
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb 

poprzez ich wapnowanie” 

 

 
 Beneficjenci programu: posiadacze użytków rolnych, zlokalizowanych na 

terenie województwa lubelskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 

 

 

 

 

Poziom dofinansowania: 
 

 

• do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla 

gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, 

• do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla 

gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha 

użytków rolnych, 

• do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla 

gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa 

powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu 

wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na 

powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku 

kalendarzowego. 



Jak dostać dofinansowanie do wapnowania: 

KROK PO KROKU 

 

1. Pobierz próbki gleby (zasady pobierania prób glebowych dostępne są na stronie 

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/images/banners/instrukcja_pobierania_gleby.pdf ) 

 

 

2. Próbki gleby dostarcz do najbliższej stacji chemiczno-rolniczej do badania pod kątem 

potrzeb wapnowania. 

 
3. Jeżeli posiadasz badania gleby zrobione w laboratorium akredytowanym dostarcz je do 

OSChR w celu uzyskania informacji o zalecanej dawce czystego składnika CaO (lub CaO + 

MgO) w t/ha UR. Za ważne uznaje się badania pH gleby wykonane w OSChR lub  

w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych  

i chemicznych gleb, od dnia 1 stycznia 2017 r. Badanie pH gleby należy 

wykonać raz na 4 lata. 

 

 

 

4. Wyniki badań: 
 

 

pH  ≤ 5,5 pH >5,5 
 

5. Zakup odpowiednią ilość wapna nawozowego lub środka wapnującego zwracając 

uwagę na zawartość procentową czystego składnika CaO lub CaO + MgO. 

(zapotrzebowanie oraz dawka wyrażona jest w tonach czystego składnika a nie wapna 

nawozowego) 

http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/images/banners/instrukcja_pobierania_gleby.pdf


 Przykłady : 

1t wapna nawozowego o min. zawartości CaO 45%  = 0,45t czystego składnika CaO 1t 

wapna nawozowego o min. zawartości CaO 35%  = 0,35t czystego składnika CaO 1t 

wapna nawozowego o min. zawartości CaO 50% = 0,50t czystego składnika CaO 

 
Działka o pow. 1 ha 

Zapotrzebowanie na CaO – 3t 

Zalecana dawka CaO – 3t/ha 

Należy zakupić np. : 

• 6t nawozu wapniowego o min. zaw. CaO 50% 

 
 
6. Opis na fakturze za zakupione wapno lub środek wapnujący powinien zawierać : 

 
I. typ 

II. odmianę 

III. min. procentową zawartość CaO lub CaO + MgO 

 
 

• W przypadku środka wapnującego opis na fakturze powinien zawierać typ, 

odmianę oraz zawartość procentową CaO lub CaO + MgO ( bez dopisku 

minimalna). 

• Opis powinien być zgodny z tabelami zamieszczonymi na stronie 

(https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-

gleb-poprzez-ich-wapnowanie). 

• Do ceny wapna nie powinno doliczać się transportu. 

• W przypadku płatności przelewem należy dołączyć do dokumentów 

potwierdzenie wykonania przelewu. 

• zakup nawozu wapniowego w ilości (w przeliczeniu na czysty składnik CaO lub 

CaO +MgO w tonach na 1 ha UR) nie może być większy niż wynika to z opinii 

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

na 1 ha UR. 



Przykłady opisów : 

Wapno nawozowe: 

• kreda typ: z przerobu skał wapiennych odmiana 04, min. zaw. CaO 50%, 

• wapno węglanowe, odmiana 04, min. zaw. CaO + MgO 50% 

• wapno nawozowe zawierające magnez typ: węglanowe, odmiana 05, min. zaw. CaO 

45% 

• wapno nawozowe, typ: z przerobu skał wapiennych ,odmiana 04, min. zaw. CaO 

50% 

 Środek wapnujący: 
 

• G.1. Wapień naturalny, typ: G.1.5a - kreda standardowa, zawartość CaO 35% 

 

7. Obliczyć kwotę dofinansowania za pomocą kalkulatora zał. na stronie : 

http://www.wfos.lublin.pl/ 
 

Należy zwrócić uwagę na kwotę dofinansowania w przypadku bycia podatnikiem podatku 

VAT. 

8. Uzupełnij wniosek ( Uwaga: od dnia 1.12.2022 r. obowiązuje nowy formularz wniosku w 

wersji 3.7.0., który dostępny jest pod linkiem www.wfos.lublin.pl. ) 

 

Dane rolnika potrzebne do wniosku: 

 
 

• Imię i nazwisko 

• Pesel 

• Adres zamieszkania (ewent. adres do korespondencji, jeżeli jest inny) 

• Województwo, gmina, powiat 

• Telefon kom/ email 

• Numer rachunku bankowego 

• Nazwa banku 

• Urząd Skarbowy 

• NIP 

• Numer identyfikacyjny gospodarstwa 

• Powierzchnia UR 

http://www.wfos.lublin.pl/
https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/wznowienie-naboru-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html


• Informacja o byciu podatnik podatku VAT 

• Dane współwłaściciela (imię i nazwisko, Pesel ) 

• Obręby geodezyjne działek, które będą zgłaszane do wniosku 

 

1. Do wniosku zaliczają się działki, na których pH gleby wynosi ≤ 5,5. 

2. Dofinansowanie do danej działki przysługuje jeden raz na 4 lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W przypadku współwłaściciela lub małżonka posiadającego ten sam numer identyfikacyjny 

 gospodarstwa należy podać jego dane takie jak: 
 

1. Imię i nazwisko 

2. Pesel 

3. NIP 

4. Należy dodać również oświadczenia o uzyskanych lub nie uzyskanych przez 

współwłaściciela pomocach de minimis i de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, a także 

zaświadczenia o tych pomocach. 

Inne informacje dodatkowe potrzebne do wniosku : 

1. Forma prawna. 

2. Klasa PKD. 

3. Wielkość przedsiębiorstwa. 

4. Identyfikator jednostki podziału terytorialnego. 

 
 

9. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z pozostałymi dokumentami złóż do 

najbliższej Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

Do wniosku dołącz: 
 

✓ Wyniki badań i opinię ze stacji o zalecanych dawkach czystego składnika, 

✓ Kopie zaświadczeń o udzielonych pomocach de minimis, de minimis w rolnictwie i 

rybołówstwie uzyskanych w roku bieżącym i dwóch poprzednich lat 



✓ Oryginał faktury, 

✓ Oświadczenie RODO -„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez OSChR”, 

✓ Oświadczenia o uzyskanym dofinansowaniu w PWG, 

✓ Inne informacje dodatkowe. 

 

 

W przypadku gdy po dniu złożenia wniosku otrzymałeś pomoc de minimis lub de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie prześlij informacje oraz kopie zaświadczeń tejże pomocy do 

OSCHR. 

 
10. Elektroniczny poprawnie wypełniony wniosek prześlij na adres: 

wapnowanie@wfos.lublin.pl. W tytule maila wpisz imię i nazwisko osoby składającej 

wniosek. 

 

 
11. Zakupiony nawóz wysiej po złożeniu wniosku. Data wysiewu nie powinna być późniejsza 

niż 12 miesięcy od dnia, w który zakupiłeś wapno nawozowe lub środek wapnujący. 

 

 
 

Więcej informacji znajdziesz na stronie : 

 
https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich- 

wapnowanie 

mailto:wapnowanie@wfos.lublin.pl
mailto:wapnowanie@wfos.lublin.pl
https://schr.gov.pl/p%2C222%2Cogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie
https://schr.gov.pl/p%2C222%2Cogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

