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KOLUMNĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

KOLUMNĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

 O  d 1 stycznia 2020 roku istnieje 
możliwość ubiegania się o środ-
ki na dofinansowanie do zakupu 

nawozów wapniowych oraz środków 
wapnujących. Wsparcie można uzyskać 
w ramach realizowanego przez WFOŚi-
GW działania pod nazwą „Ogólnopolski 
program regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowa-
nie mogą otrzymać posiadacze użytków 
rolnych z terenu województwa śląskie-
go do gleb, których pH  wynosi poniżej 
5,5 lub jest równe 5,5, a powierzchnia 
gospodarstwa nie przekracza 75 ha.  
W zależności od powierzchni posiada-
nych gruntów można otrzymać:
• do 300 zł/t czystego składnika od-

kwaszającego (CaO oraz MgO) dla 
gospodarstw o powierzchni nie prze-
kraczającej 25 ha użytków rolnych,

• do 200 zł/t czystego składnika od-
kwaszającego (CaO oraz MgO) dla 
gospodarstw o powierzchni nie prze-
kraczającej 50 ha użytków rolnych,

• do 100 zł/t czystego składnika od-
kwaszającego (CaO oraz MgO) dla 
gospodarstw o powierzchni nie prze-
kraczającej 75 ha użytków rolnych.

Jednym z warunków, który należy 
spełnić, aby starać się o dofinansowa-
nie jest zakup nawozu wapniowego 
lub środka wapnującego, którego typ 
jest określony w rozporządzeniach.  
Zakupywane wapno nawozowe musi 
odpowiadać typom wapna nawozowe-
go, określonego w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 8 września 2010 r. w sprawie spo-
sobu pakowania nawozów mineralnych, 
umieszczania informacji o składnikach 
nawozowych na tych opakowaniach, 
sposobu badania nawozów mineralnych 
oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1229). Natomiast kupowa-
ny środek wapnujący musi być zgodny  
z zapisem znajdującym się w przepisach 
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. w sprawie nawo-
zów, z wyłączeniem kosztów transportu  
i rozsiewania. Potencjalny wnioskodaw-
ca zobowiązany jest również udokumen-
tować zakup poprzez posiadanie faktury. 
W przypadku płatności za nawóz prze-
lewem należy do wniosku dołączyć po-
twierdzenie dokonania przelewu. 

Podstawą wnioskowania jest wykona-
nie analizy gleby w zakresie odczynu gle-
by. Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze 
w każdym z województw przygotowują 
dokument – weryfikacja do dofinanso-
wania – zalecana dawka wapna, na pod-
stawie którego uzyskujemy informację  
o dawkowaniu oraz zapotrzebowaniu na 
CaO (Cao+MgO) wyrażonych w t/ha.

Okres kwalifikowalności kosztów to 
termin od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

Aby ubiegać się o dofinansowanie 
należy złożyć do Okręgowej Stacji Che-
miczno-Rolniczej (OSCh-R) w danym wo-
jewództwie (w przypadku województwa 
śląskiego do OSCh-R w Gliwicach) nastę-
pujące dokumenty:
• wniosek o dofinansowanie do wapno-

wania pobrany ze strony internetowej 
www.wfos.katowice.pl. Formularz 
wniosku należy wypełnić elektronicz-
nie, a następnie zapisać, wydrukować 
i własnoręcznie podpisać. Istotne jest 
wypełnienie wniosku zgodnie z In-
strukcją wypełniania wniosku o wspar-
cie wapnowania regeneracyjnego gleb, 
stanowiącą załącznik nr 1 do Regula-
minu naboru wniosków w ramach pro-
gramu pn.: „Ogólnopolski program re-
generacji środowiskowej gleb poprzez 
wapnowanie” na lata 2000-2022,

• opinię OSChR o zalecanej dawce CaO 
lub CaO+MgO,

• oryginał faktury / faktur za wapno na-
wozowe lub środki wapnujące,

• potwierdzenie dokonania przelewu, je-
śli zakup odbywał się bezgotówkowo,

• wypełnione formularze dotyczące po-
mocy de minimis w rolnictwie,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych przez OSChR,

• oświadczenie o uzyskanym dofinan-
sowaniu.

Formularz wniosku o dofinansowanie 
wraz z dokumentami takimi jak: oświad-
czenie o wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych, a także oświadczenie o 
uzyskanym dofinansowaniu można zna-
leźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Znajduje się tam również 
kalkulator wyliczania wartości dofinanso-
wania, z którego można skorzystać pod-
czas wypełniania wniosku – formularza o 
dofinansowanie.

W przypadku beneficjentów z woje-
wództwa śląskiego wyżej wymienione 
dokumenty należy składać do sekretaria-
tu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 
Gliwice, a elektroniczną wersję wniosku 
należy przesłać na adres: wapnowanie@
wfosigw.katowice.pl.

Dofinansowaniem będą objęte wnio-
ski przyjęte przez Okręgowe Stacje Che-
miczno-Rolnicze w systemie ciągłym w 
terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 
31.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji 

środków. Natomiast w przypadku wyczer-
pania środków, decyduje data wpływu 
wniosku do OSChR.

Warto wspomnieć, iż rolnicy, którzy ko-
rzystali już z dofinansowania w ramach 
tego Programu mogą ponownie złożyć 
wniosek, jeśli w poprzednio składanym 
dokumencie nie ubiegali się o dofinan-
sowanie do wszystkich działek rolnych 
zalecanych do wapnowania. Nie można 
wnioskować o środki finansowe na za-
kup nawozów wapniowych lub środków 
wapnujących powtórnie do tych samych 
działek lub działki. 

Należy przypomnieć, iż znaczna ilość 
gleb występujących w naszym kraju 
ma kwaśny lub bardzo kwaśny odczyn. 
Na poziom zakwaszenia gleb w Polsce 
wpływają bowiem warunki geologiczne, 
klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza 
siarką, poziom opadów, uprawiane gatun-
ki czy stosowana agrotechnika. Skutkiem 
takiego stanu gleb jest ograniczone po-
bieranie przez rośliny składników pokar-
mowych z powodu ich słabej dostępno-
ści, pomimo często wykonywanego na-
wożenia makroelementami (zwłaszcza 
azotem, fosforem czy potasem). Uważa 
się, że przy odczynie gleby wynoszącym 
4,5 rośliny są w stanie pobrać jedynie 
1/4 zastosowanego fosforu, 1/3 dostęp-
nej dawki azotu, a także poniżej 1/2 do-
stępnej dawki potasu. Stąd wykonanie 
zabiegu wapnowania gleby podnosi nie 
tylko jej odczyn, ale również ma wpływ na 
zwiększenie pojemności sorpcyjnej kom-
pleksu glebowego, ograniczenie wymy-
wania makro i mikro elementów, poprawę 
struktury gleby, a także zmniejszenie ilo-
ści jonów glinu, którego szkodliwość jest 
znaczna przy odczynie mniejszym niż 4,5. 

Warto regularnie dokonywać analiz 
gleb użytkowanych w gospodarstwie, 
a także wykonywać zabieg wapnowa-
nia, zwłaszcza na glebach o niskim pH. 
Natomiast spełnienie wyżej opisanych 
warunków umożliwi ubieganie się o do-
finasowanie. 
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