
 DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA GLEB 

                          (KROK PO KROKU)       

KROK PIERWSZY 

ZBADAJ ODCZYN lub ODCZYN I MAKROSKŁADNIKI (P2O5, K2O, Mg) gleby  

w OSChR lub innym laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, 

fizykochemicznych i chemicznych gleb.  

PAMIĘTAJ, że pojedyncza próbka do badań powinna być pobrana z 

powierzchni nie większej niż 4 ha (zgodnie z normą PN-R-04031:1997 „Analiza 

chemiczno – rolnicza gleby. Pobieranie próbek”).  

Jedna próbka do badań może być przygotowana z więcej niż jednej działki 

ewidencyjnej pod warunkiem, że suma powierzchni tych działek nie przekracza 4 

ha, a badana gleba nie wykazuje zmienności na tym areale. 

Pomoc przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych 
(UR) nieprzekraczającej 75 ha i odczynie (pH) gleby ≤ 5,5. 

Za ważne uznaje się wyniki badań wykonane w OSChR lub w innym 

laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i 

chemicznych gleb, od dnia 1 stycznia 2017 roku.  

• Jeżeli badanie gleby wykonałeś w laboratorium akredytowanym, wówczas 

otrzymany wynik badania (oryginał)  dostarcz do OSChR w celu uzyskania 

opinii o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach 

na 1 ha UR (koszt 2,13 zł/próbkę). 

• Jeżeli badanie  gleby wykonałeś w OSChR, to również tutaj otrzymasz opinię  

o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach na  

1 ha UR (koszt 2,13 zł/próbkę). 

KROK DRUGI  

DOKONAJ ZAKUPU wapna nawozowego, które odpowiada któremuś z typów 

wapna nawozowego, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu 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)  lub środka wapnującego, 

odpowiadającego, któremuś z typów środków wapnujących, o których mowa w 

przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia  

13 października 2003 r. w sprawie nawozów. 

DOPILNUJ, aby na fakturze za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący 

znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub 



środka wapnującego oraz informacje o minimalnej zawartości CaO lub 

CaO+MgO.  

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub 

środka wapnującego, zakupionego nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r.  

Za okres kwalifikowalności kosztów uznaje się termin od 01.06.2019 r. do 

31.10.2023 r. 

KROK TRZECI 

WYPEŁNIJ WNIOSEK O WSPARCIE WANOWANIA REGENRACYJNEGO GLEB  

W RAMACH „OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU REGENERACJI ŚRODOWIS-

KOWEJ GLEB POPRZEZ ICH WAPNOWANIE”: 

Wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania zamieszczone są na stronach 

internetowych: Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (KSChR), Okręgowej Stacji 

Chemiczno-Rolnicze (OSChR) oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Wniosek wypełnij w wersji elektronicznej, wydrukuj i złóż w oznaczonych polach 

czytelny podpis  (imię i nazwisko) wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku. 

Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami:  

1. Zalecana dawka wapna, 

2. Faktura zakupu wapna lub środka wapnującego (zapłacona, oryginał), 

3. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (w 

trzech egzemplarzach). 

Złóż wniosek (osobiście lub wyślij pocztą) w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

Wersję elektroniczną wniosku prześlij na adres e-mail: bydgoszcz@schr.gov.pl 

Stacja przekaże kompletny wniosek, oceniony pod względem formalnym  

i merytorycznym, do właściwego miejscowo WFOŚiGW, który podejmie decyzję  

o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy.  

Informację o przyznaniu dofinansowania otrzymasz z WFOŚiGW. 

KROK CZWARTY 

WYSIEJ ZAKUPIONE WAPNO NAWOZOWE LUB ŚRODEK WAPNUJĄCY 

PAMIĘTAJ, że data wysiania wapna lub środka wapnującego musi być 

późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż  

12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego 

określonego na fakturze VAT. 


