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„Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie woj. śląskiego w roku 2018” 
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Rolnicy otrzymują wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach do wapnowania regeneracyjnego gleb znajdujących się wyłącznie 
na terenie woj. Śląskiego w formie dotacji na pokrycie części poniesionych kosztów za zakup nawozu 
wapniowego lub wapniowo-magnezowego w ramach „Pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie", dlatego istotne, czy korzystano już w przeszłości z takiej pomocy jak: 
 

dopłaty do materiału siewnego – udzielane przez Agencję Rynku Rolnego na 
podstawie ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 
niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702), 

 

pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody 
spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym - 
udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku zmieniającego 
Rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, 

 

odroczenia, umorzenie płatności podatku rolnego w związku z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. 
zm.),określonych w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 
r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny 
sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350), 

 

ulgi i zwolnienia w podatku rolnym i podatku od nieruchomości podjęte na 
podstawie uchwał Rady Gminnej, z wyłączeniem uchwał, które dotyczą wszystkich 
mieszkańców gminy, które w takim przypadku nie stanowią pomocy publicznej. 

 

dopłaty do wapnowania gleb na terenie woj. śląskiego udzielane przez Śląską Izbę 
Rolniczą na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska w Katowicach. 

 
 
Pomoc de minimis sumuje się w okresie trzech lat obrotowych. Oznacza to, że jeżeli np. planowana 
pomoc de minimis ma zostać udzielona w 2018 r., to łączna wartość pomocy de minimis otrzymanej 
w latach 2016-2018 wraz z planowaną pomocą nie może przekroczyć, na dzień jej udzielenia, 
granicznej kwoty 15.000 euro 
 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 9) 
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Zlecić przeprowadzenie badań gleby pod kątem oceny pH. 

(Zalecana dawka CaO+MgO)  
 

 

 Osoby,  które w przeszłości nie korzystały ze wsparcia wapnowania regeneracyjnego gleb, 
weszły w posiadanie nowo nabytych / wydzierżawionych gruntów rolnych lub wcześniej 
przebadały tylko część gruntów w  swoim gospodarstwie powinny na te grunty zlecić 
przeprowadzenie badań gleby  pod kątem oceny pH  i pozyskać zalecenia nawozowe (ważne 
4 lata od daty wykonania badań gleby) w podmiotach posiadających akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji w zakresie badań właściwości fizycznych i chemicznych gleby (m in.: 
Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, Laboratoria PCA)  

 
 

 Osoby, które w latach poprzednich korzystały już  ze  „wsparcia wapnowania”,  otrzymywać 
będą dofinansowanie w rozliczeniu łącznym za okres 4  - letni. W kolejnych latach okresu 
rozliczeniowego, licząc od daty uzyskania pierwszego wsparcia WFOŚ  i GW na dane grunty, 
w oparciu o jedno zalecenie nawozowe, wsparcie będzie wypłacane jako różnica wynikająca 
z  ilości czystego składnika  nawozowego w przeliczeniu na CaO+MgO, zgodnej z  
zaleceniami nawozowymi wydanymi przez akredytowany podmiot na dane grunty, a ilością 
czystego składnika nawozowego w przeliczeniu na CaO+MgO objętego wsparciem 
WFOŚiGW  i wypłaconym od początku okresu rozliczeniowego na te grunty. 

 

 
 Złożyć Wniosek 

      
Złożyć Wniosek „O wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb” (strona 9 - 10) 
 

 listownie na adres: Śląska Izba Rolnicza, ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice 

 faksem nr.: 32 258-04-45, (oryginał wniosku należy zachować i złożyć w dniu podpisania 
umowy) 

 lub dostarczyć osobiście 
 

Do wniosku nie wydaje się decyzji. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wstępnej weryfikacji 
poprawności i zarejestrowaniu Wniosku o wsparcie, poprzez zamieszczenie numeru gospodarstwa 
Wnioskodawcy na liście przyjętych wniosków poprzez stronę internetową ŚIR pod adresem:  
www.sir-katowice.pl/wapnowanie-gleb 
 
O otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń do biura ŚIR w celu podpisania umowy aż do 
momentu wyczerpania się środków finansowych (800 000,00 zł), które nie zostają rezerwowane dla 
Wnioskodawców, na podstawie wniosku. Informacja o pozostałych środkach do wykorzystania 
przyznanych przez WFOŚiGW zamieszczana jest na stronie internetowej ŚIR w zakładce 
wapnowania gleb. 
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Dokonać zakupu nawozu: 

           
 
Można go dokonać w dowolnym zakładzie wapienniczym. Dofinansowanie nie obejmuje 

zwrotu kosztów transportu i przyznawane jest wyłącznie do zakupu czystego składnika nawozowego 
w przeliczeniu na CaO+MgO (z wyłączeniem pozostałych składników nawozowych) w kwocie  

 
75 zł  do 1 tony [CaO+MgO] 

 
W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego  

w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości 
czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie 
dofinansowana.  

  
Ze względu na obowiązujące o 1 stycznia 2013 roku „Zasady udzielania dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” dla zadań 
wymienionych w punkcie 2.2.2, wysokość dofinansowania stanowi maksymalnie 50% kosztów 
kwalifikowanych. 
 
W związku z powyższym wsparcia udziela się według stawki 75 zł lecz nie więcej niż 50 % kosztów 
kwalifikowanych poniesionych przez Odbiorcę Ostatecznego na zakup wapna nawozowego tzn.: 

 

 do 50%  kwoty  brutto z faktur dotyczących zakupu wapna nawozowego, w przypadku 
rolników  ryczałtowych  

 

 do 50% kwoty netto z faktur dotyczących zakupu wapna nawozowego, w przypadku rolników 
opodatkowanych  podatkiem od towarów i usług VAT ( zasady ogólne). 
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                          Skompletować dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy:  

Oryginały 
 

Nazwa dokumentu Uwagi 
Zalecenie nawozowe gleby (Zalecana dawka 
CaO+MgO) 

Dokument traci ważność po 4 latach od daty wykonania 
badań i zostanie przechowywany w archiwum ŚIR. 

Faktura Vat Do rozliczeń przyjmowane są dokumenty z datą 
sprzedaży nie wcześniej niż 01.01.2018 r., zawierające 
informacje o sprzedawanym nawozie(nazwa, typ, 
odmiana, nr atestu, jedn. masy). Dokument zostanie 
zwrócony wnioskodawcy. 

Zaświadczenie „O niezaleganiu w 
podatkach lub stwierdzające stan 
zaległości” 

Wydawane jest odpłatnie w Urzędzie Gminy. Jednym z 
warunków otrzymania wsparcia jest brak jakichkolwiek 
zaległości w podatkach. 

Dowód osobisty Dokument Wnioskodawcy oraz osoby pełniącej rolę 
pełnomocnika w przypadku pełnomocnictwa, okazywany 
do wglądu. 

Kserokopie 
oryginały należy przedłożyć do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem 

ATEST do sprawozdania z badań nawozu  
 

Honorowane są dokumenty wydawane przez podmiot 
posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
Atest wystawiany jest do sprawozdania z badań nawozu 
i zawiera informację o zawartości procentowej czystego 
składnika CaO lub CaO+MgO na podstawie której 
wyliczana jest kwota dofinansowania wg. stawki. 
Wszelkie „deklaracje zgodności producenta”, „informacje 
o przydatności”, czy „opinie” nie stanowią podstawy do 
wyliczenia dofinansowania. Dokument opieczętowany 
pieczęcią firmową i podpisem sprzedawcy nawozu 
należy dołączyć do każdej faktury Vat. 

Potwierdzenie zapłaty faktury VAT Faktura powinna być zapłacona. Koszt powinien zostać 
poniesiony przez wnioskodawcę. Potwierdzenie nie jest 
wymagane tylko w przypadku gdy na fakturze widnieje 
zapis „zapłacono gotówką” 

Decyzja o przyznaniu dopłaty w ramach 
pomocy „de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie” /  Zaświadczenie o pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
z lat 2016-2018 
 

Z okresu obejmującego bieżący rok podatkowy 
(obrotowy) oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, 
wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej w ramach 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 
(wykaz na stronie 2). Nie dotyczy wnioskodawców, 
którzy nie korzystali z tej formy pomocy. 

Decyzja w sprawie przyznania płatności w 
ramach systemu bezpośredniego na rok 
2017 

Wydawana przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, która dotyczy roku 2017. 
W przypadku nie korzystania z płatności w ramach 
systemu bezpośredniego należy przedstawić inny 
dokument stwierdzający posiadanie gruntów rolnych i ich 
położenie.  

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2017 Dotyczy wnioskodawców, których grunty rolne położone 
są na obszarze należącym do 2 lub więcej województw, 
w celu stwierdzenia jaka część gruntów leży poza 
terenem woj. śląskiego. 

Inne dokumenty W indywidualnych przypadkach: umowy dzierżawy 
gruntów, akty notarialne, umowy kompensaty, udzielone 
pełnomocnictwo do zawarcia umowy, odpisy, wyciągi z 
księgi wieczystej. 
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                                           Podpisać umowę w biurze ŚIR 
 

      
Ze względu na dużą ilość osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego do 
wapnowania gleb oraz w trosce o Państwa czas, zalecamy uprzednio ustalić z Biurem Śląskiej Izby 
Rolniczej w Katowicach planowany termin podpisania umowy po numerem telefonu: 
 

 32/ 258-04-45  
Adres Biura: 
 

Śląska Izba Rolnicza, ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, tel./fax. 32/258-04-45, 
email: biuro@sir-katowice.pl www.sir-katowice.pl 

 
Wskazówka dojazdu: 

Jadąc od strony centrum (Rynku/Ronda Ziętka) należy kierować się w stronę Siemianowic Śl. (wzdłuż Alei. W. 
Korfantego) dojechać do Słonecznej pętli tramwajowej, nasze biuro mieści się w na 2 piętrze budynku BUDROL pok. 
213 (wejście od ul. Grabowej) 
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Najczęściej zadawane pytania: 
 

 

1) Jak wyliczyć potrzebną ilość nawozu w oparciu o posiadane zalecenia nawozowe ? 

 

Przykładowo: 
 

 

Przebadana powierzchnia gleby:      P = 20 ha 

Zalecana dawka CaO+MgO:       D = 4,5 ton /ha CaO+MgO 

Zawartość CaO+MgO w oferowanym  

przez producenta nawozie wapniowym:     Z = 52 %  

 
Całkowitą ilość nawozu ogółem N do zakupu można wyliczyć ze wzoru: 
 

N =  P  *  D  :  Z  * 100 
 

N = 20 * 4,5 : 52 * 100 
 

   N = 173,07 [ton nawozu] 

 
2) Jak wyliczana jest wysokość dofinansowania ? 

 

Na podstawie danych widniejących na fakturze VAT i ateście do nawozu oraz zaleceń nawozowych. Dofinansowanie 
wynosi 75 zł do 1 tony zakupionego CaO+MgO lecz nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych w sumie.  

 

Przykładowo: 
 

zalecenia nawozowe: P * D = 20 [ha] * 4,5 [t/ha] = 90 [ton CaO+MgO] * 75 [zł/tonę CaO+MgO] = 6.750,00 zł 

 

gdy zakupiono: 

173,07 [ton nawozu] w cenie 50 zł / tonę - dofinansowanie może wynieść 4.326,75 zł 

173,07 [ton nawozu] w cenie 120 zł / tonę - dofinansowanie może wynieść 6.750,00 zł 

 

3) Jak długo ważne są badania gleby ? 

 

Zalecenia nawozowe tracą ważność po upływie 4 lat od momentu przeprowadzenia badania. 

 

4) Po jakim okresie możliwe jest ponowne otrzymanie dofinansowania na grunty rolne zwapnowane w 
latach ubiegłych ? 

 

Kolejna umowa o wsparcie wapnowania gleb kwaśnych możliwa jest najwcześniej po upłynięciu 4 lat od momentu jej 
zawarcia . 

W przypadku gdy nastąpi zmiana właściciela gruntów rolnych, które zostały objęte dofinansowaniem, nowemu 
właścicielowi wsparcie przysługuje na te grunty po upływie 4 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z poprzednim 
właścicielem. 

 

5) Czy data złożenia wniosku o dofinansowanie na rok 2018 może nastąpić po dacie zakupu nawozów przez 
rolnika ? 

 

Tak. Wnioskodawca ma taką możliwość. O zawarciu umowy o dofinasowanie decyduje kolejność wpływu wniosku do 
biura ŚIR aż do momentu wyczerpania się środków finansowych. Pierwszeństwo mają wnioski o według daty wpływu i 
numeru nadania. 
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6) Jakie nawozy objęte są dopłatami ? 

 

Wyłącznie nawozy wapniowe jak i wapniowo-magnezowe posiadające Atest do sprawozdania z badań, wystawiony 
przez laboratoria badawcze i podmioty posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl) 

 

7) W jakim terminie Wnioskodawca otrzymuje przelew środków finansowych ? 

 

Środki finansowe pozyskiwane są z WFOŚiGW w Katowicach po złożeniu przez ŚIR zestawienia podpisanych umów o 
dofinansowanie z Wnioskodawcami. Zestawienie jest składane w momencie gdy sumaryczna ilość umów opiewa na 
szacunkową prognozowaną kwotę (np.: 600 000,00) według harmonogramu wypłat transz w roku. Po uzyskaniu transzy 
przez ŚIR, wypłaca się przelewem na konta bankowe wszystkim osobom z danej listy w jednakowym terminie (do 30 
dni). 

 

  



                       WNIOSEK O WSPARCIE  WAPNOWANIA REGENERACYJNEGO GLEB

     w ramach Zadania „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie woj. śląskiego

                          w roku 2018" mającego charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Nr wniosku Data przyjęcia -- -- 2 0 1 8

                                                             DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwa lub nazwisko Wnioskodawcy 

Imię (w przypadku osoby fizycznej ) P E S E L :

Kod pocztowy

-- Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania Numer Gospodarstwa *

Gmina

Powiat

Województwo

Telefon

E-mail

OŚWIADCZENIA:
(zaznaczyć właściwe pole, należy postawić znak "X")

Posiadam konto, o numerze rachunku bankowego numer:

Zaznaczyć właściwe pole określające czy wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku (VAT)

  NIE (podatek VAT od towarów i usług będzie stanowił koszt ww. zadania)

  TAK, posiadam NIP o numerze: -- -- --

  (podatek VAT nie będzie stanowił kosztu ww. zadania )
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Rok podatkowy (obrotowy ) określony w statucie lub umowie spółki jest :

   zgodny z rokiem kalendarzowym

   obejmuje inny okres niż kalendarzowy trwający 12 kolejnych miesięcy

Oświadczam, że w okresie 5 lat kalendarzowych

  NIE otrzymałem(am) pomocy de minimis w rolnictwie przyznanej przez Śląską Izbę Rolniczą

  otrzymałem(am) pomoc de minimis w rolnictwie przyznaną przez Śląską Izbę Rolniczą 

  na podstawie umowy **:

Posiadam lub/i dzierżawie grunty rolne znajdujące się

   wyłącznie na terytorium woj. Śląskiego * * *

   na obszarze należącym do dwóch lub więcej województw * * * *

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisana /y oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie 

realizacji zadania „Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w województwie śląskim”, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r., poz. 1182) 

Administratorem danych jest Śląska Izba Rolnicza. Dane są przetwarzane w celu realizacji 'Zadania'

.................................... ...............................................................................

     /Miejscowość, data/    /Czytelny podpis Wnioskodawcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/

Do wniosku nie wydaje się decyzji. Informacja o weryfikacji i zarejestrowaniu wniosku zamieszczona 

zostanie na witrynie internetowej ŚIR pod adresem www.sir-katowice.pl 

   *  numer nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów

  **  należy podać numer Umowy o dofinansowanie wapnowania regeneracyjnego gleb" wraz z datą

 ***  należy dołączyć do Umowy o dofinansowanie "Decyzję do wniosku o płatności na rok 2017"

****  należy dołączyć  "Wniosek o płatności na rok 2017" i stosowną "Decyzję do tego wniosku"

       lub dokumenty potwierdzające  położenie gruntów objętych wsparciem.
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