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Szanowny Pan/Pani

Sołtysi Wsi Gminy Krośnice

wszyscy

Z uwagi na brak odzwierciedlenia w sygnalizacji  monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG

Puławy  do  rzeczywistej  sytuacji  szkód  rolniczych  powstałych  ze  względu  na  niekorzystne  warunki

atmosferyczne  (susza)  na  terenie  województwa,  Wojewoda  Dolnośląski  zwrócił  się  do  samorządów

o udokumentowanie powstałych szkód w roślinach pozostających jeszcze w polu.  W związku z tym Wójt

Gminy Krośnice informuje, że  rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach ze względu na suszę, mogą

składać w Urzędzie Gminy Krośnice wnioski o oszacowanie strat przez powołaną Zarządzeniem Wojewody

Komisję. Wnioski na specjalnych formularzach dostępne są w urzędzie gminy lub na stronach internetowych

urzędu.

Ponad to informuję, że o pomoc finansową w postaci dopłat do oprocentowania kredytów w związku

ze szkodami rolniczymi, w uprawach których jest potwierdzona susza przez IUNG Puławy mogą się ubiegać

gospodarstwa w których poziom strat przekracza 30% ogólnej produkcji rolnej gospodarstwa. W pozostałych

przypadkach na chwilę obecną pomoc nie jest zagwarantowana.

Wobec  powyższego  proszę  o  wywieszenie  załącznika  na  tablicy  ogłoszeń  i  poinformowanie

zainteresowanych producentów rolnych z terenu państwa sołectwa o możliwości składania przedmiotowych

wniosków. Wnioski należy składać bez zbędnej zwłoki w terminie do 04.09.2015 r.

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Witold Pełczyński email: wpelczynski@ug.krosnice.p  l tel.713846013
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O G Ł O S Z E N I E

Z uwagi  na trwającą suszę rolniczą  zainteresowani  rolnicy

u których wystąpiły z tej przyczyny szkody w uprawach i uprawy

te  dalej  pozostają  w  polu  (kukurydza,  okopowe,  strączkowe,

drzewa  i  krzewy  owocowe)  mogą  składać  w  Urzędzie  Gminy

Krośnice  wnioski  o  oszacowanie  strat  przez  powołaną

Zarządzeniem  Wojewody  Komisję.  Wnioski  na  specjalnych

formularzach  dostępne  są  w  Urzędzie  Gminy  lub  na  stronach

internetowych urzędu. 

Wnioski  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  Krośnice

w możliwie szybkim terminie nie później niż do 04.09.2015 r.

Ponad to informuję, że o pomoc finansową w postaci dopłat

do oprocentowania kredytów w związku ze szkodami rolniczymi,

w uprawach których jest potwierdzona susza przez IUNG Puławy

mogą się ubiegać gospodarstwa w których poziom strat przekracza

30%  ogólnej  produkcji  rolnej  gospodarstwa.  W  pozostałych

przypadkach na chwilę obecną pomoc nie jest zagwarantowana.

Wójt Gminy Krośnice
/-/

Andrzej Biały


