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3. Osoba ubiegająca się o świadczenie do wniosku 
załącza: 

1) opinię zarządu gminy właśc iwego ze względu na 
położenie gospodarstwa rolnego (działu specjalne
go produkcji rolnej), 

2) zobowiązanie do bezzwłocznego informowania re
jonowego urzędu pracy, w okresie pobierania 
świadczenia, o wszelkich zmianach danych zawar
tych we wniosku, 

3) oświadczenie, że w okresie pobierania świadczenia 
będzie odbudowywała zniszczone gospodarstwo 
rolne (dział specjalny produkcji rolnej). 

§ 3. Warunkami, o których mowa w § 1, uprawnia
jącymi do ubiegania się o przyznanie świadczenia są: 

1) wskutek powodzi: 
a) zniszczenie całego gospodarstwa rolnego (dzia

łu specjalnego produkcji rolnej) albo 
b) zniszczenie lub poważne uszkodzenie budynków 

lub urządzeń gospodarczych w stopniu unie
możliwiającym , bez ich odbudowy, prawidłowe 

funkcjonowanie gospodarstwa rolnego (działu 
specjalnego produkcji rolnej) albo 

c) zniszczenie gruntów rolnych, jeżeli nie zniszczo
na część gruntów rolnych jest mniejsza niż 2 ha 
przeliczeniowe, albo 

d) utrata co najmniej 50% wartości inwentarza, je
żeli osiągane dochody w gospodarstwie rolnym 
(dziale specjalnym produkcji rolnej) pochodziły 
z chowu, hodowli tego inwentarza oraz 

2) nieosiąganie przez posiadacza gospodarstwa rol
nego (działu specjalnego produkcji rolnej) docho
du, podlegającego opodatkowaniu podatkiem do
chodowym od osób fizycznych, w wysokości prze
kraczającej połowę wynagrodzenia określonego 
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podsta
wie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

786 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 września 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych. 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, 
z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 oraz 
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497 i Nr 106, poz. 677) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
14 pażdziernika 1996 r. w sprawie opłat drogowych 
(Dz. U. Nr 123, poz. 578) dodaje się § 4a w b rzmie
niu: 

,,§ 4a. 1. Za przejazdy po drogach publicznych pojaz
dów nienormatywnych, które w celach cha-

rytatywnych przewożą kontenery mieszkal
ne na tereny dotknięte powodzią, jaka miała 
miejsce w lipcu 1997 r., wprowadza się zero
wą stawkę opłat drogowych. 

2. W wypadku stwierdzenia, że przejazd pojaz
du nienormatywnego, o którym mowa 
w ust. 1, odbywa się bez zezwolenia, pobie
ra się opłaty określone w § 4." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do zdarzeń powstałych od 
dnia 6 sierpnia 1997 r. i obowiązuje do dnia 31 paździer
nika 1997 r. 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie określenia stanowisk pracy związanych z obronnością kraju. 

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw
ca 1970 r. o służbie wojskowej źołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, 
poz. 678 i Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 i Nr 121, 
poz. 710) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się stanowiska pracy związane z obron-

nością kraju, których wykaz stanowi załącznik do roz
porządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 




