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Szanowni  mieszkańcy  Miasta  i  Gminy
Piotrków Kujawski.

W kampanii wyborczej na Burmistrza
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski jesienią 2002
roku obiecałem m. in. jawność działania  Urzędu
poprzez informowanie społeczeństwa 
o realizowanych i zamierzonych zadaniach
inwestycyjnych oraz społecznych. 

W tym też  celu podległy mi Urząd  uruchamia od
kwietnia  2004  roku  wydawanie  Informatora
Lokalnego – Echo Piotrkowa.

W  pierwszym  numerze  pragnę
poinformować  mieszkańców  miasta  i  gminy  
o  ważniejszych  zadaniach  realizowanych  w  2003
roku  w  zakresie  wodociągowania  wsi,  budowy  
i  remontu  dróg,  poprawy  oświetlenia  ulic  i  wsi,
porządku  sanitarnego,  oświaty  oraz  działań
prowadzonych  na  rzecz  ograniczenia  skutków
bezrobocia.

Mając na względzie pełne zwodociągowanie
gminy w  2003  roku  realizowane były następujące
zadania:
• wybudowano sieć wodociągową o długości 2

km w miejscowości Lubsin, Kozy – Kózki,
• wykonano  dokumentację  techniczną  na

budowę  wodociągu  w  miejscowości:
Trojaczek  i  Połajewek  o  łącznej  długości  6
km.

Duże nakłady finansowe ponieśliśmy na zadania
z zakresu drogownictwa.

W tym dziale wykonano następujące prace:

• położono  nawierzchnię  asfaltową  drogi
Przewóz  –  Broniszewo  na  odcinku  600
metrów,

• sporządzono  dokumentację  i  ułożono
nawierzchnię  asfaltową  oraz  chodnik  

z  polbruku  na  długości  150  metrów  przy
Placu Sienkiewicza w Piotrkowie Kujawskim,

• wybudowano  drogę  asfaltową  w  kierunku
cmentarza (ul. Poduchowna) na długości 430
metrów,

• wykonano  utwardzenie  podłoża  i  ułożono
nawierzchnię asfaltową  przy remizie  OSP w
Dębołęce,

• wspólną inwestycją Powiatu  i Urzędu Miasta i
Gminy w  Piotrkowie  Kujawskim jest  droga
Nowa Wieś – Dębołęka                o długości
440m., gdzie 60% kosztów poniosła gmina, a
40% powiat radziejowski, 

• utwardzono  kamieniem  wapiennym  drogę
gminną  Wójcin  –  Dębołęka  oraz  
w Rogalinie o łącznej długości 4,6 km

Prowadzono  również  prace  równiarką  służące
poprawie  przejezdności  dróg  gminnych  w  16
sołectwach  na 23 sołectwa w gminie. Na ten cel
wydatkowaliśmy 19,5 tys. zł.
Reasumując wybudowano ok. 5 km dróg gminnych
poprzez  utwardzenie  kamieniem,  1,2  km  dróg
gminnych poprzez  ułożenie nawierzchni asfaltowej
na istniejącej podbudowie lub całości tj. podbudowa
i asfalt  oraz  w  ramach porozumienia z  Powiatem
ułożono  nową  nawierzchnię  asfaltową  na  już
istniejącej drodze powiatowej.



       Aby  zminimalizować  koszty  oświetlenia
rozpocząłem  I  etap  wymiany  istniejącego
oświetlenia  ulicznego  na  oświetlenie
energooszczędne.  W  2003  roku  wymieniono  22
punkty  świetlne  w  miejscowościach:  Leszcze,
Łabędzin, Rudzk Duży, Rudz Mały i Wąsewo. 

Mając  na  względzie  bezpieczeństwo  oraz
walory  estetyczne  wybudowano  nowy  odcinek
oświetlenia  przy  ulicy  Dworcowej  w  liczbie  8
punktów  świetlnych.  W  kosztach  tej  inwestycji
partycypował Urząd Wojewódzki.

Ulica Dworcowa nocą.

 Chcąc  poprawić  wygląd  Piotrkowa
Kujawskiego  realizowaliśmy  zadania  w  zakresie
sanitarnym. 
W  2003  roku  wybudowano  na  odcinku  1  km
kanalizacje sanitarną w Piotrkowie Kujawskim przy
ulicy  Spółdzielczej.  Do  sieci  zostali  włączeni
mieszkańcy ulicy Spółdzielczej oraz części ulicy    1
Maja.  Wykonano  dokumentację  techniczną  na
budowę kanalizacji sanitarnej  przy ulicy Pogodnej
w Piotrkowie Kujawskim. 

Największe  środki  finansowe  pochłonęły
inwestycje i remonty w oświacie. 
W  tym  zakresie  opracowano  dokumentację
branżową pionu żywienia przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Piotrkowie  Kujawskim. Zakresem
swym ta dokumentacja obejmuje:

• instalację elektryczną,
• wentylację  mechaniczną  kuchni  

i zaplecza,
• wewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną,
• zewnętrzną instalację kanalizacyjną dla całego

kompleksu.

Wykonano  instalacje  elektryczną,  wentylacyjną,
sanitarną oraz wodną. Wykonano sale lekcyjne na I i
II  piętrze  oraz  zakończono  wcześniej  rozpoczęte
prace budowlane. Ponadto wyposażono kuchnię w
nowoczesne  urządzenia  oraz  wybudowano

kanalizację  deszczową  i  sanitarną  dla  całego
kompleksu szkoły o długości ok. 3 km. 

W Szkole Podstawowej w Byczu wykonano
remont łazienki dla dziewcząt oraz sieć elektryczną i
komputerową w sali pracowni komputerowej. 

W  Szkole  Podstawowej   w  Piotrkowie
Kujawskim wymieniono drzwi wejściowe do szkoły,
utworzono  pracownię  internetową  poprzez
adaptację  pomieszczeń,   wykonano  instalację
odgromową dla całego kompleksu.

W  zakresie  sportu  -  wykonano  remont
częściowy  szatni  na  boisku  sportowym  w
Piotrkowie Kujawskim.
Celem  poprawienia  oświetlenia  Ośrodka
Świątecznego Wypoczynku w Połajewie zakupiono
słupy oświetleniowe oraz przewód elektryczny.

Najtrudniejszym  zadaniem  do  wykonania
przez administrację samorządową było ograniczenie
skutków  bezrobocia.  Przy  braku  funduszy  w
Powiatowym Urzędzie Pracy cały ciężar finansowy
spoczął na Urzędzie Miasta i Gminy. 
W 2003 roku podpisaliśmy umowy o  pracę z 210
osobami. Okres zatrudnienia tych osób był różny –
od  1  miesiąca  do  6  miesięcy.  Koszt  zatrudnienia
bezrobotnych zamknął się kwotą 240 tys. zł. 
Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy ograniczyła się
jedynie do zatrudnienia w ramach robót publicznych
15 osób oraz w ramach robót  interwencyjnych 18
osób.  Skierowano  również do  pracy w urzędzie i
jednostkach podporządkowanych 15 stażystów.

Rok 2003 był dla mnie rokiem rozpoznania spraw,
stwierdzeniem  co  jest  priorytetem,  jakie  są
oczekiwania i potrzeby mieszkańców. 
Teraz mam pełen obraz. 

Postaram się w roku 2004 nie zwalniać tempa prac,
wręcz  przeciwnie  wyznaczone  cele  realizować
dynamicznie i w pełni. 

W tym miejscu pragnę podziękować Radzie Miejsko
–  Gminnej,  sołtysom,  współpracownikom  i
wszystkim  mieszkańcom  za  pomoc,  przychylne
słowa, a także za słowa krytyki. Bez tej oceny nie
miałbym w pełni obrazu spraw i oczekiwań. 

                                      Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Mirosław Skonieczny



Nowy system świadczeń rodzinnych.

Z dniem 1 maja 2004 roku  wchodzi w życie
ustawa o świadczeniach rodzinnych. Zamiast szeregu
różnych,  niezależnych  od  siebie  świadczeń  będzie
wypłacany  tylko  jeden  zasiłek  rodzinny  wraz
z dodatkami, które zastąpią obecne zasiłki. 
Dodatki  będą  przysługiwać  jedynie  rodzinie,  która
będzie miała prawo do samego zasiłku rodzinnego.

Od 1 maja do zasiłku rodzinnego będzie miała prawo
każda rodzina, w której miesięczny dochód na osobę
w 2002  roku  nie  przekroczył 504  zł  netto  (583  zł
w  rodzinie  z  dzieckiem  niepełnosprawnym).
Świadczenie będzie, zatem przysługiwać np. rodzinie
z  dwójką   dzieci ,  w  której  łączny dochód  wynosi
maksymalnie  2016  zł  netto  (504  x  4  =  2016).
Podstawą  do  ustalenia  wysokości  dochodu  będzie
zaświadczenie  z  urzędu  skarbowego   o  uzyskanym
dochodzie (nie przychodzie !!!) w 2002 roku.

Do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie szereg

dodatków:

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie
korzystania z urlopu wychowawczego (zastąpi
obecny zasiłek wychowawczy). Będzie wypłacany
przez okres dwóch lat (trzech, jeżeli urodzi się
więcej niż jedno dziecko lub sześciu 
w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Wysokość tego dodatku to 400 zł miesięcznie,

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka (zastąpi świadczenie alimentacyjne)
będzie przysługiwał niezależnie od tego, czy
alimenty były zasądzone i są wypłacane czy nie.
Jednym warunkiem jest spełnienie kryterium
dochodowego uprawniającego do otrzymania
zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku – 170 zł
na dziecko (250 zł jeżeli jest ono
niepełnosprawne),

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – będzie to
jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł na
każde urodzone dziecko (obecnie 201 zł, tylko dla
rodzin spełniających kryterium dochodowe 
z ustawy o pomocy społecznej),

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych. Jeżeli ojciec lub matka stracą
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, mogą
otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego w
wysokości 400 zł. będzie on wypłacany

maksymalnie przez trzy lata nie dłużej jednak niż
do momentu, gdy dziecko skończy 7 lat,

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego  jest  nowym  świadczeniem.
Wyniesie 50 zł na dziecko do 5 lat oraz 70 zł na
dziecko  uczące  się  w  wieku  
6 – 24 lata ,

• dodatek  z  tytułu   rozpoczęcia  roku  szkolnego.
Również  jest  nową  formą  wsparcia  rodzin  –
będzie  wypłacany  raz  w  roku,  we  wrześniu  
w wysokości 90 zł,

• dodatek  z  tytułu  nauki  dziecka  poza  miejscem
zamieszkania:

• na częściowe pokrycie wydatków  związanych z
zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się  siedziba  szkoły  ponadpodstawowej  lub
ponadgimnazjalnej  –  w  wysokości  80  zł
miesięcznie na dziecko albo

• na  pokrycie  wydatków  związanych  
z  zapewnieniem dziecku  możliwości  dojazdu  z
miejsca  zamieszkania  do  miejscowości,  
w  której  znajduje  się  siedziba  szkoły,  
w  przypadku  dojazdu  do  szkoły
ponadpodstawowej  lub  ponadgimnazjalnej  –
w wysokości 40 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy 
w roku w okresie pobierania nauki od września do
czerwca następnego roku kalendarzowego. 

Poza dodatkami do zasiłku rodzinnego wypłacane
będzie  świadczenie  pielęgnacyjne  
w  wysokości  420  zł,  które  zastąpi  zasiłek  stały  
z  pomocy  społecznej,  przysługujący  osobie
rezygnującej  z  pracy,  by  zająć  się  wychowaniem
niepełnosprawnego dziecka.  Świadczenie to nie jest
dodatkiem do  zasiłku rodzinnego –  jest  zupełnie
odrębnym świadczeniem.
Otrzymują  go  osoby  opiekujące  się  dziećmi do  16
roku  życia  z  orzeczoną  niepełnosprawnością  lub
starszymi  niż  16-letnie  z  orzeczonym  znacznym
stopniem niesprawności.

Zasiłek  pielęgnacyjny w  wysokości  144  zł
miesięcznie  przysługiwał  będzie  niepełnosprawnemu
dziecku lub osobie powyżej 16 roku życia posiadającej
orzeczenie o  znacznym stopniu  niepełnosprawności,
a  także  umiarkowanym,  jeżeli  niepełnosprawność
powstała przed ukończeniem 21 roku życia. 



Zasiłek  pielęgnacyjny otrzymają  także  osoby
powyżej 75 roku życia – bez względu na stan zdrowia.

Zasiłek  macierzyński natomiast  przysługuje
na  podstawie  odrębnych  przepisów  (Ustawa
oświadczeniach  pieniężnych  z  ubezpieczenia
społecznego  w  razie  choroby  i  macierzyństwa).
Zasady jego przyznawania nie będą zmieniane wraz ze
zmianami w systemie świadczeń rodzinnych.

Informację  na  temat  świadczeń
rodzinnych  oraz  stosowne  druki  można
otrzymać w Miejsko – Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej.

W okresie  od 1  maja 2004  roku do
dnia  31  sierpnia  2005  roku  do  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  sprawie  świadczeń
rodzinnych zgłaszają się:

- osoby  bezrobotne  oraz  osoby
pobierające  zasiłek  przedemerytalny
lub świadczenie przedemerytalne,

- osoby, którym do dnia wejścia w życie
ustawy zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
przyznawały  
i wypłacały ośrodki pomocy społecznej,

- osoby ubiegające się o dodatki z tytułu
opieki  nad  dzieckiem  w  okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, z
tytułu samotnego wychowania dziecka i
utraty  prawa  do  zasiłku  dla
bezrobotnych,  z  tytułu  samotnego
wychowywania dziecka lub świadczenia
pielęgnacyjne,

- osoby,  które  są  zatrudnione  lub
wykonują  pracę  na  podstawie  umowy
zlecenia  lub  umowy  agencyjnej  u
pracodawcy zatrudniającego nie więcej
niż 4 pracowników,

- osoby,  którym są  wypłacane  za  okres
po  ustaniu  zatrudnienia  zasiłki  z
ubezpieczenia  społecznego  w  razie
choroby i macierzyństwa,

- osoby, którym po dniu wejścia w życie
ustawy  ustalone  zostało  prawo  do

emerytury,  renty  socjalnej  lub
uposażenia rodzinnego.

RADA MIASTA I GMINY 
PIOTRKÓW   KUJAWSKI

W wyborach do samorządu gminnego 
w 2002 roku społeczeństwo Miasta i Gminy 
wybrało 15 radnych. 
Radnymi zostali: Teresa Betlińska, Anna
Czynszak, Ireneusz Gmurczyk, Remigiusz
Góralczyk, Zbigniew Karpiński, Teresa
Kowalska, Tomasz Paradziński, Stanisław
Pomianowski, Bogdan Pruss, Andrzej
Schmidt, Piotr Siutkowski, Marian
Stramowski, Monika Wisłocka – Przybyła,
Grzegorz Woźniak, Agnieszka Zientara.

Na pierwszej  inauguracyjnej  Sesji  odbytej  
w  dniu  19  listopada  2002  roku
Przewodniczącym Rady został wybrany Piotr
Siutkowski. 
Funkcję  zastępcy  radni  powierzyli  Teresie
Kowalskiej     i Zbigniewowi Karpińskiemu.
Na  następnej  Sesji  Rady  dokonano  wyboru
Przewodniczących stałych  6 Komisji Rady.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

• Bogdan Pruss – przewodniczący.
• Teresa Betlińska – członek.
• Zbigniew Karpiński – członek.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

• Marian Stramowski – przewodniczący.
• Tomasz Paradziński – członek.
• Anna Czynszak – członek.



Komisja Rewizyjna:

• Remigiusz Góralczyk – przewodniczący.
• Andrzej Schmidt – członek.
• Agnieszka Zientara – członek.

Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego:

• Grzegorz Woźniak – przewodniczący.
• Teresa Kowalska – członek.
• Monika Wisłocka – Przybyła – członek.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i
Finansów:

• Stanisław Pomianowski – przewodniczący
• Ireneusz Gmurczyk – członek.
• Tomasz Paradziński – członek.

Komisja Statutowa:

• Teresa Betlińska – przewodnicząca.
• Bogdan Pruss – członek.
• Zbigniew Karpiński – członek.

W  2003  roku  odbyło  się  9  Sesji  Rady,  na
których  m.  in.  podejmowano  uchwały  w
następujących sprawach:
• w  sprawie  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  w
części  dotyczącej  terenu  nad  Jeziorem
Głuszyńskim,
• zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu

gminny na 2003 rok,
• w  sprawie  wyboru  banku  do  wykonywania

bankowej  obsługi  budżetu  Miasta  i  Gminy
Piotrków Kujawski oraz podległych jednostek
organizacyjnych,
• w  sprawie  regulaminu  dostarczania  wody  i

odprowadzania ścieków,
• w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia

zasadniczego i akceptacji wartości jednego
punktu w jednostkach organizacyjnych Miasta i
Gminy Piotrków Kujawski,
•  w  sprawie  wprowadzenia  zmian do  statutu

Zakładu  Komunalnego  
w Piotrkowie Kujawskim,
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji

Rady Miasta  i Gminy Piotrków  Kujawski na
2003 rok,
• w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2002 rok oraz zajęcie
stanowiska przez Radę w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Miasta i Gminy,
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003

rok,

• w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu
dotyczącego  określenia  tygodniowego
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i
rozmiaru  zniżek  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze,
• w  sprawie  powołania  zespołu  do

przedstawienia  opinii  o  zgłoszonych
kandydatach na ławników,
•  w  sprawie  nabycia  prawa  użytkowania

wieczystego  nieruchomości  położonych  w
gminie Piotrków Kujawski,
• w sprawie utworzenia Związku Gmin Powiatu

Radziejowskiego,
• w  sprawie  przyjęcia  statutu  Związku  Gmin

Powiatu Radziejowskiego,
• w sprawie procedury uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu,
• w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta  

i Gminy Piotrków Kujawski,
• w sprawie wyboru ławników,
• w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta

przyjmowanej  jako  podstawę  do  obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków
Kujawski na 2004 rok,

•w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią
cenę  sprzedaży  drewna,  przyjmowaną  jako
podstawę  obliczenia  podatku  leśnego  na
obszarze  gminy  Piotrków  Kujawski  na  2004
rok,
•w  sprawie  określenia  liczby  nowych  licencji
przeznaczonych  do  wydania  
w  2004  roku  na  krajowy  drogowy  transport
osób taksówką,
•w  sprawie  odwołania  skarbnika  Miasta  
i Gminy,
•w  sprawie  powołania  skarbnika  Miasta  
i Gminy,
•w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2004 rok,
•w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2004 rok,
•w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od posiadania psów,
•w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  oraz  zasad
rozliczeń za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i
zbiorowe odprowadzanie ścieków,
•w sprawie ustalenia wysokości dopłat  na 2004
rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług
odprowadzających ścieki  bytowe  i  komunalne
do  zbiorczych  urządzeń  kanalizacyjnych   na
terenie  miejscowości  i  gminy  Piotrków
Kujawski.



Od 15 kwietnia 2004 roku w powiatowych  biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można
składać wnioski o unijna dopłatę do produkcji rolnej.

W 2004 roku rolnicy dostaną dopłaty bezpośrednie do powierzchni upraw.

Dopłata do powierzchni uprawy składać się będzie z:
 dopłaty podstawowej, która wyniesie:

w roku 2004  - 25 %
w roku 2005  - 30 %
w roku 2006  - 35 %  tej dopłaty, jaka obecnie przysługuje rolnikom w UE.

 dopłaty uzupełniającej, która może podwyższyć dopłatę podstawową do wysokości :
w roku 2004  - 36 %,
w roku 2005  - 39 %,
w roku 2006  - 42 %  tej dopłaty, jaka obecnie przysługuje rolnikom w UE.

UWAGA !    Dopłata uzupełniająca może zostać podwyższona z budżetu krajowego do maksymalnej wysokości
ogółem :
       W roku 2004  - 55 %,
       W roku 2005  - 60 %,
       W roku 2006  - 65 % tej dopłaty, jaka obecnie przysługuje rolnikom w UE.

Na płatności bezpośrednie do powierzchni upraw składają się:

JEDNOLITA  PŁATNOŚĆ  OBSZAROWA ( dopłata podstawowa )  

PŁATNOŚĆ  UZUPEŁNIAJĄCE  (dopłaty uzupełniające do uprawy)
Zapamiętaj !
Dopłaty przysługują rolnikowi, który:

1. posiada gospodarstwo rolne, o minimalnej łącznej powierzchni gruntów rolnych utrzymanych w dobrej
kulturze rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha, składającej się z działek rolnych, których powierzchnia
wynosi co najmniej 0,10 ha.

Uprawnionymi do ubiegania się o dopłatę są właściciele gospodarstw rolnych, a także inne osoby, które
władają nimi z innych tytułów np. dzierżawy, użyczenia.                                                 

2. utrzymuje grunty rolne w dobrej kulturze rolnej.

O dopłatę uzupełniającą może ubiegać się każdy kto:
 spełnia warunki przyznania dopłaty podstawowej
 uprawia jedną lub więcej z następujących roślin (*):

 chmiel,
 tytoń,
 ziemniaki przeznaczone na skrobię,
 zboża – jęczmień, żyto, pszenica, pszenżyto, kukurydza, proso, sorgo, orkisz, owies i gryka;
 rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja;
 rośliny wysokobiałkowe – bobik, łubin słodki i groch, z wyłączeniem  grochu jadalnego;
 rośliny strączkowe – wyka jara, soczewica i ciecierzyca:
 orzechy – orzechy włoskie i leszczyna;
 len – len oleisty,

oraz przeznaczone na:
 paszę rośliny uprawiane na łąkach i pastwiskach oraz uprawiane na gruntach ornych - trawy, rośliny

motylkowe pastewne, rośliny strączkowe pastewne, buraki pastewne;
 włókno – len i konopie.



Ważne definicje

 Działka ewidencyjna  - to teren wyznaczony granicami twojego posiadania. W skład takiej działki wchodzi

nawet kilka działek rolnych, nieużytki, lasy, działki zabudowane itp.

 Działka rolna – to zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni

nie mniejszej niż 0,10 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

Do powierzchni działki rolnej nie wliczamy:

 terenów zabudowy mieszkaniowej ( tzn. powierzchni zajętej przez zabudowania gospodarskie);
 wszystkich innego rodzaju zabudowań np.: altan, szop, szałasów itd.
 zbiorników wodnych (rzek, jezior, stawów, glinianek itd.),
 prywatnych dróg dojazdowych do pól o szerokości powyżej 2 m i nieporośniętych trawą;
 pojedynczych drzew, skupisk i szpalerów drzew, obszarów pokrytych krzewami, rowów, miedz, ścieżek

nieporośniętych trawą, murów, żywopłotów i innego rodzaju ogrodzeń trwałych o szerokości powyżej 2 m.

Do powierzchni działki rolnej wlicza się  powierzchnie zajęte pod:

- drogi będące integralną częścią uprawy ze względu na proces technologiczny ( np. przy uprawach
chmielu),

- pole manewrowe nie przekraczające 8 m  w przypadku upraw chmielu i sadów),
- prywatne drogi dojazdowe do pól zarośnięte trawą, drogi przepędowe dla zwierząt stanowiące część

pastwiska.

Powierzchnia kwalifikująca się do dopłaty podstawowej w gospodarstwie to : suma powierzchni wszystkich
działek rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, z których żadna nie jest mniejsza niż 0,1 ha, a
wszystkie są utrzymane w dobrej kulturze rolnej,  z wyłączeniem tych obszarów, do których nie przysługuje
dopłata.
Obliczając  powierzchnię  działki  rolnej  kwalifikującą  się  do  dopłaty  należy  odjąć
powierzchnie zajęte pod drogi,  stawy, powierzchnie, gdzie z różnych powodów uprawa nie
wystąpiła.
Powierzchnia  kwalifikująca  się  do  dopłaty  uzupełniającej  w  gospodarstwie  to  :  suma
powierzchni wszystkich działek rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa,  z  których
żadna nie jest mniejsza niż 0,1 ha, na których w dobrej kulturze rolnej uprawia się rośliny (*), z
wyłączeniem obszarów, do których nie przysługuje dopłata (budynki, drogi, stawy, itd.).

W celu otrzymania dopłaty należy złożyć wniosek powierzchniowych o przyznanie płatności
obszarowych. Wniosek pobiera i składa się:

1. w Biurach Powiatowych AR i MR  właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub
siedziby wnioskodawcy (dla rolników z naszej gminny właściwym jest Powiatowe Biuro
AR i MR w Radziejowie, Przemystka 23)

2. nie później niż do 15 czerwca 2004 roku.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom naszych rolników wnioski o dopłaty obszarowe są
do  pobrania  również  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Piotrkowie  Kujawskim  przy  ulicy
Kościelnej  1 (pokój nr 6),  a pracownicy udzielą pomocy niezbędnej  do ich prawidłowego

wypełnienia.    


