
PROGRAM PRIORYTETOWY

Tytuł programu: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

1. Cel programu

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników
antropogenicznych.

2. Wskaźnik osiągnięcia celu programu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.:

Powierzchnia zregenerowanych gleb (ha)

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 250 tys. ha.

3. Budżet

Do ustalenia między NFOŚiGW a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(WFOŚiGW) po rozpoznaniu faktycznego zapotrzebowania na środki (Środki NFOŚiGW - 300 mln zł
w latach 2019-2023).

4. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019-2023, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2021 r.,

2) środki wydatkowane przez Beneficjenta będą do 31.12.2023 r.

S. Terminy i sposób składania wniosków

1. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;

2. Wnioski beneficjentów końcowych będą obsługiwane przez WFOŚiGW, które zawrą z NFOŚiGW
umowę udostępnienia środków;

3. Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu
o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.

6. Koszty kwalifikowane

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

2. Koszty kwalifikowane są zgodne z "Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych",
z zastrzeżeniem, że są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują
wyłącznie koszty zakupu:

l} wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego 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),

2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.



Dopłata może być udzielona dla gospodarstwo powierzchni do 75 ha wg następujących kryteriów:

Powierzchnia gospodarstwa kwota dopłaty na 1 t CaO lub CaO+MgO
do 25 ha do 300 zł

25-50 ha do 200 zł

50-75 ha do 100 zł

Warunki ubiegania się o dopłatę
Dopłata udzielana jest do zakupu wapna udokumentowanego fakturą, zalecana dawką wapna
wystawioną przez właściwą OSChR.
Zalecana dawka wapna - zaświadczenie wydawane przez OSChR na podstawie badań pH gleby i
kategorii agronomicznej, wskazujące przeciętną ilość CaO lub CaO + MgO na ha przebadanych UR w
gospodarstwie. Wyznaczona dawka czystego składnika i posiadana powierzchnia UR jako iloczyn
stanowi podstawę do określenia dopłaty dla gospodarstwa rolnego. Zaleca dawka wapna wystawiana

jest na ujednoliconym druku obowiązującym w OSChR.
Dopłata do przebadanego areału UR może być przyznana jednorazowo.
Wymagania wynikające z Programu
W celu pozytywnego zaopiniowania wniosku konieczne jest złożenie w OSChR:

• wniosku zawierającego dane do uzyskania dopłaty oraz niezbędne oświadczenia, w tym o
zastosowaniu wapna,

• zaświadczenia o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO czystym składniku na przebadaną
powierzchnię użytków rolnych będących własnością Wnioskodawcy,

• faktury na zakup wapna (na fakturach lub innych dowo ach księgowych należy wskazać typ
wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz zawartość czystego składnika
odkwaszającego CaO lub CaO+MgO),

Wniosek wraz z załącznikami przekazywany jest do WFOŚiGW.
Wnioski przekazywane są dwa razy w miesiącu, w terminach określonych w porozumieniu OSChR i
WFOŚiGW (także przesyłką poleconą).
Wnioski przekazywane są dwa razy w miesiącu tj. do 15 i do ostatniego dnia miesiąca (lub pierwszego
dnia roboczego po tych datach). Wnioski które wpłynęły po 10 i po 20 dniu każdego miesiąca będą
przekazywane do WFOŚiGW w kolejnym miesiącu.
Do pisma przewodniego załączane są wnioski z ich wykazem sta owiącym załącznik 5.
Działania informacyjne
Wszystkie niezbędne dane oraz wniosek zamieszczane są na stronie www.schr.gov.pl. Informacje
przekazywane są rolnikom podczas spotkań, szkoleń oraz indywidulanych kontaktów.

Informacje na fakturze

a) wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2 10 r. w sprawie sposobu pakowania
nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikac nawozowych na tych opakowaniach,

sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229),

oraz

b) środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa

w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parla entu Europejskiego i Rady z dnia

13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest umieszcze ie na fakturze informacji o typie i
odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków VJapnujących oraz zawartość CaO lub

CaO+MgO.
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Procedura obsługi
"Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" realizowana

przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze /projekt 18.06.2019/

Podstawy formalne
Decyzja zawarta w piśmie .

Program priorytetowy "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie"

Obsługa Wnioskodawców
OSChR realizuje zadania wynikające z porozumienia KSChRz WFOŚiGW.
Zgodnie z jego postanowieniem do OSChR należy:

• zgromadzenie kompletnych wniosków (załącznik) wraz z wymaganymi informacjami, załącznikami,

• kontrola merytoryczna wniosku pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych
w Programie,

• weryfikacji poprawności merytorycznej wniosku, polegające na sprawdzeniu: poprawności

wypełnienia wniosku, sprawdzeniu zgodności zakupionego wapna nawozowego lub środka
wapnującego, wykonanych przez wnioskodawcę obliczeń zastosowanego wapna nawozowego lub
środka wapnującego

• przekazanie kompletnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW;

• przekazanie zestawienia kompletnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW;

• prowadzenie rejestru opinii oraz złożonych wniosków.

OSChR przekazuje wnioski do WFOŚiGW wskazanego przez Wnioskodawcę, zgodnie z wzorem
wniosku.
Pobieranie próbek

Badanie pH - próbki gleby muszą być pobrane zgodnie z instrukcją opartą o PN-R-04031:1997.
Powierzchnia przypadająca na 1 próbkę nie może przekraczać 4 ha. Pobieranie próbek do badań
odbywać się będzie samodzielnie przez rolnika lub przez próbkobiorcę OSChR. Za pobranie próbek

przez rolnika rozumiane jest także ich pobranie przez podmiot zewnętrzny, pod warunkiem, że

zastosowano procedury oparte o PN-R-04031:1997.
Badania i zalecenia
OSChR wykonuje badania pH dla potrzeb programu oraz wydaje zaświadczenie o zalecanej dawce
wapna. Do określenia zalecanej dawki wapna brane są wyniki badań gleb o pH $;5,5.
OSChR wydaje zalecaną dawkę wapna na podstawie sprawozdania z badań wykonanych w OSChR lub
w innym laboratorium akredytowanym w zakresie badań pH gleby.
Zaświadczenie wydawane jest przez OSChR, która badania wykonała lub właściwą terytorialnie OSChR
dla złożenia wniosku.
Dane zawarte w zaświadczeniu służą weryfikacji wniosku o dopłatę w zakresie gleb o pH SS,S. Kwota
dopłaty nie może być wyższa niż:

• wynikająca z faktury zakupu wapna lub środka wapnującego

• wynikająca z dawki czystego składnika na każdy ha gleb o pH SS,S.

Przykład 1:
Z badań wynika, że zalecana dawka CaO lub CaO+MgO wynosi 2 t/ha. Gospodarstwo posiada 10 ha
gleb kwalifikujących się o dopłatę. Łączna ilość czystego składnika podlegającego dopłacie to 20 t CaO

lub CaO+MgO
Doplata maksymalna dla gospodarstwa może wynieść: 20 t x 300 zl/t = 6000 zł
Zakup wapna zrealizowano na 6200 zł
Dopłata może wynieść maksymalnie 6000 zł


