości odpowiadającej łącznemu obszarowi przekazywa
nydi nieJuchomości sraz łączne,} ,wartości części składo
~ychtych nier)lchomQści (budynki,' lasy). . 

/ ' 

";~~ . . ~ 
'2. Przepis ust. ma zastosowanie również w razie ,{\~ 

przekazywania w różnym , czasie p.ieruchomości wchodził- . ,.~~>' w 

cych '::t.'~:d ;il::,:~,:::~;:~::y:;ne ,t,nowi w'pó'- . ':.:.','.'t, .•. 
własność osób nie będących małżonkami, renta przysługuję ',:}, 
~ażdemu z ' współwłaścicieli, który spełnia warunki okreś- ' .~ 
lone wart. , 9 ust. 1, a J'ego udział we współwłasności w, y-,', ' ',-I 
nosi 2~o R::!::i:;Y:łUhg:j~r::::e:o:s::~~ł:::~~:~~Wi, któ- ' t ,~~~ 
re go udział we współwłasności jest mniejszy niż 2 ha " , ':(~ 
gruntów rolnych i leśnych, jeże li praca w przekazanym ~ ':i~ 
gospodarstwie rolnym stanowiła dla niego główneżródło ,',,.;;; 
utrzymania. W tym wypadku wypłaca się rentę przysługu- , ~',.r,~o 
jącą za 2 ha gruntów rolnych i leśnych, . ~ 

3. Każdemu ze współwłaścicieli uprawnionych do ren-- / ";~ 
ty ustalonej według art., 13-14 wypłaca się cz~.ś, ć renty .:.;?I.' 
,w wysokości odpowiadającej jego udziałowi we współ- -l 
własności. " ~ \~ 

4. Współwłaściciel, który nie spełnia warunków do ,;j 
renty, otrzymuje stosowną do swego udz i ału spłatę pie-' ,"~ 
niężną· 

Art. 17. 1. Jeże.!i gospodarstwo rolne stanowi współ

własność mał±onków, objęte jest wspólnością ustawową lub 
stano,wi od.ręhną własność małżonka, renta w ~mian za 
gospodarstwo rolne' przysługuje łącz'hie obydwu małżon
kom, choćby warunki do renty spełniał tylko jeden z. nich. 

..>;;; 
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2, Re~ta nie przysługuje jednak małżonkowi, który w, ~ ;\., 
okresJe ostatnich 5 lat przed pIzekazaniem gospodars twa":"-'ll 
nie pracował na tym gospodarstw~e i nie pozostawał we ' ~/.~ 
wspólnocie małżeńskiej z prowadzącym gospodarstwo;, ':r~ 
chyba, że gospodarstwo to ,stanowi jego odrębną wl~Ć" ',l, 

3. Renta przysługująca małżonk,om podiega z uwzględ- ,,.4_ 
nieniem ust. 2 podziałowi na dwie równe cz~ści: .~~ 

" \>ii 
1) jeżeli jeden z małżonków uprawniony jest do świad- ... , ..... 

czeni!'!. o charakterze rentowym, na podstawie innych 'A~ 
przepisów albo ' ';:,~ 

2) na wniose~ jednego z małżonków. ' ;;:-1; 
4. Część renty przypadająca na małżonka, dla które- ,,)fi 

..A· ..• !· 
go ~raca w przekazanym gospodarstwie stanowiła główne ' .... :~; 
źródło utrzymania , i który spełnia warunki okreś ],.o ne w :';~ 
art. 9 ust. 1, nie może być niższa niż renta przys.ługująca .;~ 

za 2 ha gruntów rolnych i leśnych. ('''~ 

5. W razie śmierci jednego z ma·łżonków, p0,zo.s tałemu 

przy życiu małżonkowi uprawnionemu do -renty wypła~a 

się rentę w pełnej wysokości. Jeżeli jednak po zmarłym 
pozostały osoby uj1rawnione do renty rodzinnej, rentę przy
sługującą pozostałemu przy życiu ~ałzonkowi zmniejsza 
się o kwotę wypłacanej renty rodzinne}. Przepis art. 14 
stosuje się odpowiednio. ' 

Art. 18. 1. Jeżeli gospodarstwo rolne obciążone, jest 
dożywociem, rolnikowi i dożywotnikowi przysługuje jedna 
renta, przy czym dożywotnikowi wypłaca się część renty 
w wysokości renty przysługującej za 2, ha gruntów rolo' 
~~i~~ili ' , 

2. Część renty nalezna rolnikowi nie. może pyć niższa 
niż renta przysługująca dożywotnikowi. 

3. W razIe śmierci dożywotnika rolnikowi wypłaca się 
rentę w 'pełnej wysokości. . " 

Art. 19. 1. Rentarodzinria przysługuje po rolniku, 
który wchwiłi śmierci miał ustalone, prawo do renty za 
gospod'antwo, rolne. 
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2. Renta rodzinna po roJniku ,p rzysługuje dzieci om, 
w'nukom, rodzeństwu i rodzicom, spełn i ającym warunk i do 
takiej renty w myśl przepisó.w u powszechnym zaopatrze
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

3. Wszystk im uprawnionym członkOm rodzmy przy
sługuje jedna łączna renta rodzmna; zasady podz i ału renty 
.okreś l ają przepisy o pow~zechnym zaopatrzeniu emery :al 
'nym pracowników i ich rodzin. 

. Art. 20. 1. Renta rodzinna wynosi miesięcznie: 

Liczba CZł9Flków rodziny 

·1 

Procent rent!:l 
. upr,awnionych do renty za gospodarstwo rolne 

jeden 4-5 
dwóch 5-:> 
,trze.chi. ivię~e:J , ,GO 

2. Je-ż·eli małzGn.ek zmarł-e.go rolnika ma prawo do 
części renty z·a gos~odarstwo m,lne, wysokość renty ro
dzinnej nie może przekraczać połowy renty za to gospo

'd~rstwo. 

Art. 21. Rolnikowipob i erającelllu rentę .za .gospodar
,stwo rolne or az oS.Q.bie .pobieraJącej rentę rodzinną przy-

. sługuje ,dodatek rodzimty dla ,dzieci, wnuków i rodzeń
s.twa , na ' zasadach i w wysokości określonych przepisami 
o powszechnym ' zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin. . 

Art. 22. 1. Rolnikowi poD·ierającemu rentę za gospo
darstwo rolne, który posiada order lub ty.tuł honorowy 
okreś lony w przepisach o powszechnym zaopa'trzeniu eme
rytalnym pracowników i ich rDdzin, przysłu.guje dodatek 
w wysokości 250./0 renty ustalonej według art. 13. 

2. Osobie uprawnionej d·o re'nty rodzinnej, odznacza
neLorderem lubtytu!em, o którym mowa w ust. 1, przy

. SłUgUj3 dodatek w wysokości 25% renty .rodzinnej obli
czonej dLa ' jednej os.oby. 

3. Z tytułu odznaczenia orderami lub tytułami hon'oro-
wymi priysługuje tylko jeden dodatek. ' 

Art. 23. 1. Rolnikowi pobierająe-emu rentę za gospo
darstwo rolne; który był członkiem zespołu rolników indy
widlialnych i pracował w tym zespole albo uczestniczył 

w kooperacji z jednostkami gospodarki uspołecznione j, 

przysługuje dodatek do renty w wysokośd: 
1) SOfo - jeżeli okres pracy lub kooperacji wynosi ł co 

najmniej 5 lat, lub 
2) 109/ 9 - jeżeli okres ten przekroczył 10 lat 
bezpośrednio poprzedzajątyc'h przekazanie g0spodarstwa 
za rentę. . 

2. Minister Rolnictwa określi w drodze rozporządzenia 
śzczególowe zasady ustalania dodatku, o którym mowa w 
ust. 1. 

Art. 24. Rolnikow} pobierającemu rentę za gospodar
stwo rolne lub członkowi rodziny pobier.ającemu rentę ro
dzinną, zaliczonemu do I grupy inwalidów, przysługuj e do
datek w wysokości 500 zł miesięcznie, a w raz ie zaliczenia 
do tej grupy inwalidztwa z powodu utraty wzroku, dodatek 
łE;n wynosi 800 zł miesięczni'e. 

IArt. 25 . . 1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu rol- , 
nlka lub jego małżonka uprawnionego do renty za gospo
darstwo rolne bądż też jego dzieci, wnuków, r odze ń stwa 
i rodziców, którzyspełnial.i w.arunki d@ renty rodz inne j, 

(" ", ,., 

. ; 
;~1,'; "'Z-/':';i 70'1 "'~~~f~~,; 

albo też osoby pobierającej rentę rodzinną, pr.zysługuje za
siłek 'pogrzebowy. 

2. Zas i ł ek pogrzebowy przyznaje się i wypłaca na za
sadach określonych przepisami o powsze'chnym zaopatrze
niu emery talnym pracowników i ich rodzin. 

Art. 26. Rolnicy pob . erający rentę za gospodarstwo 
rolne oraz członkowie ich rodzin, a także osoby pobiera
jące renty rodzinne, są uprawnione do: , 

1) św i adczeń leczniczych i położniczych, 

. 2) protezowania, 
3) przysposobienia zawodowego, 
4) ,umieszczenia w domu rencis tów 

na zasadach okreś lonych przepisami o powszechnym .zao
patrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodz·in. 

Art. 27. Rada Ministrów może w drodze rozporządze
nia podwyższać r.enty i dodatki OKreślone w ustawie. 

R () z d zi a ł 3. 

Przekazywanie gospodarstw. rolnych. za spłaty · .pieniof i.~ e. 

Art. 28. 1. Nieruchomości wchodzące w skład gospo
darstwa roinego mogą być na wniosek rolnika przejęte na 
własność Państwa w całości lub części za spraty pieniężne, 
jeżeli r-olnik nie spełnia , warunków d·o uzyskani.a I'eBty. 

2. Przejęcie przez Państwo części nieruchomości może 
nastąpić, jeżeli na po'zostałej części gospodarstwa można 
nadal prowadzić towarową produkcję rolną. W tym wy
padku nie jest konieczna zgoda dożywotnika. 

Art. 29. 1; Spłaty pien,jężne ' ustala się według cen 
określonych w przepisach o sprzedaży państwowych nie
ruchomości rolnych po odliczeniu należności Państwa oraz 
jednostek gospodarki uspołecznionej~ mających związek 

z przejmowaną nieruchomością , . 

2. Jeżeli przejmowa'na nieruchomość obciążona jest na 
rzecz osób trzecich hipotekami lub innymi prawami ujaw
nionymi w księdze wieczystej luh w zbiorze dokuqlentów. 
sumę należności składa się do depozytu sądu powiatowego 
właściwego ze względu na położenie nieruchomości, chyba 
ż1 osoby, którym wymienione prawa przysługują, wyrażą 

zgodę na wypłacenie należności rolnikowi. 

Art. 30. Spłata pieniężna do wysokości 50 tys. zł na
stępuje w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja 

' o przejęciu nieruchomości stała się ostate.czna. Nadwyżka 
ponad tę kwotę jest płatna w równych raŁach rocznych nie 
przekraczających 50 tys. zł. Oprocentowanie n'adwyżki 

ustala się w wysokości 39/ 0 w stosunku rocznym. 

R o z d z i a ł 4. 

Tryb postępowania. 

Art. 31. 1. Przejęc ie nieruchomości na własność Pat}~ 

stwa w zamian za rentę lub/ za spła ty pieniężne następ uje ' 

na podstawie decyzji naczelnika gminy, 

2. Do właśc i wości naczelnika gminy należy również 

wykonanie pierwokupu lub wykupu budynków. 

3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia za
sady i ~ryb przejmowania nieruchoffi0ści, \l.stalania prawa 
do rent i ich wysokości or.az wypłacania rent i spI-at p·ie
nlężnych . 
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Dziennik Ustaw Nr 21 - 214 Poz. 118 ------------------------------------------------------------------------------
Art. 32. Decyzja o przejęciu nieruchomości za rentę 

stanowI podstawę do ust~lenia prawa do renty i jej wyso
kości. Decyzja ta jest wiążąca dla organów rentowych oraz 
organów odwoławczych v: postępowaniu rentowym. 

Art. 33. 1. W okresie wykonania ostatecznej decyzji 
.0 przejęciu nieruchomości na własność Państwa za rentę 
rolnikowi _przysługuje p-rawo do bezpłatnego użytkowania ' 
n i eruchomości. Rolnik, obowiązany jest w tym okresie do 
prowa'rlzenia prawidłowej gospodarki. 

2. Ostateczna decyzja o przejęciu nieruchomości pod
lega wykonaniu z chwilą uprawomocnienia się decyzji w 
sprawie renty. 

3. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 2, stano
wi podstawę do ujawnienia stanu własności w ewidencJi 
gruntów i w księdze wieczystej oraz na wniosek rolni
ka stanowi podstawę do założenia księgi wieczystej dla 
budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot 
w]asności. 

Art. 34. Prawo do rent i zasiłku pogrzebowego ustala 
I . 

oraz świadczenia te wypła.ca Zakład Ubezpieczeń Społecl:-

. nych. 
Rozdział 5. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 35. Rolnikowi, który przekazał na własność Pań-
Istwa za spłaty pieniężne nieruchomość wchodzącą w skiad 
gospodarstwa rolnego i po jej przekazaniu był zatrudniony 
co najmniej przez 5 lat, zalicza się okres pracy wykony
wanej w rolnictwie po ukończeniu 16 roku życia do okresu. 
zatrudnienia wymaganego do emerytury lub renty określo
nej w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin. 

Art. 36. 1. W razie zbiegu prawa do świadczeń ren
towych 'określonych . niniejszą ustawą ze świadczeniami 
o charakterze rentowym przysługującymi na podstawie in
nychprzepisów, rolnikowi wypłaca się w całości wybrane 
p rzez niego świadczenie powiększone o połowę drugiego 
świadczenia. ' . 

2. Dodatek rodzinny, dodatek z tytułu zaliczenia do 
I grupy inwalidów oraz z tytułu posiadania orderu lub' ty
tułu honorowego przysługuje tylko do świadczenia wypła
canego w całości. 

3. Jeżeli do renty za gospodarstwo rolne uprawnieni 
są obydwoje. małżonkowie, zasady określone w ust. 1 i l 
mają zastosowanie do części renty przysługującej malton
kowi uprawnionemu do innego świadczenia o charakterze 
rentowym. 

Art. 37.1. Jednostki uspołecznionej gospodarki rolnej 
mogą nabywać bezpośrednio od rolnik6w nieruchomości 
wchodzące w skład gospodarstw rolnych za renty lub spła
ty pieniężne na warunkach określ-onych w ustawie. 

2. Przeniesienie własności nieruchomości, o którym 
mowa w ust. '1, następuje w formie umowy zatwierdzonej 
dacyzją naczelnika gm{ny. 

. 3. Umowa określona w ust. 2 stanowi podstawę do 
'ustalenia i Wypłaty rent oraz spłat pieniężnych. Przepis 
' a ~t.33 stosuje się; odpowiędni·o. . . 

4. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: 
1) określi szczegółowe warunki i ' tryb nabywania niem

'. chomości mi zasadach określonych W. ust. 1 oraz rozli
czeń z teg6 tytułu, 

' .. 2) ' możeokreś1ić ' Wan.illki I tryb przejmowania na włas
ność Państwa za spłaty pieniężne lasów lub gruntów 

. 
! -

leśnych nie wchodzących w skład gospódarstw rQI~ 
nych. 
Art. 38. Przepisy ustawy~otyczące naczelnika gminy 

stosuje się również do naczelnika miasta i gminy, prezy
denta lub naczeinika m(asta albo dzielnicy. 

Art. 39. Wartość nieruchomości położonych na terenie 
miast ustala' się 'według cen . określ ony~h w przepisach ' 
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych obqwią-' 
zujących na obsza·rze sąsiedniej gminy. 

Art. 40. 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się rów
nież do spraw, w których postępowanie o przeję.cie gospo- • 
darstwa zostało wszczęte na pOdstawie ustawy z dnia 
24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świap~zeniach dla 
rolników przekaz'ujących nieruchomości rolne na własność 
Państwa (Dz. U. Ni .3, poz. 15 i z 1973 r. Nr 48, poz. 283), 
a nie z0stało zakończone 'decyzją ostateczną przed dniem 
wejŚCia w życie tej ustawy. 

2. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy pobie
rają renty lub świadczenia pieniężne przyznane na pod
stawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 28 marca 1962 r. o przejmowaniu, nie- . 
których nieruchomości rolnych w · za'lospodarowanie 
lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emery
talnym właścicielj tych nieruchomości i fch rodzin 
(Dz. U :Nr 38, poz. 166- i z 19p8 r. Nr 3, poz. 15), 

2) ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach 'i innych 
świadczeniach d1.a rolników przekazujących .nierucho- _. -" 
mQści rolne na własność Państwa, ' (Dz. U. Nr 31 poz. 15 
I I 1973 r. Nr 48,poz. 283), 

'zachowują prawo .do dotychczasowych rent lub świadczeń 
pieniężnych, które podwyższa się o 50%. 

3. Osoby, · które .w . dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy pobierają renty lub świadczenia na podstawie ~;. 
przepisów wymienionych w ust. 2, mają prawo .do, świad
czeń określonych .w art. 26. tej ustawy. 

4. Prawo do renty roc;l.ziI1nej lub zasiłku pogrze:bow~go . 
po rolniku, który pobierał rentę ·lub świadczenie, o k,<t'órych 
mowa w ust. 2, i zmarł po dniu wejścia 'w życi'e niniej
szej ustawy -- ustala się według zasad tej ustawy: 

. . - (;,C'i,; 
Art. 41. Nieruchomości wchodzące w skład gospo- -'~I 

darstw rolnych, które pr.fejęte zostały przez Państwo w za- l,; ..... ' ... 
gospodarowanie w zamian za rentę na podstąwie przepi~ ".. : 
sów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 1: . . ~;~ 

1) po~leg.ają zwr~towi na wnio.sek rolnika,. a ": 'razie jego . :1' ,'~ 
śmIerCI na wnIOsek wszystkIch spadkoblercow pod wa- ~
runkiem uregulowania wszystkich należności Państwa .-; 
oraz zwrotu sum wypłaconych rolnikowi i jego rodzi- ~ 
nie tytułem zaopatrzenia emerytalnego, albo /~ 

,'Yj 2) podlegają przejęCiu na własność Państwa na podsta
wie niniejszej ustawy, jeżeli rolnik lub jego spadko
biercy nie wystą'pią ~. zwrot nieruchomości ' w ciąg\.\. 
2 lat po upływie lO-letniego okresu zagospodq.fQwania 
bądż nie dopełnią w · tym terminie warunków, o któ
rych mowa w pkt .L Na wniosek rolnika lub jego spad
kobierców nieru~homość może być przejęta przez Pań
stwo przed upływem tego okresu. 

Art. 42~ · Traci moc ustawa z dnia 24 .stycznia 1968 r. 
' 0 rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazu
jących nieruchomości rolne na własność ·Państwa (Dz. U. 
Nr 3, poz. 15 i z 1973 r. Nr 48, poz. 283). 

Art. '43 . .. Ustawa VfC~odzi w życie z dniem 1 sierpnia 
""'-1974- r. 

Przewodniczący Rady ' Państwa: H, JabłońskI 
Sekretarz Ra'dy Państwa: L. Stasidk 
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