
Olsztyn 07.10.2019

Ogólnopolski program regeneracji 

środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie-

rola i zadania stacji chemiczno-rolniczych



PLAN PREZENTACJI

 Przedstawienie roli Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 

w Olsztynie

 Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 

wapnowanie- cel, terminy naboru, beneficjenci, forma dofinansowania, 

opłaty

 Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 Dane liczbowe 



OKRĘGOWA  STACJA  CHEMICZNO – ROLNICZA 
W  OLSZTYNIE

ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn
(089) 533 20 92,   534 40 95

www.schr.gov.pl; www.oschr.olsztyn.pl e-mail: olsztyn@schr.gov.pl



STACJA CHEMICZNO- ROLNICZA

Wykonuje analizy

Opracowuje Prowadzi
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Roślin

Nawozów
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Kompostów

Wód

Ścieków i osadów ściekowych

Zalecenia nawozowe 

Mapy odczynu i 
zasobności gleb

Plany nawożenia

Szkolenia z zakresu nawożenia 
i wapnowania gleb

Doradztwo nawozowe

Badania na rzecz ochrony 
środowiska 

W lokalnych monitoringach

Pobiera próbki

Gleby

Wody

Materiału roślinnego

Nawozów

Osadów ściekowych



DLA PAŃSTWA POTRZEB PRACUJĄ DWA DZIAŁY

Dział Agrochemicznej Obsługi 
Rolnictwa

Dział Laboratoryjny akredytowany przez 
Polskie Centrum Akredytacji







CEL PROGRAMU

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku 

oddziaływania czynników antropogenicznych

BENEFICJENCI

Posiadacze użytków rolnych o pH poniżej lub równej 5,5





PUBLIKACJA PROGRAMU

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/ogolnopolski-program-
regeneracji-gleb/

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



TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym

 Termin składania wniosków- od 1 sierpnia 2019 roku do OSChR

 Czas realizacji 30 października 2023



FORMY DOFINANSOWANIA

 Do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO lub MgO) dla gospodarstw o powierzchni 

nie przekraczających 25 ha użytków rolnych

 Do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO lub MgO) dla gospodarstw o powierzchni 

powyżej 25 ha, ale nie przekraczających 50 ha użytków rolnych

 Do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO lub MgO) dla gospodarstw o powierzchni 

powyżej 50 ha, ale nie przekraczających 75 ha użytków rolnych



OPŁATA ZA WYBRANE USŁUGI 

Przedmiot   zadania Jednostka
Opłata brutto za 

1 próbkę / szt. w zł

1. Badanie gleb rolniczych (kwasowość, fosfor, 
potas, magnez)

próbka 13,12

Oznaczanie siarki siarczanowej (S-SO4) w glebie próbka 37,49

2. Wykonanie obrysu i pomiaru wielkości pól 1 rbh 37,49

3. Wykonanie map metodą komputerową potrzeb 
wapnowania i zasobności gleby

próbka 8,75

4. Ustalenie zalecanej dawki wapna próbka 2,13

5. Badania gleb na zawartość mikroelementów (bor, 
mangan, cynk, miedź, żelazo).

próbka 52,48

6. Badania gleb na zawartość azotu mineralnego w 
glebie  

2 poziomy 28,12

7.Sporządzanie planu nawożenia dla pola. pole 8,75

Rozporządz.  MR i RW z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez  okręgowe stacje 
chemiczno-rolnicze Dz. U. nr 29 poz. 174  - od 19 czerwca 2012 r  VAT 23 %



WSPÓŁPRACA Z WFOŚiGW

 Pierwszy rok

 Zadania OSChR: zgromadzenie kompletnych wniosków z załącznikami (oświadczenia, opinia=dawka CaO, 

faktura za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego)

 Kontrola merytoryczna wniosku pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych 

w Programie 

 Weryfikacja poprawności merytorycznej wniosku, sprawdzeniu zgodności zakupionego wapna nawozowego 

lub środka wapnującego, wykonanych obliczeń zastosowanego wapna lub środka wapnującego

 Przekazanie kompletnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW

 Przekazanie zestawienia kompletnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW

 Prowadzenie rejestru i opinii złożonych wniosków



DANE LICZBOWE

 Stan na 30.09.2019

 Liczba wniosków przyjętych 85 szt. (Olsztyn 73, Warszawa 12)

 Liczba wniosków odrzuconych 6

 Powierzchnia zgłoszona do wapnowania 899,83 ha

Wnioskowana kwota dofinansowania 417 214, 11 zł



DZIĘKUJĘ

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

Justyna Koszykowska

tel. kom. 603 393 012,

e-mail jkoszykowska@schr.gov.pl


