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Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U.
Nr 52, poz. 539) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Post´powanie w sprawie przyznania renty
strukturalnej wszczyna si´ na podstawie pisemnego
wniosku z∏o˝onego przez rolnika ubiegajàcego si´
o rent´ strukturalnà, zwanego dalej „wnioskodawcà”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodaw-
ca sk∏ada osobiÊcie w jednostce organizacyjnej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, zwanej dalej
„Kasà”.

§ 2. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz miej-
sce zamieszkania wnioskodawcy,

2) dat´ zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez wnio-
skodawc´,

3) numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy,

4) numer identyfikacji podatkowej NIP wnioskodaw-
cy,

5) numer kasy chorych, której cz∏onkiem jest wniosko-
dawca,

6) oÊwiadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu
ustalonego prawa do emerytury albo renty z ubez-
pieczenia spo∏ecznego lub zaopatrzenia emerytal-
nego,

7) oÊwiadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu
dzia∏u specjalnego produkcji rolnej,

8) oÊwiadczenie o wykonywaniu albo niewykonywa-
niu innej ni˝ rolnicza dzia∏alnoÊci lub pracy zarob-
kowej i podleganiu albo niepodleganiu z tego tytu-
∏u ubezpieczeniu spo∏ecznemu lub zaopatrzeniu
emerytalnemu,

9) wskazanie adresu lub numeru rachunku bankowe-
go, na który ma byç dor´czana lub dokonywana
wyp∏ata renty strukturalnej,

10) podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku do∏àcza si´ dowody potwierdzajàce:

1) okresy pracy w gospodarstwie rolnym i prowadze-
nia dzia∏alnoÊci rolniczej oraz inne okresy zaliczane
do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-
-rentowemu, od którego zale˝y prawo do emerytu-
ry rolniczej,

2) ∏àcznà powierzchni´ i stan prawny posiadanego
gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podle-
ga∏a powierzchnia i stan prawny tego gospodar-
stwa w ostatnich 5 latach przed z∏o˝eniem wnio-
sku.

3. Je˝eli wnioskodawca pozostaje w zwiàzku ma∏-
˝eƒskim, wniosek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
równie˝ dane dotyczàce ma∏˝onka wnioskodawcy.

§ 3. 1. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—3,
upowa˝niony pracownik jednostki organizacyjnej Ka-
sy potwierdza na podstawie dowodu osobistego albo
wyciàgu z akt stanu cywilnego, sporzàdzajàc odpis do
akt.

2. Dowodami potwierdzajàcymi okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, sà dokumenty wymaga-
ne przy ubieganiu si´ o emerytur´ rolniczà.

3. Dowodami potwierdzajàcymi okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, sà:

1) akt notarialny,

2) prawomocne orzeczenie sàdu,

3) ostateczna decyzja administracyjna,

4) wypis z ksi´gi wieczystej,

5) wypis z ewidencji gruntów i budynków,

6) aktualny nakaz p∏atniczy w sprawie wymiaru podat-
ku rolnego,

7) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego wójta, burmistrza lub
prezydenta,

8) inne dokumenty.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, podlegajà
na ˝àdanie wnioskodawcy zwrotowi, po uprzednim
wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu za zgodnoÊç z ory-
gina∏em przez uprawnionego pracownika jednostki or-
ganizacyjnej Kasy.

§ 4. Weryfikujàc wniosek, Prezes Kasy ustala, czy
wnioskodawca:

1) posiada prawo do emerytury lub renty z ubezpie-
czenia spo∏ecznego lub zaopatrzenia emerytalne-
go,

2) prowadzi pozarolniczà dzia∏alnoÊç lub innà prac´
zarobkowà poza rolnictwem podlegajàcà obowiàz-
kowi ubezpieczenia spo∏ecznego,
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3) spe∏nia warunki okreÊlone w art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25,
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531 oraz z 2001 r. Nr
73, poz. 764),

4) prowadzi dzia∏alnoÊç rolniczà w gospodarstwie rol-
nym o powierzchni co najmniej 3 ha, które od co
najmniej 5 lat przed dniem z∏o˝enia wniosku stano-
wi jego w∏asnoÊç, w∏asnoÊç jego ma∏˝onka lub
wspó∏w∏asnoÊç obojga ma∏˝onków,

5) prowadzi dzia∏ specjalny produkcji rolnej w rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych,

6) prowadzi∏ nieprzerwanie dzia∏alnoÊç rolniczà przez
okres co najmniej 10 lat bezpoÊrednio przed z∏o˝e-
niem wniosku,

7) podlega∏ w okresie, o którym mowa w pkt 6, ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu przez co naj-
mniej 5 lat,

8) podlega∏ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku przez co
najmniej 2 lata.

§ 5. Postanowienie, o którym mowa w art. 18 ust. 3
ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach struktural-
nych w rolnictwie, powinno zawieraç pouczenie o wa-
runkach dotyczàcych:

1) formy i sposobu przekazania gospodarstwa rolne-
go oraz zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci rol-
niczej,

2) osoby albo jednostki organizacyjnej przejmujàcej
gospodarstwo rolne.

§ 6. 1. Prezes Kasy wydaje decyzj´ w sprawie ren-
ty strukturalnej wnioskodawcy, który otrzyma∏ posta-
nowienie, o którym mowa w § 5, po przed∏o˝eniu
przez niego w jednostce organizacyjnej Kasy dowo-
dów potwierdzajàcych przekazanie gospodarstwa rol-
nego i zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci rolni-
czej.

2. Dowodem potwierdzajàcym przekazanie gospo-
darstwa rolnego jest akt notarialny lub decyzja Preze-
sa Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.

3. Dowodami zaprzestania prowadzenia dzia∏alno-
Êci rolniczej mogà byç:

1) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego wójta, burmistrza lub
prezydenta o niepodleganiu, ze wzgl´du na po-
wierzchni´, opodatkowaniu podatkiem rolnym
gruntów, których w∏aÊcicielem (wspó∏w∏aÊcicie-
lem) lub posiadaczem jest wnioskodawca lub jego
ma∏˝onek,

2) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu podatkowego
o niepodleganiu wnioskodawcy i jego ma∏˝onka

opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytu∏u
prowadzenia dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej,
z wyjàtkiem prowadzenia pasiek,

3) inne dokumenty.

4. Dowody, o których mowa w ust. 3, powinny do-
tyczyç stanu prawnego po przekazaniu gospodarstwa
rolnego.

§ 7. Decyzja przyznajàca rent´ strukturalnà powin-
na zawieraç pouczenie o:

1) okolicznoÊciach powodujàcych zawieszenie wyp∏a-
ty renty strukturalnej w ca∏oÊci lub cz´Êci,

2) okolicznoÊciach powodujàcych ustanie prawa do
renty strukturalnej,

3) skutkach niepowiadomienia jednostki organizacyj-
nej Kasy o okolicznoÊciach majàcych wp∏yw na za-
wieszenie oraz ustanie prawa do renty struktural-
nej.

§ 8. 1. Rent´ strukturalnà wyp∏aca si´ za miesiàce
kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji jako termin
p∏atnoÊci tej renty, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 5 lat, z za-
strze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Wyp∏at´ renty strukturalnej wstrzymuje si´, po-
czynajàc od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym uprawniony ukoƒczy∏ wiek emerytalny.

3. Je˝eli uprawniony do renty strukturalnej naby∏
prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo∏ecz-
nego lub zaopatrzenia emerytalnego, wyp∏at´ renty
strukturalnej wstrzymuje si´ poczàwszy od miesiàca
poprzedzajàcego miesiàc, od którego przys∏uguje mu
prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo∏ecz-
nego lub zaopatrzenia emerytalnego.

§ 9. 1. Wyp∏ata renty strukturalnej ulega zawiesze-
niu w ca∏oÊci lub w cz´Êci z urz´du, poczynajàc od mie-
siàca, w którym powsta∏y okolicznoÊci powodujàce za-
wieszenie wyp∏aty renty strukturalnej.

2. Wznowienie wyp∏aty zawieszonego Êwiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 1, nast´puje na wniosek
uprawnionego do renty strukturalnej, poczynajàc od
miesiàca przypadajàcego po miesiàcu, w którym usta-
∏y okolicznoÊci powodujàce zawieszenie wyp∏aty, jed-
nak nie wczeÊniej ni˝ od miesiàca, w którym wp∏ynà∏
wniosek.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.
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