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                                                            w ramach Zadania  

 

„Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie woj. śląskiego w roku 2015” 
                                     

                                     mającego charakter pomocy de minimis w rolnictwie.  
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WNIOSEK 

Zlecić przeprowadzenie badań 
gleby pod kątem oceny pH 
 

Złożyć wniosek do biura ŚIR 
 

UMOWA 

Dokonać zakupu nawozu 
 

Skompletować wymagane 
dokumenty  

Podpisać umowę w biurze ŚIR 
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Rolnicy otrzymują wsparcie do wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach pomocy "de minimis 
w rolnictwie",  dlatego bardzo istotne jest to,  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 2015 r., to łączna wartość pomocy de 
minimis otrzymanej w latach 2013-2015 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) 
  
Wsparcie  otrzymywane przez Rolników do wapnowania regeneracyjnego gleb dotyczy jedynie 
gruntów położonych na terenie województwa śląskiego. Stąd też, w przypadku Rolników 
posiadających grunty również poza terenem naszego województwa,  w dniu podpisania Umowy 
konieczne jest dostarczenie „Wniosku o płatności bezpośrednie za 2014 r.”, aby łatwo można było 
stwierdzić jaka część gruntów znajduje się na terenie województwa śląskiego, a jaka poza nim. 
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Zlecić przeprowadzenie  badań gleby pod kątem oceny pH. 

 

 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, Certyfikowane Laboratoria)  

 
 

 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 
WFOŚ i GW  i wypłaconym od początku okresu rozliczeniowego na te  grunty. 

 

 
Złożyć Wniosek 

      
Złożyć Wniosek „O wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb” którego wzór udostępniony został 
na stronie internetowej: www.sir-katowice.pl Dokument ten należy przesłać: 
 

 faksem nr: 32 258-04-45,  

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

 lub dostarczyć osobiście. 
 

Informacja dotycząca wstępnej weryfikacji poprawności i zarejestrowania wniosków o wsparcie,  
zamieszczana jest na wyżej wymienionej stronie internetowej ŚIR.  
Nie przewiduje się osobistego informowania Wnioskodawcy o tym fakcie przez Instytucję 
Wdrażającą.  
 
O otrzymaniu wsparcia bezwzględnie decyduje kolejność zgłoszeń do naszego biura w celu 
podpisania umowy aż do momentu wyczerpania się środków (1 000 000,00 zł), które nie będą 
rezerwowane dla Wnioskodawców. 
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Informacja o ilości podpisanych umów z Beneficjentami oraz o pozostałych środkach do 
wykorzystania przyznanych przez Fundusz zamieszczana jest na bieżąco na powyższej stronie 
internetowej.  

  

 
 

 
Dokonać zakupów nawozu: 

           
Dla ułatwienia i obniżenia kosztów transportu, zakupu można dokonać w dowolnym 

zakładzie wapienniczym, najkorzystniej - gdy położony jest  najbliżej miejsca zamieszkania 
(wsparcie WFOŚ i GW  w Katowicach nie obejmuje zwrotu poniesionych kosztów transportu), w 
ilości  wskazanej  w zaleceniach nawozowych lub większej, lecz wówczas wsparcie zostanie 
przyznane tylko w wysokości wynikającej z „Zaleceń nawozowych”.   
W przypadku przedstawienia faktury na kwotę niższą,  wsparcie oblicza się na podstawie 
rzeczywistych poniesionych kosztów, w wysokości maksymalnej do 50%  tej kwoty. 
 
 
Uwaga: 
 
Można dokonać zakupu dowolnego typu nawozu wapniowego, lecz  wsparcie przyznawane będzie  
wyłącznie do czystego składnika nawozowego w przeliczeniu na CaO+MgO (z wyłączeniem 
pozostałych składników nawozowych) w kwocie 75 zł  do 1 tony CaO+MgO. 
 
Jednakże, ze względu na obowiązujące o 1 stycznia 2013 roku nowe „Zasady udzielania 
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach” dla zadań wymienionych w punkcie 2.2.2, wysokość dofinansowania w roku 
bieżącym stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. 
 
W związku z powyższym  wsparcia udziela się do wysokości 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). 

 

Mając dane od producenta o zawartości CaO+MgO w kupowanym nawozie oraz te, które widnieją 
na zaleceniach nawozowych wystawionych przez podmiot posiadający akredytację PCA, całkowitą 
ilość nawozu do zakupu można wyliczyć ze wzoru: 
 
         Przebadana powierzchnia [ha]  x  Zalecana dawka CaO+MgO  [t / ha] 
    Ilość nawozu =                                                                         x  100
                                     Zawartość CaO+MgO w kupowanym nawozie  [ % ] 
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Uwaga: Dofinansowanie wyliczane jest na podstawie ilości składnika CaO+MgO zawartego w 
nawozie wynikającego z danych widniejących na fakturze VAT i załączonym ateście. 

 
 
 
 

   

 
 

Skompletować dokumenty wymagane przy podpisaniu umowy:  
 

 
 

oryginały: 
 

 
1)     Wniosek  „O wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb”  
 
2)  Aktualne zaświadczenie „O niezaleganiu w  podatkach lub stwierdzające stan 
zaległości”, (wydawane odpłatnie) w Urzędzie Gminy. Jednym z warunków otrzymania wsparcia 
jest brak jakichkolwiek zaległości w podatkach. 
 
3)     Oryginał zaleceń nawozowych 
 
4)  Fakturę VAT zakupu wapna nawozowego (zostanie ona przez Pracownika Biura ŚIR 
potwierdzona za zgodność z oryginałem, a następnie  zwrócona Rolnikowi po wykonaniu 
kserokopii) 
 

Honorujemy faktury VAT z wystawioną datą sprzedaży od 01.02.2015 r. 
 
 

W treści faktury otrzymanej przy  zakupie wapna,  jako nazwę towaru Sprzedawca  powinien  
wpisać: „Wapno nawozowe”, typ i odmianę oraz ilość wapna nawozowego (tony fizyczne) oraz 
numer atestu. 
 
5)  „Atest” wapna nawozowego” wydany przez podmiot posiadający akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji w zakresie badań nawozów wapniowych, wapniowo – magnezowych i 
tlenkowych. „Atest” powinien być  opieczętowany pieczęcią  Sprzedawcy oraz  opatrzony jego 
podpisem, tak, aby łatwo można było stwierdzić  powiązanie  danego „Atestu” z  wystawioną  przez 
Sprzedawcę  fakturą.  
 
Uwaga: Do każdej Faktury  należy dołączyć  odrębny  „Atest”. (Oryginał lub potwierdzony za 
zgodność z oryginałem przez Sprzedawcę). Honorujemy wyłącznie dokumenty wystawiane przez 
podmioty posiadające akredytację w zakresie badań nawozu. Wszelkie („deklaracje producenta”, 
„informacje o przydatności” nie stanowią podstawy do wyliczenia dofinansowania) 
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kserokopie: 
 

1)  Dokumentów potwierdzających zapłatę kwoty faktur VAT w przypadku płatności za pomocą 
przelewu bankowego. (oryginały należy przedstawić do wglądu) 
 
2)* Zaświadczeń o otrzymanej w przeszłości pomocy „de minimis w rolnictwie” (patrz wykaz 
na stronie 2) w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy (obrotowy) oraz dwa poprzedzające 
go lata podatkowe (obrotowe), wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej.  (oryginały należy przedstawić do wglądu) 
 
3) „Wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2014” (oryginał należy przedstawić do wglądu)  
(dotyczy tylko osób, które posiadają grunty rolne również poza terenem województwa śląskiego)  
 
4) Decyzji ww. wniosku (3) wydanej  przez ARiMR (oryginał należy przedstawić do wglądu) 
 
5) Dokumentu tożsamości (oryginał należy przedstawić do wglądu) 
 
6) Innych dokumentów ** 
 

          

 
 

                             Podpisać umowę 
 

Upewnić się czy posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty oraz wymagane oryginały.            
      
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 przy ulicy Jesionowej 9A (wejście od ul. 
Grabowej) 

 
 *  Nie dotyczy osób które nie korzystały do tej pory z takiej pomocy  
** w zależności od indywidualnych potrzeb: umowy dzierżawy gruntów, akty notarialne, umowy 
kompensaty, udzielone pełnomocnictwo do zawarcia umowy (oryginały należy przedstawić do 
wglądu). 
 


