
         
UCHWAŁA Nr 000/43/19 

 
 

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze z dnia 25 czerwca  2019 roku  

 
 
w sprawie przystąpienia przez WFOŚiGW w Zielonej Górze do realizacji Programu 
priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie” oraz ustalenia zasad dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze zadań 
realizowanych w ramach tego programu. 
 
Działając na podstawie: 
 
1) ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze,  
2) ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program 

regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”,  
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), 
4) Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie 

(UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz Ustawy z dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 362 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

5) porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze a Krajową Stacją Chemiczno- Rolniczą w 
Warszawie 

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze postanawia: 
 
§ 1. Przystąpić do realizacji i przyjąć Zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze 

przedsięwzięć związanych z realizacją Programu priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie pod 
nazwą „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 
2019 – 2023, przy udziale środków udostępnionych przez NFOŚiGW, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

   Piotr Wójcik 
 



Załącznik  
do uchwały nr 000/43/19  

Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze 
z dnia  25 czerwca 2019 r. 

 

Zasady dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć związanych z realizacją  
Programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie” w latach 2019 – 2023 w ramach udostępnionych środków: 
 
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zwany dalej 

Funduszem przystępuje jako Beneficjent do Programu NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” zwanego dalej Programem.  

2. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku 
oddziaływania czynników antropogenicznych. 

3. Forma dofinansowania – środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Zielonej Górze 
z przeznaczeniem na udzielanie dotacji beneficjentom końcowym. 

4. Beneficjentami końcowymi pomocy udzielanej w ramach niniejszego programu są posiadacze 
użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego, o pH gleby poniżej lub 
równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha, dysponujący pozytywną opinią Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wlkp. w sprawie realizacji przedsięwzięć skutkujących 
poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych.  

5. Fundusz będzie realizował Program w latach 2019-2023.  
6. Na realizację Programu w latach 2019-2023 Fundusz zabezpiecza środki finansowe w wysokości: 

 środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 

 środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na podstawie przyjętych planów działalności i planów 
finansowych na dany rok kalendarzowy. 

7. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynosić do: 

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

o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych; 

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

    o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych; 

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

o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych. 

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 

8. Kosztami kwalifikowanymi, niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego, objętymi 
dofinansowaniem są koszty zakupu: 

 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); 

 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. 

9. Okres kwalifikowalnosci kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. 
10. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone 

nie częściej niż raz na cztery lata.  
11. Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2018 r.. poz. 362 ze zm.).  



 
12. Fundusz udziela dofinansowania na podstawie kompletnego wniosku ostatecznego odbiorcy, 

zaakceptowanego przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Gorzowie Wlkp., oraz 
podpisanego przez Fundusz zgodnie z zasadami reprezentacji, co będzie równoznaczne z 
zawarciem umowy.  

13. Dotacje udzielane w ramach niniejszych Zasad nie wymagają ustanowienia zabezpieczenia. 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami mają zastosowanie zapisy Programu 

priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie” oraz zapisy Porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze a Krajową Stacją 
Chemiczno- Rolniczą w Warszawie i obowiązujące w latach realizacji Programu uregulowania 
wewnętrzne WFOŚiGW w Zielonej Górze, w tym: 

 Kryteria wyboru zadań,  

 Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej – z wyłączeniem postanowień określających 
tryb składania i oceny wniosków, które dla potrzeb Programu zostaną uchwalone przez 
Zarząd, 

 Zasady udzielania i umarzania pożyczek,  

 Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Funduszu. 
 

 
 

           Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
       Piotr Wójcik 

    
 

 

 

 

 

 

 


