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693
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 13 czerwca 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Renty strukturalne” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007—2013
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „Renty strukturalne” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, Nr 140,
poz. 990 i Nr 168, poz. 1182) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzi∏ nieprzerwanie dzia∏alnoÊç rolniczà
w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku o rent´ strukturalnà i w okresie ostatnich 10 lat podlega∏ przez okres co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, okreÊlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, zwanemu dalej
„ubezpieczeniem emerytalno-rentowym”;”;
2) w § 6 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przy ustalaniu powierzchni u˝ytków rolnych,
wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego
po powi´kszeniu, sumuje si´ powierzchni´
u˝ytków rolnych stanowiàcych przedmiot:
1) w∏asnoÊci;
2) u˝ytkowania wieczystego;
3) dzier˝awy, je˝eli umowa dzier˝awy zawarta
na piÊmie obejmuje okres co najmniej 5 lat,
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d.”;
3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za sta˝ pracy w rolnictwie uznaje si´ okres,
liczony do dnia z∏o˝enia wniosku o przyznanie
renty strukturalnej, w którym osoba przejmujàca gospodarstwo rolne:
1) podlega∏a ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników lub
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) prowadzi∏a dzia∏alnoÊç rolniczà w gospodarstwie rolnym o ∏àcznej powierzchni u˝ytków rolnych wynoszàcej co najmniej 1 ha,
b´dàcych jej w∏asnoÊcià, przedmiotem
u˝ytkowania wieczystego lub przedmiotem
dzier˝awy, lub
3) by∏a zatrudniona w gospodarstwie rolnym
na podstawie umowy o prac´ lub spó∏dzielczej umowy o prac´, wykonujàc prac´ zwiàzanà z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej,
lub
4) odby∏a sta˝, o którym mowa w art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70,
poz. 416), obejmujàcy wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej.”;
4) w § 19 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pouczenie o koniecznoÊci spe∏nienia warunku
dotyczàcego powierzchni u˝ytków rolnych
wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego,
o której mowa w § 4 pkt 5 lub § 6 ust. 1 pkt 2
lit. b;”;
5) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin sk∏adania wniosków o przyznanie renty
strukturalnej w danym roku up∏ywa z koƒcem
dnia roboczego nast´pujàcego po dniu podania do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Agencji informacji, ˝e zosta∏o z∏o˝onych 7 200 wniosków.”;
6) w za∏àczniku do rozporzàdzenia po ust. 5 dodaje
si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przy ustalaniu posiadania sta˝u pracy w rolnictwie dokumentem potwierdzajàcym:
1) podleganie ubezpieczeniu spo∏ecznemu
rolników jest zaÊwiadczenie w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo∏ecznego;
2) prowadzenie przez osob´ przejmujàcà gospodarstwo rolne dzia∏alnoÊci rolniczej
w gospodarstwie rolnym o ∏àcznej powierzchni u˝ytków rolnych wynoszàcej co
najmniej 1 ha, b´dàcych:
a) jej w∏asnoÊcià, sà:
— akt notarialny,
— prawomocne orzeczenie sàdu,
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— wypis z ksi´gi wieczystej,
— wypis z ewidencji gruntów i budynków,
— zaÊwiadczenie w∏aÊciwego wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta),
— inne dokumenty, w tym oÊwiadczenia, potwierdzajàce ∏àcznà powierzchni´, po∏o˝enie i stan prawny
posiadanego gospodarstwa rolnego,
b) przedmiotem u˝ytkowania wieczystego,
jest jeden z dokumentów wymienionych
w lit. a tiret pierwsze—czwarte,
c) przedmiotem dzier˝awy, jest jeden z dokumentów wymienionych w lit. a tiret
pierwsze—czwarte lub kopia umowy
dzier˝awy z datà pewnà;
3) zatrudnienie w gospodarstwie rolnym na
podstawie umowy o prac´ lub spó∏dziel-

Poz. 693
czej umowy o prac´, przy wykonywaniu
pracy zwiàzanej z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej, jest Êwiadectwo pracy;
4) odbycie sta˝u, o którym mowa w art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415
i Nr 70, poz. 416), obejmujàcego wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej, jest zaÊwiadczenie o odbyciu sta˝u.”.

§ 2. Do wniosków o przyznanie renty strukturalnej
z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

