P O W I A T
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S T R Z E L E C K I
Do 15 czerwca zosta³o ma³o czasu. Chcesz staraæ sie o dop³aty? Szykuj wniosek. To dla Ciebie ta ci¹ga.

P³atnoci bezporednie do gruntów rolnych

Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736

Ju¿ 15 kwietnia 2004 roku Agencja

z fili¹ w Lenicy

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

tel. 4615253

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie

twa rozpoczê³a przyjmowanie wnio-

sków o przyznanie p³atnoci bezpored-

nich do gruntów rolnych lub o przy-

tel. 4636337, 4636422, 4636744

znanie p³atnoci z tytu³u wsparcia dzia-

e-mail: dpskadlub@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011

³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowa-

nia.

e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

skania nastêpuj¹cych p³atnoci:

jednolitej p³atnoci obszarowej

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem

e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie

wpis do ewidencji producentów - przy-

zachowaniu wymogów ochrony rodo-

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

noci .

guj¹cych do powierzchni upraw chmie-

rednie przyjmowane s¹ w BP ARiMR

-

p³atnoci uzupe³niaj¹cych przys³u-

w dobrej kulturze rolnej. Wykaz in-

nych rolin uprawnionych do uzyskania p³atnoci uzupe³niaj¹cych bêdzie
corocznie okrelany w rozporz¹dzeniu

Rady Ministrów. W 2004 r. p³atnoci

uzupe³niaj¹ce, zgodnie z Rozporz¹dze-

jêtych p³atnociami uzupe³niaj¹cymi,

bêd¹ przys³ugiwa³y do nastêpuj¹cych ga-

1)

2)
3)

przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

4)

5)

w Strzelcach Op.
tel. 4612882

6)

e-mail: gimspecj@tlen.pl

7)

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS

8)

w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: SMMKadlub@go2.pl

9)
Specjalny Orodek Szkolno-

necznik i soja;

soczewica jadalna i ciecierzyca po-

orzechy: orzech w³oski i leszczy-

na;

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

³¹kach i pastwiskach,

gruntach ornych: trawy, roli-

liny str¹czkowe pastewne, roliny

(ONW).

nych m.in. baz¹ ewidencji gruntów i bu-

Decyzjê w sprawie przyznania p³atno-

ci, a na jego konto zostanie dokonana

sprawie szczegó³owych warunków i try-

bu udzielania pomocy finansowej na

twa opolskiego znajduje siê na koñcu

pomiêdzy 1 grudnia 2004 r. a 30
kwietnia 2005 r.

Do wype³nienia wniosku przydat-

ne s¹ dokumenty odzwierciedlaj¹ce stan

posiadania gruntów rolnych, czyli podstawowe informacje z zakresu danych

ewidencji gruntów i budynków, tzn.
po³o¿enie (województwo, powiat, gmi-

na), numer dzia³ki ewidencyjnej, powierzchnia ca³kowita dzia³ki ewidencyj-

nej. Mo¿e to byæ wypis z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny dotycz¹cy kupna-sprzeda¿y lub darowizny,

decyzja administracyjna, wieloletnia

dencji gruntów. Pomocna mo¿e byæ

ci obszarowe?

Osob¹ uprawnion¹ do uzyskania

ny rodowiska. Za dzia³kê roln¹ uwa-

¿a siê zwarty obszar gruntu rolnego, na

Sekretariat

Starosty

Powiatowy

Rzecznik

tel. +48 77 4639093
wew. 220

kilka

Dokumenty te nie musz¹ byæ pozyska-

nej, przy zachowaniu wymogów ochro-

tel. 4621800

przedstawiamy

Kto mo¿e ubiegaæ siê o p³atno-

ha, utrzymywane w dobrej kulturze rol-

w Strzelcach Opolskich

Dalej

praktycznych wskazówek

umowa dzier¿awy zarejestrowana w ewi-

³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 1

Powiatowy Urz¹d Pracy

i

Konsumentów

Wydzia³ Ruchu Drogowego

równie¿ kopia mapy ewidencyjnej.

ne na potrzeby wype³niania wniosku w

danym roku, mog¹ byæ z lat minionych,
lecz powinny byæ zgodne ze stanem

faktycznym. Te dokumenty nie musz¹

byæ do³¹czane do wniosku, ale mog¹

byæ przydatne podczas wyjaniania
ewentualnych niezgodnoci wykrytych

podczas kontroli, przeprowadzanych

przez ARiMR. Poni¿ej przedstawiamy

przyk³ad rozpisanych dzia³ek rolnych

na dzia³kach ewidencyjnych.

Gospodarki

Nieruchomociami

wew. 105, 140, 133, 137

Wy d z i a ³ A rc h i t e k t o n i c z n o

wew. 215, 217, 249
Wydzia³



Budowlany

Organizacyjny

i Dróg Powiatowych

Wew. 206, 207, 213, 204

125, 150, 149, 151, 152, 153

Wew. 145

wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203

Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych

wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
Wydzia³

Finansowy

Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

DZIA£EK ROLNYCH

Termin realizacji p³atnoci to okres

opracowania oraz w ka¿dym biurze po-

sk³ad którego wchodz¹ dzia³ki rolne o

tel. 4400313

VIII. OWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA

p³atnoæ.

Wykaz obszarów uznanych za ob-

szary ONW zosta³ okrelony przez

siadaczem gospodarstwa rolnego, w

Opolskich

Nie odpowiada za treæ

p³atnoci z tytu³u wsparcia dzia³al-

rolnych jest producent rolny bêd¹cy po-

Epidemiologiczna w Strzelcach

zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

ziemniaków pastewnych

p³atnoci bezporednich do gruntów

Powiatowa Stacja Sanitarno 

zwraca.

gaj¹ szczegó³owej weryfikacji  dane z

kich kontroli wnioskodawca otrzyma

wiatowym ARiMR

tel. 4614528

wypasanie zwierz¹t w okresie we-

getacyjnym traw  w przypadku pa-

dynków. Po przeprowadzeniu wszyst-

wanych do ONW na terenie wojewódz-

w Strzelcach Opolskich

roku w okresie wegetacyjnym traw

 w przypadku ³¹k;

roliny przeznaczone na paszê,

do rozporz¹dzenia;
uprawiane na:

ny wykaz gmin i obrêbów zakwalifiko-

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

koszenie trawy co najmniej raz w

Wszystkie z³o¿one wnioski podle-

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dok³ad-

tel. 4621200, 4621903

skracania tekstów i adiustacji.

-

uprawa rolin lub ugorowanie  w

przypadku gruntów ornych;

wniosku s¹ porównywane z bazami da-

siewny kategorii elitarny i kwalifi-

gospodarowania od objête Planem

w Strzelcach Opolskich

Materia³ów nie zamówionych nie

wiska jest:

kowany, wymienione w za³¹czniku

obszarach o niekorzystnych warunkach

Komenda Powiatowa Policji

Redakcta zastrzega sobie prawo do

zachowaniu wymogów ochrony rodo-

konopie w³ókniste;

wspieranie dzia³alnoci rolniczej na

tel. 4049903

fax 453-74-96

rolnych w dobrej kulturze rolnej przy

roliny przeznaczone na materia³

Radê Ministrów w Rozporz¹dzeniu w

Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

tel. 077/453-18-07, 454-18-69,

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Mini-

kwietnia 2004 r. w sprawie minimal-

stwisk.

rzystnych warunkach gospodarowania

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y

EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH
ZADEKLAROWANO DZIA£KI ROLNE

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7

noci rolniczej na obszarach o nieko-

tel. 4613291-95

VII. OWIADCZENIE O POWIERZCHNI DZIA£EK

Dobra kultura rolna

len w³óknisty i oleisty;

-

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

padku wspó³w³asnoci gospodarstwa rolnego, wniosek sk³ada ta osoba, która

posiada numer identyfikacyjny

stanie pomniejszona o 1%.

spolita;

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki

Numer identyfikacyjny
Nale¿y wpisaæ numer identyfikacyjny nadany wczeniej przez ARiMR. W przy-

ka¿dy dzieñ opónienia p³atnoæ zo-

-

okopowe pastewne - z wy³¹czeniem

tel. 4615473

bezpo-

tym dniu wnioski równie¿ bêd¹ przyj-

roliny str¹czkowe: wyka siewna,

e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

w Górze w. Anny

p³atnoci

mowane, jeszcze przez 25 dni, lecz za

-

bik, ³ubin s³odki i groch siewny;

ny motylkowate drobnonasienne, ro-

tel. 4615261

o

sk³adaæ a¿ do 15 czerwca 2004 r. Po

roliny wysokobia³kowe: bób, bo-

b)

w Lenicy

Redaguje Zespó³.

Wnioski

od dnia 15 kwietnia br. i mo¿na je

nych wymagañ utrzymywania gruntów

zbo¿a;

roliny oleiste: rzepak, rzepik, s³o-

a)

Wychowawczy

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

¿enia wniosku o przyznanie p³at-

wiska,

tunków rolin:

tel. 4613026

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

nia numeru nale¿y z³o¿yæ wniosek o

najmniej na 21 dni przed dniem z³o-

2004 r. w sprawie rodzajów rolin ob-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.

Redaktor Naczelny: Marta Górka

nimi), musi najpierw otrzymaæ w

biurze powiatowym ARiMR numer

niem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia

tel. 4613381, 4613901

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

Termin z³o¿enia wniosku

Zanim rolnik wyst¹pi o dop³a-

ty obszarowe (zwane te¿ bezpored-

kulturze rolnej (grunty orne, pastwi-

ska, ³¹ki, sady i uprawy wieloletnie) przy

lu oraz innych rolin utrzymywanych

tel. 4616430

dzier¿awy, u¿ytkowania, u¿yczenia, itp.

identyfikacyjny. W tym celu uzyska-

dop³atami

grunty rolne utrzymywane w dobrej

w Strzelcach Op.

gospodarstwa z innego tytu³u, np.:

wszystkie

obejmuj¹cej

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1

Przez osobê uprawnion¹ rozumie siê

w³aciciela gospodarstwa rolnego, a tak-

¿e osobê, która posiada prawa do tego

Wniosek o przyznanie p³atnoci

bezporednich wype³nia siê w celu uzy-

którym jest prowadzona jedna uprawa

o powierzchni nie mniejszej ni¿ 0,1 ha.

Zespó³ Kontroli
Wydzia³

wew. 219

Zarz¹dzania

Kryzysowego

Wszelkiej pomocy w wype³nianiu wniosków udziel¹ Ci pracownicy Biura

Powiatowego ARiMR. Oni te¿ odpowiedz¹ na wszystkie pytania i wyjani¹

w¹tpliwoci.

Wydzia³ Edukacji, Kultury,

Kultur y Fizycznej i Tu rystyki

wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³

Rolnictwa

i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³

Mieniem

Gospodarki
Powiatu

wew. 144,146

Zespó³ ds. Promocji Powiatu
wew. 218, 230

