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1) napraw i wymiany: 
a) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzej

nikami. 
b) przewodów (rur) instalacji wodociągowej i kana

lizacyjriej wraz, z zaworami przelotowymi na ruro
ciągach, 

c) przewodów gazowych doprowadzających gaz do 
odbiorników wraz z armaturą na tych przewo
dach, 

d) przewogów instalacji elektrycznej, z wyłączeniem 
gniazd wtyczkowych i przełączników, 

2) usuwania uszkodzeń powstałych na skutek niewyko
nania napraw należących do obowiązków zarządcy, 

3) wymiany zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg 
i posadzek, jeżeli jest ona dokonywana również w 
innych lokalach w ramach remontu kapitalnego domu. 

§ 6. 1. Właściciele lokali ponoszą: 

1) opłaty za ogrzewanie lokalu, dostarczanie ciepłej wo
dy, za korzystanie z dżwigów i ze zbiorczej anteny, 

2) koszty odnawiania lokalu, napraw ścian, podłóg, su
fitów, stolarki okiennej i drzwiowej, dokonania , ulep-
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szeń lokalu ponad istniejący standard oraz napraw 
i wymiany elementów wyposażenia lokalu; z wyjąt
kiem elementów, których naprawa lub wymiana na- ' 
leży do obowiązków zarządcy domu. " 
2. Opłaty, ,o których mowa w ust~ 1 pkt L są wno

szonedo dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły. 

§ 7. 1. Właściciele lokali uczestniczą w kosztach 
eksploatacji oraz remontów bieżących i kapitalnych bu
dynku,p w , szczególności w kosztach robót, o których 
mowa w § 5, w wysokości odpowiadającej ich udziałom 
we współwłasności domu. 

2. Rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. L na
stępuje w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za 
rok ubiegły, na podstawie rachunków przedstawionych 
przez zarządcę domu. Właściciele lokali mogą wnosić za
liczkowo na pokrycie tych kosztów opłaty w wysokości 

w terminach ustalonych w umowie. 

,§ 8. Rozporządzenie wchodzi vi' życie z dniem ogło

szenia. 

Prezeis Rady Minist1rów: w z. J. Obodowski 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 28 marca 1983 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społeczilym rolników indywidualnych 
i członków ich rodzin. 

Na podstawie art. 9, art. 15 ust. 6 i 7,art. 19 , ust. 4, 
art. 22 ust. 2, art. 43 ust. 3 pkt 2, art. 46, art. 58 ust. 2 
i art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników indywidualnych i człon,ków ich 
rodzin (Dz; U. Nr 40, poz. 268) zarządza się, co nastę

puje: 

Ro~dział 1 

Przepisy ojJólne. 

§ 1. Naczelnik gminy prowadzi ewidencję okresów 
ubezpieczenia i opłacania składek 'na Fundusz Ubezpie
czenia Społecznego Rolników każdej z osób objętych 
ubezpieczeniem. Na podstawie prowadzonej ewidencji 
naczelnik gminy potwierdza okresy ubezpieczenia oraz 
dane niezbędne do ustalenia prawa i wysokości świad

czeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego. 

§ 2. 1. Przy ustalaniu obowiązku uhezpieczenia do
mowników uznaje się, że: 

1) domownik _pozostaje z rolnikiem we wśpólnym go
spodarstwie domowym, jeżeli zamieszkuje 'na tere
nie gospodarstwa rolnego pro~adzonego przez rol
nika lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, 

2) praca domownika w gospodarstwie rolnym stanowi 
jego główne żródło utrzymania, jeżeli nie osiąga on 

,dochodów z innych żródeł w wysokości przekra
czającej miesięcznie połowę najniższego wynagro
dzenia obowiązującego w gospodarce uspołecznionej. 

2. Praca domownika w gospodarstwie rolnym nie 
stanowi głównego żródła utrzymania, jeżeli: 

1) domownik kształci się w szkole ponadpodstawowej 
lub wyższej albo i 

2) rolnik udowodni. , że domownik jest inwalidą I lub 
II grupy albo III grupy, jeżeli jest całkowicie rtie
zdolny do pracy w gospodarstwie rolnym. 

3. Nie uznaje się za domownika osoby nie będącej 
członkiem rodziny rolnika, jeżeli z charakteru wykony
wanej przez nią pracy wynika, że powinna być ona za
trudniona na podstawie umowy o pracę. 

I 

§ 3. 1. Współwłaściciel gospodarstwa rolnego, jego 
małżonek i domownicy podlegają ubezpieczeniu, jeżeli 

jego udział we współwłasności wynosi co najmniej 0,5 ha. 

2. Współwłaściciel działu specjalnego, jego. małżonek 
i domownicy podlegają ubezpieczeniu, jeżeli przypada
jąca na niego roczna wartość produkcji rolniczej odpo
wiada równowartości co najmńiej 50 q żyta. 

3. Warunek sprzedaży produktów rolnych, wyma
gany do uzyskania prawa i ustalenia wysok.ości eme
rytury lub renty, uważa się - w stosunku do osoby pro
wadzącej dział specjalny - za spełniony, jeżeli osoba ta 
wytworzyła i sprzedała jednostkom gospodarki uspołecz
nionej produkty rolne o wartości nie mniejszej niż od
powiadająca równowartości 1/5 norm dochodu szacunko
wego ,z prowadwnego działu specjalnego, określonych w 
załączniku do rozporządzenia. ' 

§ 4. 1. Zwiększenie emerytury lub renty z tytułu 

zrzeczenia się przez rolnika prawa do bezpłatnego korzy
stania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich 
wynosi 0,1'010 szacunkowej ich wartości ustalonej w celu 
obowiązkowego ubezpieczenia w Państwowym Zakładzie 
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Ubezpieczeń, nie mniej Jednak niż 300 zł i nie więcej niż 
1500 zł miesięcznie, z tym że jeżeli do emerytury lub 
renty uprawnieni są oboje małżonkowie, zwiększenie to 
przysługuje każdemu z nich po połowie. 

2. Jeżeli do emerytury lub renty uprawniona jest 
tylko jedna osoba, zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, 
wypłaca się w całości. 

Rozdział 2 

" Ustalenie ,wartości i ewidencfa sprzedanych produktów 
rolnych. 

§ 5. L Jednostki gospodarki uspołecznionej są obo
wią~ane wystawiać dowody stwierdzające wartość sprze
danych produktów rolnych, zwane dalej "dowodami sprze-
daży". ' " 

2. Przez produkty rolne rozumie się produkty uzyska
ne bezpośrednio z gospodarstwa rolnego, ogrodniczego 
lub hodowlanego oraz przetwory tych produktów, a także 
drewno z lasów wchodzących w skład gospodarstwa rol
nego, runo leśne i rośliny , zielarskie, miód pszczeli oraz 
przetwory pszczelarskie, ryby i inne produkty z jezior 
i stawów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 

3. Przez produkty rolne rozumie się również zwie , 
rzęta sprzedane przez rolnika placówkom naukowo-ba-
dawczym na cele doświadczalne. ' 

4. Przez wartość sprzedanych produktów rolnych ro 
zumie się ich wartość obliczoną według obowiązujących 

cen skupu, zwiększoną o przysługujące rolnikowi premie, 
dopłaty i 5(J°/f) odszkodowania za zniszczone przez zwie
rzęta leśne ziemiopłody or,az zmniejszoną o ewentualne 
potrącenia z tytułu obniżonej jakości tych produktów. 

5. Przez wartość sprzedanych zwierząt, o których 
mowa w ust. 3, rozumie się ich wartość obliczoną według 
faktycznej ceny, za którą zostały ' sprzedane~ 

6. Dowód sprzedaży powinien zawierać imię i nazwi
skooraz imię ojca rolnika prowadzącego gospodarstwo 
rolne, jego adres, gminę, w której jest położone gospo
darstwo rolnika, oraz datę sprzedaży i wartość sprzeda
nych produktów rolnych. 

7. Jeżeli sprzedaży produktów rolnych dokonuje 
członek rodziny rolnika prowadzący odrębne gospodar
stwo rolne lub inna osoba sprzedająca produkty rolne 
w imieniu rolnika, dowód sprzedaży powinien być wy
stawiony na rolnika, który wytworzył sprzedane produ"k
ty rolne. W dowodźiesprzedaży powinny być wskazane 
dane, o których mowa w ust. 6, dotyczące zarówno sprze-' 
dającego, jak i rolnika, który wytworzył produkty rolne. 

8. 'Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej naby
wa od rolnika produkty rolne wytworzone w ramach 
umów kooperacyjnych, wartość nabytych produktów rol
nych zmniejsza się o wartość ' produktów dostarczonych 
rolnikowi nieodpłatnie na poczet wykonania zadań usta
lonych w tych umowach. 

§ 6. 1. Jeżeli zapłata za sprzedane produkty rolne 
jest ą.okonywana . za pośrednictwem banku spółdzi~Icze
go, jednostka gospodarki uspołecznionej jest obowiązana 
zamieścić ria zleceniu zapłaty dane, o których mowa w 
§ 5 ust. 6~. 

. 2. Jeżeli zapłata za sprzedane produkty rolne jest 
dokony.wana bezpośrednio lub za pośrednictwem urzędu 
pocztowego, jednostka gospodarki uspołecznionej jest 
obowiązana ~ni~~włocznie pq dokonaniu zapłaty prżesłuć 

/ . 

kopię dowodu sprzedaży bankowi spółdzielczemu, właści
wemu według: miejsca zamieszkania rolnika. 

§ 7. 1. Ewidencję wartości produktów rolnych sprze
danych jednostkom gospodarki uspołecznionej przez rol
ników prowadzą banki spółdzielcze. 

2. Bank spółdzielczy na podstawie dowodów, wymie
nionych w § 5 i 6 ewidencjonuje wartość produktów rol
nych sprzedanych odrębnie przez każdego rolnika. 

,§ 8. L Bank spółdzielczy po upływie każdego roku, 
. nie później niż do końca marca, ustala łąc~ną wartosć 
produktów rolnych sprzedanych w ciągu roku przez rol 
nika. 

2. Wartość produktów rolnych sprzedanych przez 
zespół rolników indywidualnych podlega zaliczeniu na 
rzecz poszczególnych jego członków na podstawie ich 
pisemnego oświadczenia, złożonego w banku spółdziel

czym. W razie niezłożenia oświadczenia, bank dokonuje 
podziału wartości produktów ' między członków ' zespołu 
w równych częściach. 

3. Wartość sprzedaży produktów rolnych z gospo
darstwa rolnego prowadzonego przez współwłaścicieli 
(współposiadaczy) dzieli się proporcjonalnie do ich udzia
łów we współwłasności (współposiadaniu) lub odpowied
nio do ich pisemnego oświadczenia, złożonego w banku 
spółdzielczym. 

§ 9. Bank spółdzielczy - po ustaleniu łącznej war
tości produktów rolnych sprzedanych przez rolnika jed
nostkom gospodarki uspołecznionej w danym roku -
uzgadnia tę wartość z rolnikiem i dokonuje odpowied
niego wpisu w ewidencji sprzedanych produktów rolnych 
Oraz w książeczce ewidencji sprzedanych produktów rol
nych wystawionej rolnikowi przez bank, zwanej dalej 
"książeczką sprzedaźy". 

§ 10. 1. Naczelnik gminy systematycznie analizuj e 
ewidencję bankową sprzedaży (§ 9), a w każdym wypad
ku - w razie wystąpienia rolnika o emeryturę lub rentę. 

2. Jeżeli wartość sprzedanych przez rolnika produk
tów rolnych budzi wątpliwości . co do tego, czy zostały 
one wytworzone w jego gospodarstwie rolnym, naczelnik 
gminy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, 
wydaje decyzję określającą wartość produktów faktycz-
nie wytworzonych w gospodarstwie. ' 

3. Ustalenia zawarte w decyzji, o której mowa w 
ust. 2, stanowią podstawę do dokonania odpowiedniego 
wpisu w bankowej ewidencji oraz w książeczce sprzedaźy, 
a także do, ponownego ustalenia prawa do emerytury 
lub renty i wysokości tych świadczeń. 

§ 11. Jeżeli rolnik sprzedał w danym roku jednost
kom gospodarki uspołecznionej produkty rolne o war
tości niższej niż odpowiadająca równowartości 5 q żyta 
z każdego hektara przeliczenio:wego, rok ten zalicza się 

do okresu ,wytwarzania i sprzedaży produktów rolnych, 
od którego zależy prawo do emerytury lub renty, gdy 
niższa sprzedaż nastąpiła wskutek: 

1) klęski żywiołowej lub wypadku losowego, jak: -po
wódź, susza, gradobicie, długotrwała choroba, 

2) zmiany kierunku produkcji związanej ' ze specjaliza
cją bądź kooperacją lub okresowego . wyłączenia 
z produkcji stawów i jezior wynikającego z potrzeby 
ich ochrony lub remontów, 

3) wywłaszczenia, scalenia gruntów albo innych czyn
ności organów państwowych, podjętych z urzędu, 
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4) prowadzenia cyklicznej produkcji rolnej, jeżeli śred 

nia roczna ' w.artość sprzedanych produktów rolnych 
w okresie pełriego cyklu odpowiada co najmniej rów
nowartości 5 q żyta z każdego hektara przeliczenio
wego. 

§' ';;..;<J. Wartość produktów rolnych sprzedanych 
_ przez rofht't.ll jednostkom gospodarki uspołecznionej w 

' poszczególn'ych latach lO-letniego okresu, z którego 
przyjmuje się średnią ' roczną wartość sprzedanych pro
du~tów rolnych do ustalania wysokości emerytury lub 

" reii:ty, podlega przeliczeniu stosownie do wzrostu cen 
,skupu; ' z ' zastosowaniem współ~zynnika ... rewaloryzacyj-
nego. . \ 

2. Współczynnik rewaloryzacyjny, wyrażający stosu
n"ek cen skupu w poszczególnych latach" do cen skupu 
w ostatnim roku tego .okresu, okre~la corocznie Minister 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Mi
nistrem Rolnictwa i Gospodarki Lywnościowej na pod
stawie indeksu wzrostu cen skupu produktów rolnych, 
ustalonego przez Główny Urz,ąd Statystyczny. 

3. Przeliczenia wartości sprzedaży produktów rolnych 
dokonuje Zakład ' Ubezpieczeń Społecznych przy rozpa
trywaniu wniosku o emeryturę lub rentę. 

,§ 13. Obniżenie wartości przekazywanego gospodar
stwa rolnego uznaj~ się za niezależne od rolnika i nie 
pozbawiające go , prawa do emerytury lub renty, jeżeli 
nastąpiło z przyczyn wymienionych iN § 11 pkt 1 i 3, 
a także wskutek nie odpłatnego przekazania na rzecz 
Państwa własności części , gospodarstwa rolnego. 

§ 14. Okoliczności, o których mowa w § 11 i i 3" 
stwierdza naczelnik gminy w drodze decyzji na wniosek 
rolnika. 

Rozdział 3 

Swiadczenia z tytułu wypadku przy pracy 
w gospodarstwach rolnych i chorób ,zawodowych. 

§ 15. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala pra
wo do świadczeń pieniężnych ,z tytułu wypadku przy 
pracy w' gospodarstwie rolnYIll .lub choroby zawodowej 
stosownie do: 

1) ustaleń zawartych w karcie wypadku przy pracy w 
gospodarstwie rolnym lub decyzji wojewódzkiego in
spektora sanitarnego stwierdzającej chorobę zawo-

' dową, ' 

2) ustaleń właściwych organów co do niezdolności do 
pracy, stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdro
wiu i ich związku z wypadkiem przy pracy wgospo
d1ustwie rolnym lub chorobą zawodową. 

2. W razie wątpliwości co do ustaleń dotyczących 

okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w gospo
darstwie rolnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych prze
prowadza postępowanie wyjaśniające . 

§ 16. Poszkodowany, członek jego rodziny lub sołtys 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić naczelnika gmi
ny okażdy:m wypadku przy pracy w gospodarstwie rol
nym. 

§ 17. Po uzyskaniu wiadomości o wypadku przy pra
cy w gospodarstwie -rolnym naczelnik gminy niezwłocz
nie ustala - ze współudziałem społecznego inspektora 
pracy gminnego związku rolników, kółek i organizac ji 
rolniczych - okoliczności i przyczyny wypadku, wyko-

rzystując informacje zakładów społecznych służby .zdro
wia, zeznania świadków oraz materiały organów Milicji 
Obywatelskiej dotyczące okoliczności wypadku, oraz na . 
podstawie dokonanych ustaleń sporządza kartę wypadku. 

,§ 18. 1. Karta wypadku powinna zawierać: 

1) dane osobowe poszkodowanego, 
2) datę wypadku, opis okoliczności wypadku, jego prze

bieg i przyczynę, 
3) stwierdzenie, ' na podstawie jakich dokumentów spo

rządzono kartę wypadku, 
4) datę sporządzenia karty wypadku, 
5) podpis naczelnika gminy. 

2. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że 
' l) wypadek nastąpił przy pracy nie związanej z pro

wadzeniem gospodarstwa rolnego, 
2) wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez 

poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony ży~ 

cia i zdrowi.a, spowodowane przez niego umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa, 

3) do wypadku przyczynił się w znacznym stopniu sam 
poszkodowany będąc w stanie nietrzeżwym, 

-naleźy to przedstawić w karcie wypadku. 

3. Kartę wypadku sporządza się w trzech egzempla
rzach, z których dwa doręcza ' się poszkodowanemu lub 
członkowi jegO rodziny, a jeden przechowuje się w 
aktach. 

§ 19. Podejrzenie o chorobę zawodową powinno być 
zgłoszone n~ piśmie do państwowego wojewódzkiego in
spektora sanitarnego przez: 

1) zakład społeczny służby zdrowia, jeżeli przeprowa
dzone badania lub dokonane oględziny uzasadniają 

podejrzenie o chorobę zawodową, 
2) lekarza (lekarza dentystę), który powziął podejrzenie 

o chorobę zawodową, 
3) lekarza weterynarii, który stwierdził u rolnika sty

kającego się ze zwierzętami chorymi na chorobę za~ 

każną objawy mogące nasuwać ' podejrzenie o choro-' 
bę zawodową, 

4) społecznego inspektora pracy gminnego związku rol
ników, kółek i organizacji rolniczych. 

§ 20. 1. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdro
wiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy w gospo
darstwie rolnym lub chorobą zawodową ustalają komisje 
lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. Komisje 
te ustalają również inwalidztwo- oraz jego związek z wy
padkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym lub chorobą 
zawodową, a także związek śmierci z takim wypadkiem 
lub chorobą . zawodową. 

2. Czasową niezdolność do pracy oraz jej związek 

z wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rolnym lub 
z chorobą zawodową stwierdza zakład społeczny służby 

zdrowia na podstawie ba,dania stanu zdrowia, z ' wykorzy
staniem karty wypadku lub decyzji panstwowego inspek
tora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej. 

§ 21. 1. Zasiłek chorobowy wypłaca się za okres 
niezdolności do pracy przypadający wciągu 6 miesięcy 
od dnia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym 
lub stwierdzenia niezdolności do pracy spowodowanej 
chorobą zawodową. 

2. Jeżeli niezgloszenie wniosku o zasiłek chorobowy 
w terminie 6 miesięcy licząc od miesiąca, w którym po-
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wstało prawo do zasiłku, nastąpiło z przyczyn niezależ· 
. nych od poszkodowanego, termin 6 miesięcy liczy się od 
miesiąca, W którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca 

zgłoszenie wniosku. 

3. W razie zblęgu prawa do zasiłku chorobowego na 
podstawie ustawy z prawem do zasiłku chorobowego na 
podstawie innych przepisów - uprawnionemu wypłą.ca 
się tylko jeden wybrany przez niego zasiłek. 

§ 22. Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego 
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo smlercL 
spowodowanych wypadkiem przy pracy w gospodarstwie 
rolnym albo' chorobą zawodową, przyznaje się na zasa
dach przewidzianych dla pracowników w przepisach 
o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych . . 

§ 23. Państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni 
prowadzą rejestr chorób zawodowych rolników, stwier
dzonych na obszarze objętym zakresem ich działania . 

§ 24. W sprawach dotyczących stwierdZenia chorób 
zawodowych, nie unormowanych w rozporządzeniu, sto
suje się przepisy w sprawie chorób zawodowych, wydane 
na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. 

Rozdział 4 

Fundusz Ćbezpieczenia Społecznego Rolników. 

§ 25. 1. W rocznym planie Funduszu Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników, zwanego dalej "funduszem", okre
śla się : . 

1) środki finansowe niezbędne . na pokrycie wydatków 
na emerytury i renty oraz na inne świadczenia pie
niężne, 

2) wysokość wpływów ze składek rolników, 

3) wysokość dotacji z budżetu Państwa, niezbędnej na 
pokrycie wydatków na świadczenia pieniężne. 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i po zasięgnięciu opinii 
Krajowego Związku Rolników, Kółek i. Organizacji Rol
niczych przedstawia Radzfe Ministrów propozycje rocz
nego planu funduszu i wysokości składek zapewniającej 
pokrycie w jednej trzeciej wydatków na świadczenia. 

§ 26. W sprawach dotyczących tworzenia i zarządza
nia funduszem, nie unormowanych w rozporządzeniu, sto
suje się przepisy o funduszach celowych. 

§ 27. 1. Rolnik jest obowiązany opłacać składkę na 
Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników zarówno 
za siebie, jak i za małżonka oraz za domowników, _ a tak
że z kaidego hektara przeliczeniowego gruntów, ż··wyłą
czeniem gruntów, na których są prowadzone działy spe
cjalne, oraz od dochodu szacunkowego z działów specjal
nych prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego lub 
od dochodu szacunkowego z działów specjalnych prowa
dzonych na obszarze mniejszym niż 0,5 ha, których rocz
na wartość produkcji rolniczej odpowiada równowartości 
co najmniej 50 q żyta. 

2. Składkę z niepełnego hektara przeliczeniowego 
gruntów zmniejsza się proporcjqnalnie do obszaru gruntów, 

------------------------------~--------------

.' 
a składkę od ubezpieczonego za okres ubezpieczenia krót
szy niż jeden rok zmniejsza się proporcjonalnie do tego 
okresu. 

3. Przeliczenia obszaru użytków rolnych z hektarów 
fizycznych na przeliczeniowe dokonuje się z zastosowa
niem następujących współczynników: 

1) dla gruntów ornych: 

I klasa gleby I I I II I lIla I IIIb I IVa I IVb I V I VI I 
współczynnik 1,8 1,6 1,25 1,15 1,05 0,95 0,8 0,5 

2) dla użytków zielonych: 

l

_k_l_a_sa----,og_le_b....;;.y ___ 1 I II I III I IV I V I VI -I 
wlipółczynnik l,81.6 '1.2 ~ '""0,8 0,5 

3) dla gruntów l eśnych 

gleby, 
lasów - według VI klasy 

4) dla stawów i jezior - według klasy ustalonej na 
podstawie przepisów o klasyfikacji gruntów. 

4. Działy specjalne, z których roczna wartość pro
dukcji rolniczej odpowiada równowartości co najmniej 
50 q żyta, oraz normy dochodu szacunkowego z tych 
działów określa załącznik do rozporządzenia. 

5. Nie uważa się za dział specjalny upraw i . utrzy
mywanego inwentarza żywego, jeżeli powierzchnia tych 
upraw lub liczba inwentarza jest mniejsza niż określona 
w załączniku do rozporządzenia. 

§ 28. 1. Każdemu z rolników . będącemu w~półwła

ścicielem '(współposiadaczem) prowadzonego gospodar
stwa rolnego wymierza .się składkę odrębnie, odpowiednio 
do jego udziału we współwłasności lub współposiadaniu, 
'stwierdzonego "na podstawie dokumentów lub oświadczeń 
zainteresowanych. W razie niezłożenia oświadczenia wy
sokość składki wymierza się przyjmując równość udzia
łów. 

2. Z tytułu prowadzę ni a gospodarstwa rolnego będą
cego w posiadaniu zależnym składkę opłaca posiadacz 
zależny. Podstawę do wymierzenia składki z każdego 
hektara przeliczeniowego stanowi obszar posiadanych 
gruntów. 

§ 29. Jeżeli składka na Fundusz Ubezpieczenia Spo
łecznego Rolników za rolnika i jego małżonka oraz za 
domowników, a także z każdego hektara przeliczeniowe
go gruntów, i od dochodu szacunkowego z działów spe
cjalnych wyniesie łącznie więcej niż 72 tysiące Złotych 

rocznie, obniża się ją do tej kwoty. 

§ 30. 1. Naczelnik gminy wymierza skl;adkę w dro
dze decyzji po ustaleniu, że rolnik, jego małżonek i do
mownicy podlegają ubezpieczeniu. Rolnik jest obowiąza
ny przedstawić naczelnikowi gminy dane niezbędne do 
ustalenia obowiązku ubezpieczenia. 

2. Składkę pobiera się w trybie przewidzianym dla 
realizacji zobowiązań pieniężnych rolników wobec Pań

stwa. 

3. Od decyzji naczelnika gminy w sprawach wymia
ru składki przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym 
dla -odwołail od decyz ji w sprawach zObowiązatl, o któ
rych mowa w ust. 2. 
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§ 31. 1. Naczelnik gminy może na okres jednego 
roku: 

1) obniżyć składkę należną z hektarów przeliczeniowych 
i od dochodu szacunkowego z działów specjalnych 
do 50'°/(1, jeżeli w gospodarstwie . zdarzył się wypadek 
losowy, ldęśka żywiołowa, zostały podjęte czynności 
wywłaszczeniowe, scaleniowe lub inne czynności 

z urzędu albo na wniosek organów państ~owych, po
wodujące obniżenie produkcji rolniczej, 

2) ,zwolnić rolnika od opłacania składki /należnej z hek
tarów przęliczeniowych i od dochodu szacunkowego 
z działów specjalnych, jeżeli została zawieszona okre
.sowo · produkcja rolnicza wskutek zmiany jej kierun
ku, modernizacji, remontów obiektów produkcyjnych 
lub wskutek decyzji właściwych organów o wstrzy
maniu produkcji. 

2. Naczelnik gminy może na okres do 3 lat zwolnić 
rolnika od obowiązku opłacania składki lub obniżyć skład
kę do 50'010, jeżeli rolnik rozpoczął prowadzenie całego 
gospód.arstwa rolnego na gruntach zakupionych lub dzier
żawionych z Państwowego Funduszu Ziemi. 

§ 32. Składki nie uiszczone przez rolnika do dnią. 

przekazania gospodarstwa podlegają potrąceniu w rów
nych częściach z emerytury lub renty inwalidzkiej wy
płacanej rolnikowi i jego małżonkowi, jednakże w wy
sokości nie przekraczającej l/S tych świadczeń. 

Rozdział 5 

Odpowiedzialność z tytułu zadłużeń rolnika 
przekazującego gospodarstwo rplrie. 

§ 33. 1. Jeżeli przejęte przez Państwo nieruchomości 
były obciążone prawami na rzecz osób trzecich, sąd rejo
nowy właściwy ze względu na miejsce położenia nierue 
chomości sporządza na wniosek naczelnika gminy plan 
podziału sumy należności,. pozostałej po potrąceniu należ
ności Państwa i innych jednostek gospodarki uspołecznio
nej związanych z nieruchomościami, między osoby, na 
których rzecz obciążenia te zostały ustanowione, chyba 
:fe osoby te wyrażą zgodę na wypłacenie należności wła
ścicielowinieruchomości. 

2. Przy sporządzaniu planu podziału stosuje się odpo· 
wiednio przepisy o podziale sumy uzyskanej przez egze
kucję z nieruchomośCi. 

,§ 34. 1. Jeżeli rolnik nie przekazał na własność -Pań
stwa działki gruntu, na której są wZl1iesione budynki lub 
ich część, a jego zobowiązania wobec jednostek gospo
darki uspołecznionej przekraczają wartość przekazanego 
Państwu gospodarstwa rolnego, kwotą nie pokrytych zo
bowiązań obciąża się rolnika. 

2. Jeżeli rolnik zachowaną na własność działkę grun
tu i wzniesione na niej budynki lub ich część przekaż~ 
na rzecz Państwa, jego . zobowiązania wobec jednostek 
gospodarki uspołecznionej lub osób trzecich przejmuje 
Państwo do wysokości wartości przekazanej działki i bu
dynków. 

3. W razie sprzedaży przez rolnika działki gruntu 
i wzniesionych na niej budynków lub ich części i sko
rzystania p'rzez Państwo z prawa pierwokupu, nie pokryte 
zobowiązania, o których mowa w ust. 1, podlegają po
kryciu z kwot -przypadających do wypłaty. 

4. Nieodpłatne przeniesienie własności działki grun
tu i wzniesionych na niej budynków lub ich części może 
nastąpić jedynie z równoczesnym zobowiązaniem się 

nabywcy do przejęcia nie pokrytych zobowiązań. 

5. Przepis ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio przy 
zamianie działki gruntu i wzniesionych na niej budynków 
lub ich części. 

§ 35. Do zobowiązań przejmowanych przez następcę, 
związanych z prowadzeniem 'gospodarstwa, z wyjątkiem 

zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, nie zalicza 
się kredytów bankówych zużytych na cele konsumpcyjne. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe końcowe. 

§ 36. 1. Rolnikowi, który ze względu na rozpoczęcie 
prowadzenia gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 
35 lat życia został zwolniony na podstawie dotychcza
sowych przepisów od obowiązku opłacania składki na 
Fundusz Emerytalny Rolników przez okres pierwszych 
5 lat prowadzenia gospodarstwa, nie wymierza się do cza
su upływu tego okresu również składki na Fundusz Ubez
pieczenia Społecznego R<?lników należnej z każdego hek
tara przeliczeniowego i od dochodu szacunkowego z dzia
łów specjalnych. 

2. Rolnika korzystającego ze zwolnienia od · obowiąz
ku opłacania podatku gruntowego ze względu na liczbę 

utrzymywanych dzieci zwalnia się również w tym okresie 
od obowiązku opłacania składki należnej z hektarów 
przeliczeniowych i od dochodu szacunkowego z działów 
specjalnych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 
1985 r. 

§ 37. 1. W rażieprzekazania gospodarstwa rolnego 
Państwu w latach 1983-1985 emerytura lub renta inwa
lidzka przysługuje rolnikowi, choćby nawet w okresie 
prowadzenia gospodarstwa po osiągnięciu wieku 65 lat 
mężczyzna i 60 lat kobi~ta bądż po zaliczeniu do .1 lub 
II grupy inwalidów aibo do III grupy, jeżeli był całkowi
cie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, sprze
dawał jednostkom gospodarki uspołecznionej produkty 
rolne o wartości niższej niż odpowiadająca równowartości 
5 q żyta rocznie z każdego hektara przeliczeniowego. 

2. Emerytura lub renta inwalidzka z tytułu przeka
zania gospodarstwa rolnego Państwu przysługuje także 

wówczas, gdy .rolnik w okresie od dnia 1 stycznia 1977 r. 
do dnia 31 grudnia 1982 r. nie sprzedawał jednostkom 
gospodarki uspołecznionej produktów rolnych. 

§ 38. Przeliczenie wartości produktów rolnych, o 
którym mowa w§ 12, następuje począwszy od 1977 r. 

§ 39. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
1) naczelniku gminy - rozumie się przez to również 

inn.e terenowe organy administracji państwowej stop
nia podstawowego, 

2) rolniku - rozumie się przez to również zespół rolni
kow indywidualnych lub członka tego zespołu. 

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r. 

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski 
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. Załącznik do rozporządzenia B.ady 
Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. 
(poz. 94) . 

WYKAZ DZIAŁÓW SPECJALNYCH, KTÓRYCH ROCZNA WARTOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ ODPOWIADA 
RÓWNOWARTOŚCI 50 q ŻYTA, ORAZ NORM DOCHODU SZACUNKOWEGO Z TYCH DZIAŁÓW 

Jednostka powierzchni Roczna suma dochodu 
Lp. Rodzaj uprawy i produkcji upraw i produkcji szacunkowego w zł . 

, 

1 2 3 4 

1 Warzywa (z wyjątkiem kapusty, marchwi i buraków 
ćwikłowych) w uprawie gruntowej i nasiennictwo wa" 
rzyw - powyżej 0,25 ha ar 650 .' -- , 

2 Róże w uprawie gruntowej (kwiaty i szkółki) - powy-
żej 0,15 ha ar 3.000 

-- ; 

3 -- Inne kwiaty w uprawie gruntowej - powyżej 0,15 . ha ar " 3.000 

4 Nasiennictwo kwiatów - powyżej 0,2(j ha ar 700 

5 Reprodukcja cebul kwiatowych - powyżej 0,15 ha ar , 3.000 --
6 Krzewy .. owocowe (agrest, porzeczka) powyżej 3 lat 

oraz truskawki, poziomki i maliny - powyżej 0,15 ha ar 500 
--

7 Szkółki drzew i krzewów ozdobnych - powyi;ej 0,1 ha ar 1.500 

8 Sady -powyżej 0,25 ha i 7 lat ar 1.150 

9 Kw!atyw szklarniach ogrzewanych - powyżej 25 m2 m2 powierzchni ogółem 1.500 

10 Warzywa w szklarniach ' ogrzewanych - powyżej - 25 m2 m2 powierzchni ogółem 400 

11 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych - powyżej 

50'm2: m2 powierzchni ogółem 
a) kwiaty , 750 
b) warzywa 200 --12 Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych .nie ogrze-
wanych - powyżej 100 m2: m2 powierzchni ogółem 
a) . kwiaty 350 
b) warzywa 100 --

13 Uprawy w inspektach ogrzewanych i zimnych (belgij-
kach) - powyżej 150 m2 m2 powierzchni ogółem 100 

14 Pieczarki ' i ich grzybnie - powyżej 25 m2 powierzchni . 
uprawowej m2 powierzchni ogółem 450 

15 Młody drób rzeźny (brojlery) : 
a) kurczęta - powyżej 500 sztuk sztuka 4 
b) kaczki czterotygodniowe - powyżej 500 sztuk sztuka 4 
c) kaczki ośmiotygodniowe - powyżej 400 sztuk sztuka 6 

/ 

d) indyki ~ powyżej 300 sztuk sztuka 8 --
16 Fermy drobiu: 

a) kury, kaczki - nioski ~ powyżej 100 sztuk sztuka iSO . 
b) gęsi, indyki =-- nioski ---'- powyżej 80 sztuk sztuka 200 

17 Zwierzęta futerkowe: 
a) lisY - liczba samic stada podstawowego powyżej od 1 samicy stada pod-

10 sztuk stawo"{ego 6.000 
b) norki, tchórzofretki - liczba samic stada podstawo- od 1 samicy stada pod-

wego powyżej 20 sztuk stawowego 3.000 
c) nutrie - liczba samic stada podstawowego powyżE;j od 1 samicy stada pod-

50 sztuk stawowego 1.200 
d) króliki- liczba samic stada podstawowego powy- od 1 samicy stada pod-

żej 50 sztuk stawowego 500 

18 Pasieki pszczele - powyżej 40 rodzin rodzina 1.200 

19 Pstrągi w stawach o powierzchni powyżej 0,20 ha ar stawu 2.000 

Ttoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 0397-1300-83. Cena 16,00 zł 




