
-- --

3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu /w przypadku osoby prawnej/

4. N I P : 5. Numer identyfikacyjny gospodarstwa**

-- -- --

6. P E S E L : /w przypadku osoby fizycznej/

* nadaje właściwa miejscowo OSChR

** numer nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów /wpisuje wnioskodawca/

7. Kod pocztowy 8. Poczta

--

9. Miejscowość

10. Ulica

11. Nr domu/nr lok.

12. Gmina

13. Powiat

14. Województwo

15. Telefon

16. E-mail

, ha

19.

1. Nr wniosku* 2. Data przyjęcia*

Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu /w przypadku osoby prawnej/

 WNIOSEK DO WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 

/WFOŚiGW/ W WARSZAWI O WSPARCIE WAPNOWANIA REGENERACYJNEGO GLEB

w ramach Zadania „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"                                                                     

w roku ………....…

Miejsce złożenia wniosku właściwa miejscowo Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (OSChR) w 

……………………………….

17. Numer konta bankowego, na który ma zostać wypłacona pomoc:

18. Oświadczam, że posiadam użytki rolne (UR) o powierzchni [ha]: 

Wyliczenie kwoty dofinansowania
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Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

…

Suma

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Oświadczam, że dokonałem wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Oświadczam, że zalegam/nie zalegam* z płatności podatków do Urządu Skarbowego.

……./………/…..

……./………/…..

……./………/…..

……./………/…..

……./………/…..

TAK /podatek VAT nie będzie stanowił kosztu ww. zadania/

1

Wysokość kwoty 

dofinansowania    

w PLN

Stawka 

jednostkowa 

dofinansowa

nia w PLN

3

Typ i odmiana 

wnioskowanego do 

zastosowania wapna 

nawozowego lub środka 

wapnującego

6

Upoważniam OSChR do przekazania mojego wniosku do właściwego miejscowo WFOŚiGW.

Oświadczam, że w okresie 3 lat podatkowych: /zaznaczyć właściwe pole, należy postawić znak "x"/

NIE, nie otrzymałem(am) pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis                        

w rybołówstwie

Powierzchnia UR  

o pH gleby ≤ 5,5 

w ha 

 na której planuję 

zastosowanie wapna 

nawozowego lub 

środka wapnującego

Obręby geodezyjne/ 

numery ewidencyjne 

działek/ województwo 

na których zostanie 

zastosowane wapno 

nawozowe lub środki 

wapnujące 

Masa wnioskowanego do 

zastosowania czystego 

składnika CaO lub 

CaO+MgO w Mg na 1 ha 

UR 

2 4 5

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych we wniosku przez 

OSChR oraz WFOŚiGW. 

Oświadczam, że jestem świadomy karalności przestępstw polegających na wprowadzeniu w błąd instytucji 

w celu wyłudzenia środków publicznych. 

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

Oświadczam, że jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku (VAT) /zaznaczyć właściwe pole, należy postawić znak 

"x"/

TAK, otrzymałem(am) pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie                                                                                                                                            

w wysokości …………….......…EURO (słownie: …………………………………….…………………….. EURO)

Oświadczam, że ani ja, ani podmioty mi podległe nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska 

oraz    z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

Formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie - załącznik nr 3

Oświadczam, że zalegam/nie zalegam* z płatnościami do ZUS/KRUS.
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30.

31.

32.

 

33. 

…………………………………………………

/Miejscowość, data/

-- --

Oświadczam, że na posiadanych gruntach rolnych zastosowałem(am)/zastosuję w terminie do 

......................(należy wpisać datę)* wapno nawozowe odpowiadające typom wapna nawozowego, określonym      

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 lub środki 

wapnujące, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                            

i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Oświadczam, że wywiązuję się z / nie posiadam* zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW.

/Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji WFOŚiGW w 

Olsztynie/
/Miejscowość, data/

37. Ustala się termin wypłaty środków do dnia dd.mm.rrrr

 /Miejscowość, data/

………………………………………….

/pieczątka OSChR/

…………………………………………………….

 /Czytelny podpis Wnioskodawcy/

Niniejszy wniosek stanowi oświadczenie woli o zawarciu umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW na 

kwotę zaakceptowaną przez ww. WFOŚiGW i na warunkach Programu Priorytetowego  "Ogólnopolski 

program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" oraz zgodę na ocenę przez OSChR 

miejsca pobrania próbki oraz weryfikację uzyskania efektu ekologicznego w ramach przekazanego 

dofinansowania. 

* wybrać właściwe

……………………………………………

…

35. W oparciu o  uchwałę/rozstrzygnięcie Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie z dnia ………........……           Nr 

……...............…, na podstawie niniejszego wniosku udziela się dofinansowania w formie dotacji w kwocie 

……...…....zł (słownie:.............................................................................. ..........PLN) na zakup wapna 

nawozowego lub środków wapnujących zgodnie z zasadami Programu Priorytetowego.

30. Data rejestracji**: ……...……………………34. Nr wniosku** …………………………….. 

36. Niniejszy wniosek stanowi jednocześnie umowę nr ……………………….. z dnia ……………………...*

Olsztyn............... ...............................................................................

Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

/podpis Dyrektora OSChR lub osoby upoważnionej/

** - nadaje właściwy WFOŚiGW w Olsztynie

Potwierdzenie poprawności wniosku i zgodności z programem priorytetowym "Ogólnopolski program 

regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" przez OSChR w .......................................... 

zgodnie z zakresem wskazanym w § 3 ust 1 Porozumienia.

…………………………………………………………
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1.

3. 

Faktura za wapno nawozowe lub środki wapnujące, która  zawiera informację o typie i odmianie wapna nawozowego lub środka 

wapnującego oraz zawartość CaO lub CaO+MgO (fakturę dostarcza do OSChR producent rolny).

2.

Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, wydana na podstawie badania odczynu (pH) gleby.

Formularze dotyczace pomocy de minimis w rolnictwie.

Załączniki do wniosku: 
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