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1. Wstęp
Karpackie gminy to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych. W skali całego
kraju wyróżniają się bogactwem świata przyrody oraz wciąż żywymi tradycjami i folklorem. Wszyscy
korzystamy z tego dziedzictwa – Karpaty zapewniają nam czystą wodę i powietrze, są dla nas
miejscem odpoczynku i doświadczania wciąż żywej „góralskiej” kultury, a ich piękno jest źródłem
estetycznych czy duchowych doznań. Jest więc to nasze wspólne dziedzictwo, które zasługuje na
ochronę dla nas i dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie specyficzne uwarunkowania geograficzne
i społeczne, które pozwoliły zachować do naszych czasów to środowiskowe i kulturowe bogactwo,
mogą sprawiać, że życie tutejszych społeczności lokalnych nie zawsze jest łatwe. Wyzwaniem
obecnych czasów powinno więc być równocześnie zapewnienie godnego, dobrego życia tutejszym
mieszkańcom. Oznacza to, że musimy szukać takich rozwiązań dla karpackich gmin, które wspierałyby
rozwój i stabilność ekonomiczną lokalnych społeczności i jednocześnie wspomagały zachowanie
przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa tego regionu. Kluczowe jest więc dostrzeżenie w zasobach
przyrodniczych i kulturowych rzeczywistego potencjału do rozwijania działalności gospodarczej oraz
zrozumienie, że przyroda i kultura tego obszaru to fundament gmin karpackich, na którym
powinniśmy budować przyszłość. Jednym z największych wyzwań z tym związanych jest konieczność
długofalowego planowania rozwoju ekonomicznego gminy, które wychodzi ponad kadencyjność
krótkoterminowych rozwiązań. Rozwój gospodarczy w Karpatach musi być zrównoważony,
realizowany w poszanowaniu do tutejszego dziedzictwa tak, abyśmy nie niszczyli kapitału, na którym
zbudowana jest tożsamość Karpat oraz przyszły rozwój tego regionu. Niniejsza strategia jest próbą
znalezienia właśnie takich rozwiązań.
Tomasz Wilk
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2. Streszczenie
1. Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe gmin karpackich mogą stanowić podstawę
rozwoju wielu form działalności gospodarczej. Budowanie tutejszej gospodarki na prośrodowiskowych fundamentach, gwarantuje zachowanie autentyczności tego regionu, przy
jednoczesnym oparciu jego ekonomicznego rozwoju na tym co jest wyróżnikiem i mocną stroną
Karpat – wysokiej jakości środowisku naturalnym i bogatej kulturze. W takim ujęciu niezwykle
istotna jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat, nie tylko dla jej
unikatowych walorów, ale także dla zapewnienia stabilności gospodarczej regionu.

2. Wysokiej jakości środowisko naturalne wpływa pozytywnie na nasz dobrobyt, będąc źródłem
wielu produktów i motorem wielu procesów, z których bezpośrednio korzystamy. Te tzw.
usługi ekosystemowe, to m.in. „bezpośrednie” produkty, których dostarczają nam ekosystemy,
jak żywność, czysta woda, paliwa, czy substancje czynne leków. Ekosystemy wpływają na nasze
życie także poprzez utrzymanie jakości powietrza, regulację klimatu, kontrolę erozji gleb
i retencji wód, zapylanie roślin itp. Przyroda pozytywnie wpływa także na nasze zdrowie
i samopoczucie, zapewniając możliwość rekreacji i spędzania czasu wolnego. Zachowanie
w dobrym stanie środowiska naturalnego zapewnia nam więc wysokiej jakości życie.
3. Niniejsza strategia jest próbą wskazania takich rozwiązań na poziomie gminy, które wspierać
będą jej stabilność ekonomiczną, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych walorów
przyrodniczych i kulturowych. Wdrażanie przedstawionych tu propozycji w szczególności
zależeć może od aktywności lokalnego samorządu, wybranych grup przedsiębiorców, czy np.
reprezentantów lokalnej grupy działania. Decyzje dotyczące podjęcia pro-środowiskowych
rozwiązań na terenie gminy, powinny brać pod uwagę: (i) długoterminowości takich rozwiązań;
(ii) kontekst korzyści innych niż wartości ekonomiczne oraz (iii) synergię z innymi dziedzinami
gospodarki (np. zrównoważoną turystyką, czy wyrobem produktów lokalnych).

4. Gmina Czarny Dunajec cechuje się dobrymi warunkami do pozyskania biomasy i jej
późniejszego przetwarzania na cele energetyczne. Proponowanym rozwiązaniem jest
przetwarzanie biomasy odpadowej, pochodzącej głównie z trwałych użytków zielonych
(siano, trawa), na biopaliwa stałe w zakładzie produkującym brykiet/pellet. Wyprodukowane
biopaliwo biomasowe może być wykorzystywane jako nośnik energii cieplnej dla budynków
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na obszarze gminy, ograniczając poziom niskiej emisji zanieczyszczeń, powstającej
w procesach spalania wysokoemisyjnych paliw tradycyjnych w indywidualnych źródłach
ciepła. Dodatkowo działalność taka może sprzyjać zarządzaniu siedliskami łąkowymi na
obszarach chronionych, poprzez odpowiedni reżim kośny i usuwanie z nich biomasy.

5. Istotna gałęzią gospodarki, która może być rozwijana w gminie Czarny Dunajec, jest także
wyrób produktów lokalnych. W szczególności proponuje się tutaj, w związku ze specyfiką
gminy i prowadzonym tu na szeroką skalę wypasem owiec, ukierunkowanie na gospodarkę
pasterską, hodowlę owiec i kóz oraz wytwarzanie serów. Szczególnie istotne będą działania
stymulujące część gospodarstw na zgodne z recepturami nieanonimowe wytwarzanie
i legalną sprzedaż serów jakościowych, zarówno oscypka jak i innych serów wytwarzanych na
bazie mleka owczego oraz koziego. Kluczowe będzie tu także budowanie lokalnej marki
„naturowej”, a więc wykorzystującej w swojej tożsamości obecność obszarów Natura 2000
jako wyróżnika wysokiej jakości, atutu powstających tu produktów żywnościowych.

6. Wdrażanie przedstawionych w niniejszej strategii rozwiązań może być startem do
budowania przez Czarny Dunajec, marki „zielonej gminy” - gminy ekonomicznie stabilnej,
będącej dobrym miejscem do życia dla lokalnych mieszkańców oraz przyciągającej
turystów czy wybranych inwestorów. Realizacja takiej szerszej, spójnej wizji planowania
rozwoju gminy w zrównoważony sposób, oprócz właściwego adresowania kwestii
środowiskowych w zarządzaniu gminą, może obejmować wdrażanie konkretnych projektów
mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych czy projektów związanych z edukacją
ekologiczną, dbanie o jakość wód, powietrza, odpowiednią gospodarkę odpadami i estetykę
gminy, właściwe zagospodarowanie przestrzenne gminy, a także promocję ekologicznego
rolnictwa.
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3. Metodyka przygotowania strategii
Proces powstawania strategii
Przygotowanie strategii składało się zasadniczo z 5 etapów:
i)

warsztaty wprowadzające w gminie

ii)

spotkanie robocze w gminie mające na celu omówienie zakresu i zawartości strategii

iii)

przygotowanie roboczej wersji strategii

iv)

konsultacja elektronicznej wersji roboczej strategii z przedstawicielami urzędu gminy
i innymi zainteresowanymi osobami w gminie

v)

przygotowanie ostatecznej wersji strategii i przekazanie jej do gminy

Taki schemat działania miał zapewnić partycypacyjny sposób przygotowania strategii, jej wysoki
poziom merytoryczny oraz profil spełniający oczekiwania gminy i pasujący do jej lokalnych warunków
społecznych, gospodarczych i przyrodniczych.
Warsztaty wprowadzające miały na celu przekazania ogólnych informacji dotyczących możliwości
wdrażania pro-środowiskowych form działalności gospodarczej w gminie, a więc wstępne zapoznanie
odbiorców z tym zagadnieniem oraz z samym projektem, w ramach którego przygotowywane były
strategie. Warsztaty te przeznaczone były dla wszystkich zainteresowanych w gminie, w szczególności
dla przedstawicieli władz samorządowych, aktywnych przedsiębiorców działających w branżach
związanych ze środowiskiem przyrodniczym, lokalnych liderów, reprezentantów lokalnej grupy
działania, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych czy przedstawicieli instytucji
zarządzających obszarami chronionymi. W warsztatach wprowadzających brało udział z reguły ok.
25 osób. Spotkanie to oprócz uświadomienia możliwości rozwijania na terenie gminy, dziedzin
działalności gospodarczej sprzyjających ochronie przyrody, miało na celu zapoznanie z zagadnieniami
związanymi z procedurą ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, siecią Natura 2000 w Polsce
i w szczególności obszarów chronionych na terenie ich gminy. Prezentowane były również przykłady
wykorzystania dotacji krajowych i unijnych na działania związane z ochroną przyrody i konkretne
przykłady dochodowej działalności gospodarczej przyjaznej środowisku, mające szanse rozwoju na
terenie polskich Karpat. W gminie Czarny Dunajec warsztaty wprowadzające odbyły się w dniu
13.03.2013 i wzięło w nich udział 16 osób.
Spotkanie robocze w gminie organizowane było w celu przedyskutowania planowanego zakresu
i zawartości strategii tak, aby dostosować ją do specyfiki gminy i potrzeb lokalnej społeczności.
Spotkanie to przeznaczone było dla mniejszej grupy odbiorców (z reguły 6-10 osób) i oprócz zespołu
8
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przygotowującego strategię (z reguły 4 osoby, w tym 2 ekspertów zewnętrznych), uczestniczyli w nim
przedstawiciele urzędu gminy, reprezentanci Lokalnych Grup Działania, oraz zainteresowani tematem
przedsiębiorcy. Spotkanie robocze dotyczące przygotowania strategii dla gminy Czarny Dunajec
odbyło się 29.11.2011 i wzięło w nim udział 26 osób. Uwagi dotyczące strategii były spisywane
w trakcie spotkania, a później przekazane wszystkim ekspertom przygotowującym poszczególne
części strategii.
Po warsztatach roboczych następowało przygotowanie pierwszej całościowej wersji roboczej
strategii dla danej gminy. W jej przygotowaniu uczestniczyły 3 osoby ze strony instytucji
koordynującej projekt (OTOP), które przygotowywały rozdziały wstępne, oraz 2 zespoły ekspertów
zewnętrznych, które przygotowywały części tematyczne strategii. Roboczą wersję strategii (całość lub
poszczególne części) w wersji elektronicznej wysyłano do konsultacji do osoby kontaktowej
w urzędzie gminy (z reguły pracownik operatu środowiska), z prośbą o naniesienie uwag oraz
przekazanie dokumentu innym osobom, zainteresowanym jego konsultacją. Po uwzględnieniu uwag
ze strony gminy powstawała ostateczna wersja opracowania, która w wersji papierowej, oraz
elektronicznej przekazana zostanie do Urzędu Gminy.
Źródła danych
Przy przygotowywaniu poszczególnych części strategii korzystano zasadniczo z 3 źródeł danych:
(1) dane literaturowe; (2) informacje uzyskane od reprezentantów gminy, podczas warsztatów
wstępnych, oraz spotkania roboczego, a także podczas wywiadów / rozmów telefonicznych na etapie
przygotowywania strategii; (3) dane z innych dokumentów strategicznych / planistycznych,
dotyczących danej gminy. Wszystkie źródła danych były w miarę możliwości podawane
w poszczególnych częściach strategii.
Zgodność z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu
Dołożono wszelkich starań, żeby dokument skonfrontować z treścią innych opracowań o charakterze
planistycznym, czy strategicznym, które dotyczą gminy i zapewnić zgodność proponowanych tu
rozwiązań z dokumentami wyższego rzędu. W szczególności starano się tu analizować takie
dokumenty jak: Strategia Rozwoju Gminy, Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania, Strategia
Rozwoju Województwa, czy Regionalne Programy Operacyjne. Szczególną wagę przywiązywano do
zapisów dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony środowiska w powyższych dokumentach.
Kluczowymi opracowaniami, które mogą wpływać będą na szczegółowy kształt działań
przedstawionych w strategiach ekorozwoju, są także plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
obszarów Natura 2000. W chwili obecnej dla żadnego obszaru Natura 2000 w Karpatach nie jest
9
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gotowy taki plan, ponieważ są one na etapie przygotowania, bądź też będą przygotowywane
w najbliższej przyszłości. Aktualnie nie było więc możliwe uzgodnienie zapisów tych planów z treścią
strategii. Na poziomie koncepcyjnym, przyjęto, że w strategii ujmowane są tylko działania, które nie
będą wpływać negatywnie na lokalne walory przyrodnicze. Należy jednak zaznaczyć, że potencjalne
wdrażanie zapisów niniejszej strategii, powinno być poprzedzone uzgodnieniem z treścią planów
zadań ochronnych, a w przypadku, gdy jest to wymagane, wdrażanie ujętych tu działań powinno być
poprzedzone procedurą oceny oddziaływania na środowisko.
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4. Rozwój prośrodowiskowych form działalności gospodarczej
w warunkach gmin karpackich - wprowadzenie
Opracowanie: Tomasz Wilk
Karpaty to region o wyjątkowych w skali całego kraju krajobrazach, unikatowej faunie i florze,
niepowtarzalnych zabytkach oraz wciąż żywych tradycjach i folklorze kultywowanym przez lokalne
społeczności. To przyrodniczo-kulturowe dziedzictwo bez wątpienia wymaga naszej aktywnej
ochrony. Jednocześnie jednak mieszkańcy tego regionu mają prawo, aby ich wsie, gminy i powiaty
rozwijały się gospodarczo. Poszukiwanie rozwiązań, które godziłyby te na pierwszy rzut oka
przeciwstawne procesy jest niezbędne, aby na długo zapewnić zrównoważony rozwój tego regionu,
godzący potrzeby wszystkich stron. Niniejsza strategia ma na celu wskazanie takich form działalności
gospodarczej, które mogą przyczyniać się zarówno do podniesienia statusu życia lokalnych
społeczności, jak i do zachowania przyrody i kultury obszaru Karpat.
Na wdrażaniu zawartych tu pomysłów zyskamy Wszyscy – społeczeństwo, jako odbiorca dóbr,
których dostarczają nam Karpaty w postaci zdrowej żywności, czystej wody czy miejsca do
wypoczynku; a także lokalne społeczności mogąc budować gospodarczy kapitał w oparciu o to, co jest
im bliskie – kulturę i przyrodę swojego regionu.
Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainspirują lokalne władze, aktywnych
przedsiębiorców czy lokalnych liderów w gminie, do szukania własnych pomysłów na aktywizację prośrodowiskowych form działalności gospodarczej w gminie. Wierzymy też, że zrozumienie, jak ważne
jest środowisko naturalne dla dobrobytu naszego społeczeństwa, zachęci do baczniejszego zwracania
uwagi na potrzeby ochrony przyrody, zarówno w podejmowaniu codziennych decyzji, jak
i w strategicznym planowaniu długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa, gminy czy powiatu.

Rozwój gospodarczy w Karpatach – gdzie szukać dobrych rozwiązań?
Specyfika Karpat, związana z ich topografią, klimatem, warunkami środowiskowymi czy kulturą,
w znaczący sposób determinuje możliwe kierunki rozwoju gospodarczego. Dziedzictwo przyrodnicze,
kulturowe i społeczne Karpat to wciąż niedoceniany kapitał, często uważany za hamulec rozwoju. Bez
wątpienia charakterystyka regionu sprawia, że pewne szczególne formy rozwoju (np. przemysł ciężki)
nie będą tu miały racji bytu, jednak inne gałęzie gospodarki (np. turystyka czy rolnictwo ekologiczne),
mogą być rozwijane z powodzeniem. Kluczową kwestią jest postawienie na rozwój wykorzystujący
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lokalne, zastane warunki przyrodnicze i kulturowe oraz zrozumienie, że ochrona tych zasobów jest
niezbędna, jeśli chcemy zapewnić trwały rozwój karpackich społeczności.
Dlaczego poszukiwanie rozwiązań bazujących „w przyjazny sposób” na lokalnych zasobach
przyrodniczych czy kulturowych jest tak istotne? Po pierwsze wdrażanie ich jest z reguły najmniej
kapitałochłonne, gwarantuje „autentyczność” produktu osadzonego w miejscowych realiach oraz
łatwiejsze zdobycie dla takich pomysłów akceptacji lokalnych społeczności. Wszystko to może
znacznie podnosić szansę na realizację przedsięwzięcia i jego długoterminową kontynuację. Po drugie
rozwiązania takie, jeśli są odpowiednio zaplanowane, w najmniejszym stopni ingerują w dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze. Sprzyja to zachowaniu specyfiki regionu, zwyczajów i tradycji lokalnych
społeczności, poniekąd gwarantując, że rozwój ekonomiczny nie odbywa się kosztem tożsamości
lokalnych społeczności oraz nie obniża jakości życia mieszkańców. Rozwiązania bazujące na lokalnych
zasobach mają także największą szansę wchodzić w synergię z innymi formami działalności
gospodarczej, w szczególności ze zrównoważoną turystyką. Turyści, jak nikt inny, zweryfikują, czy
proponowane przez nas produkty spełniają kryteria autentyczności, naturalności i bliskości
z przyrodą. Rozwiązania szanujące lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe są także z reguły
najbardziej „zrównoważone” – wiele z nich nie przyniesie dużego zysku w krótkim czasie, ale
w dłuższej perspektywie zagwarantuje większe korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i w sferze
jakości życia. Widok, jaki roztacza się za oknem przeciętnego karpackiego domu, to mozaika lasów,
łąk i pól, wciąż noszących stosunkowo niewielkie piętno obecności człowieka. Niezwykle istotne jest,
aby w tym krajobrazie zobaczyć potencjał dla zrównoważonego rozwoju Karpat. W takim ujęciu
zasoby przyrodnicze czy kulturowe są podstawą rozwoju wielu form działalności społecznej
i gospodarczej - jasna staje się więc potrzeba ich ochrony.

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego – dlaczego należy o tym pamiętać?
Wiele decyzji, które podejmujemy prowadząc swoje gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo lub
zarządzając gminą, czy powiatem, ma bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko naturalne.
Dlaczego tak istotne jest, aby ten wpływ umieć oceniać i w miarę możliwości minimalizować?
Odpowiedzi jest wiele i obejmują one argumenty zarówno naukowe, jak i etyczne, ale być może
najważniejszym z nich jest ten, że jakość naszego życia bezpośrednio zależy od stanu środowiska
przyrodniczego. Ochrona siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, a także krajobrazu ma
bezpośrednie, mocne przełożenie na to, jak żyje się nam i jak będzie się żyć naszym dzieciom
i wnukom. Coraz więcej publikacji naukowych podkreśla ten związek, a stan środowiska naturalnego
uwzględniany jest m.in. we wskaźnikach jakości życia mieszkańców wielu krajów Unii Europejskiej.
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Paleta usług i dóbr, których źródłem jest środowisko naturalne, to tzw. usługi ekosystemowe.
Obejmują one m.in. „bezpośrednie” produkty, których dostarczają nam ekosystemy, jak żywność,
czyta woda, paliwa, surowce naturalne czy substancje czynne leków. Ekosystemy kształtują także
wiele procesów, wpływających na nasze życie poprzez utrzymanie jakości powietrza, regulację
klimatu, kontrolę erozji gleb, regulację przepływu i retencji wód, zapylanie roślin itp. Środowisko
naturalne wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie, zapewniając możliwość rekreacji
i spędzania czasu wolnego; jest także źródłem wartości duchowych i etycznych. Jakość usług
ekosystemowych, „świadczonych” przez przyrodę, zależy oczywiście od stanu środowiska – czym
jest on lepszy, tym wyższej jakości są usługi. Warto podkreślić, że wiele z usług ekosystemowych
działa lokalnie, inne maja charakter regionalny, a nawet globalny – od tego, w jakim stanie będą łąki,
strumienie i lasy za naszym oknem, zależeć będzie nie tylko jakość powietrza i wody w naszym
miejscu zamieszkania, ale także w całym regionie lub kraju.
W przedstawionym powyżej ujęciu przyroda to nie hamulec rozwoju gospodarczego, a raczej
strażnik dbający o to, żeby rozwój ten uznawał nie tylko ekonomiczne wartości. Szeroko
pojmowany dobrobyt nas wszystkich powinien być mierzony nie tylko stanem posiadania, ale także
jakością naszego życia, która przecież tak mocno zależy od środowiska naturalnego. Podsumowując,
ochrona przyrody to nie fanaberia nielicznej grupy osób, lecz nieunikniona konieczność. Kwestię tę
trafnie podsumowuje Wizja 2050 Rady Komisji Europejskiej: „do 2050 roku funkcje ekosystemów
i korzyści, jakich dostarczają jako naturalny kapitał, będą chronione, docenione i odpowiednio
odtworzone, zarówno dla ich wartości samej w sobie, jak i ze względu na kluczowy wkład w jakość
życia człowieka i dobrobyt ekonomiczny, a także dla uniknięcia katastrofalnych skutków utraty
różnorodności biologicznej”.

Jaka jest „wartość” otaczającej nas przyrody?
Różnorodność biologiczna jest ważna sama w sobie, ale jest też podstawą wielu dóbr i procesów, od
których jesteśmy zależni. Wartość wielu z tych dóbr możemy oszacować, określając wymierne
korzyści ekonomiczne, jakie przynosi nam zdrowe środowisko naturalne. W Unii Europejskiej 4,4
miliona stanowisk pracy jest bezpośrednio zależnych od środowiska przyrodniczego. Wskaźnik ten
jest szczególnie wysoki dla cennych przyrodniczo regionów, takich jak np. Karpaty, gdzie życie
zawodowe wielu osób (rolników, leśników, branży turystycznej i in.) opiera się o zasoby naturalne.
Przepływ ludzi szukających wypoczynku we wszystkich obszarach Natura 2000 w UE oszacowano na
1,2–2,2 miliarda wizyto-dni rocznie, a korzyści wypoczynkowe z tym związane oszacowano na 5-9
miliardów euro rocznie. Oznacza to, że obecność wysokiej jakości ekosystemów (leśnych, łąkowych,
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czy morskich) bezpośrednio determinuje możliwość zatrudnienia wielu spośród nas. Oczywiście
zachowanie środowiska przyrodniczego związane jest także z kosztami, jednak liczne analizy
wskazują, że korzyści ekonomiczne, których źródłem jest „zdrowe” środowisko naturalne zawsze
przewyższają koszty ochrony tego środowiska (np. badania przeprowadzone w Szkocji wskazują na
zyski 7-krotnie wyższe od kosztów). Przykładowo, gospodarcza wartość zapylania roślin przez owady
w krajach UE oszacowana została na 15 miliardów euro rocznie. Tak więc, bez odpowiednich działań
mających na celu ochronę owadów zapylających europejskie rolnictwo poniosłoby ogromne straty.
Te zależności dostrzegane są coraz częściej przez samych przedsiębiorców i instytucje zajmujące się
działalnością gospodarczą. Przykładem tego może być deklaracja Światowej Rady Biznesu na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju, mówiąca: „Biznes nie może funkcjonować, jeśli ekosystemy i usługi przez
nie dostarczane – jak woda, różnorodność biologiczna, włókna, drewno lub klimat – będą niszczone
bez umiaru”. Jeszcze raz należy więc podkreślić, że lokalne działania na rzecz ochrony przyrody, np. te
podejmowane na poziomie gminy, mają kapitalne znaczenie także w budowaniu stabilnego systemu
gospodarczo-ekonomicznego, który dodatkowo pozytywnie oddziałuje na nasze życie.

Pro-środowiskowy rozwój gospodarczy w gminie – o czym warto pamiętać?
Jak wskazano powyżej, ochrona zasobów przyrodniczych jest kluczowa w zapewnieniu nam
wszystkim wysokiej jakości życia. Większość lokalnych samorządów dostrzega wagę tego zagadnienia
i w lokalnych strategiach rozwoju z reguły wskazuje na potrzebę zrównoważonego rozwoju
gospodarczego oraz konieczność ochrony zasobów przyrodniczych. Jednak rzeczywiste branie pod
uwagę kwestii związanych z ochroną przyrody w planowaniu rozwoju ekonomicznego wsi, gminy lub
powiatu nie przychodzi łatwo. Związane jest to głównie z faktem, że korzyści płynące z zachowania
środowiska naturalnego często uważane są za dobro wspólne, nie przynoszące konkretnych korzyści.
Przy podejmowaniu codziennych decyzji wymagających pogodzenia często sprzecznych racji, interesy
ochrony przyrody nie zawsze znajdują należyte miejsce. Jednym z największych wyzwań związanych
z ochroną przyrody na poziomie lokalnym, jest trudność w braniu pod uwagę raczej korzyści
długofalowych, zamiast krótkoterminowych - planowanie na okres dłuższy niż jedna kadencja,
przewidując jak nasze działania wpływać mogą na życie lokalnych społeczności, a także
społeczeństwa jako całości, w kontekście wielu lat i pokoleń. Niewielu liderów decyduje się na
podjęcie mniej popularnych decyzji, które jednak w długiej perspektywie czasowej przyniosą więcej
korzyści lokalnym społecznościom. Jest to jednak jedyne podejście gwarantujące, że nam i naszym
dzieciom będzie żyło się lepiej. Niezwykle istotną kwestią przy podejmowaniu decyzji dotyczących
rozwoju gminy, jest branie pod uwagę wartości innych niż ekonomiczne. Niektóre rozwiązania, które
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mogą nie przynosić dochodów w gminie, ale być odbierane przez mieszkańców jako lepsze.
W szczególności dotyczy to zachowania charakteru, specyfiki czy „przyjazności” miejsca do
mieszkania, a więc unikanie podejmowania decyzji mogących negatywnie wpływać na poziom hałasu,
zanieczyszczenie, natężenie ruchu drogowego czy przestrzeń życiową mieszkańców. Przykładem
może być właściwe planowanie intensywności ruchu turystycznego w gminie – dążąc za wszelką cenę
do jego maksymalizacji możemy stracić charakter miejsca przyjaznego turystom i mieszkańcom.
Proces taki jest widoczny w niektórych, dużych ośrodkach turystycznych – mimo krótkotrwałych
znacznych korzyści ekonomicznych, w dłuższej skali czasu można zauważyć negatywny wpływ
nadmiernego ruchu turystycznego, zarówno na jakość życia lokalnych mieszkańców, jak i na
percepcję takiego miejsca przez turystów. Niezwykle istotne, wymagające osobnego podkreślenia
jest odpowiednie planowanie przestrzenne w gminie. W całej Europie coraz większy nacisk kładzie
się na ochronę krajobrazu, czy środowiska przyrodniczego w szerszej skali przestrzennej, m.in.
poprzez koncepcję „zielonej infrastruktury” oraz usług ekosystemowych. Wiąże się to
z powszechniejszym rozumieniem faktu, że krajobraz, jako część dziedzictwa przyrodniczego czy
kulturowego, także powinien być przedmiotem ochrony. Kwestia ta jest szczególnie istotna
w warunkach górskich. Niestety na poziomie lokalnym decyzje

o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu podejmowane są często chaotycznie, bez kontekstu spójnej wizji rozwoju
gminy i ochrony jej walorów krajobrazowych czy kulturowych. Wartom pamiętać, że krajobraz i jego
ochrona, oprócz aspektu środowiskowego, czy estetycznego, są kluczowe jako wizytówka gminy
przyciągająca turystów. Jeśli przestrzeń gminna zostanie zabudowana w bezładny, chaotyczny
sposób, to może stracić siłę przyciągania, jako miejsce atrakcyjne turystycznie.
„Zielona gmina” – koncepcja przyszłości?
Podejmowanie pro-środowiskowych rozwiązań może być wstępem do realizacji szerszej, spójnej
wizji planowania rozwoju gminy w zrównoważony sposób. Realizacja takiej wizji, oprócz właściwego
adresowania kwestii środowiskowych w zarządzaniu gminą, może także obejmować wdrażanie
konkretnych projektów mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych czy projektów związanych
z edukacją ekologiczną, dbanie o jakość wód, powietrza, odpowiednią gospodarkę odpadami
i estetykę gminy, właściwe zagospodarowanie przestrzenne gminy, a także promocję ekologicznego
rolnictwa. Na tej bazie promować możemy swoją „zieloną gminę”, jako miejsce wdrażania idei
zrównoważonego rozwoju. Jeśli etykieta „zielonej” gminy nie będzie jedynie etykietą,
a autentycznym produktem, w oparciu o nią będziemy mogli tworzyć kolejne inicjatywy, związane
z rozwojem zrównoważonej turystyki, promocją produktów lokalnych czy aktywizacją ekstensywnego
rolnictwa. Warto podkreślić, że pro-środowiskowe podejście do podejmowania decyzji niesie też
wiele korzyści praktycznych, m.in. możliwość korzystania z szerokiego wachlarza dotacji
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skierowanych na ochronę przyrody i środowiska, możliwość udziału w systemach wyróżnień i nagród
dla „zielonych” inicjatyw czy łatwiejsze współgranie z innymi gałęziami gospodarki np. turystyką.
„Zielona” gmina, to nie tylko gmina ekonomicznie stabilna, ale także dobre miejsce do życia oraz
hasło przyciągające turystów, wybranych inwestorów, czy przedsiębiorców. Niniejsza strategia
może być dobrym wstępem do budowania marki „zielonej gminy”. To od odbiorców strategii, a więc
władz samorządowych, lokalnych liderów czy aktywnych przedsiębiorców, zależeć będzie, czy
propozycje tu zawarte będą wdrażane.
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5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne gminy Czarny Dunajec
Opracowanie: Aleksandra Pępkowska-Król
Streszczenie
Gmina Czarny Dunajec jest gminą wiejską położoną na południu Polski w powiecie nowotarskim (woj.
małopolskie). Zajmuje powierzchnię 218 km2 i jest jedną z większych gmin regionu polskich Karpat.
W 2011 r. zamieszkiwało ją 21 959 osób (gęstość zaludnienia 101 osób/km2).
W 2011 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 960 podmiotów gospodarczych, z których
większość zaliczała się do sektora mikroprzedsiębiorstw. Gminę charakteryzuje niski poziom
bezrobocia – bezrobotni zaledwie stanowią 4,8 proc. w grupie osób w wieku produkcyjnym.
Gmina Czarny Dunajec jest typową gminą wiejską, gdzie w powierzchni znaczny jest udział
gospodarstw rolnych (niemal 50 proc.). Gminę charakteryzuje stosunkowo niewielki, jak na gminę
karpacką) stopień zalesienia – zaledwie 15 proc. całego obszaru stanowią lasy. Co więcej
w przeciwieństwie do innych regionów Karpat i Polski w gminie przeważają lasy prywatne.
Bogata, nadal kultywowana kultura Podhala (na terenie którego znajduje się gmina Czarny Dunajec)
sprawia, że odbywają się organizowane są tu liczne cykliczne wydarzenia o tematyce kulturalnej.
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5.1. Charakterystyka gminy
Położenie i powierzchnia
Gmina Czarny Dunajec jest gminą wiejską powiatu nowotarskiego (województwo małopolskie).
Od północy, wchodu i zachodu otaczają ją 4 gminy powiatu nowotarskiego (Jabłonka, Raba Wyżna,
Nowy Targ i Szaflary), a od południa 3 gminy powiatu tatrzańskiego (Krościenko, Poronin i Biały
Dunajec; ryc. 5. 1.).
Najbardziej południowa część Gminy znajduje się w granicach Beskidu Żywieckiego, jej centralną
część zajmuje Kotlina Orawsko-Nowotarska, a południową fragment Pogórza Spisko-Gubałowskiego.
Na terenie gminy spotykają się również dwie krainy historyczno-etnograficzne: Orawa (na zachodzie)
i Podhale (na wschodzie).

Ryc. 5.1. Położenie powiatu nowotarskiego na tle województwa małopolskiego oraz jego podział
administracyjny.

18

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Czarny Dunajec

Obszar gminy zajmuje powierzchnię około 218 km2, którą w 2011 r. zamieszkiwało 21 959 osób.
Gmina Czarny Dunajec jest największą pod względem powierzchni gminą powiatu nowotarskiego.
Jednocześnie jej powierzchnia jest niemal dwukrotnie większa od średniej powierzchni gminy
w Polsce i ponad dwukrotnie większa od średnich dla województwa małopolskiego i regionu polskich
Karpat (ryc. 5.2).
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Ryc. 5.2. Powierzchnia [km ] gminy Czarny Dunajec na tle powierzchni gmin powiatu nowotarskiego oraz
średnich powierzchni gmin: Polski, woj. małopolskiego i regionu polskich Karpat (źródło: opracowanie własne
na podstawie danych GUS).

Podział na sołectwa
Na gminę Czarny Dunajec składa się 15 sołectw. Największym sołectwem jest Czarny Dunajec
(37,8 km2 i 3840 mieszkańców), który jest jednocześnie siedzibą Urzędu Gminy. Czerwienne jest
natomiast sołectwem o największej gęstości zaludnienia (tab. 5.1, ryc. 5.3).
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Tab. 5.1. Sołectwa gminy Czarny Dunajec ich powierzchnia, liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia (stan na
wrzesień 2012 r., źródło: inf. ustna Urząd Gminy Czarny Dunajec).
Miejscowość

Liczba
mieszkańców

Powierzchnia
2
[km ]

Gęstość zaludnienia
2
[os/km ]

Czarny Dunajec

3840

37,8

101,01

Chochołów

1187

12,8

91,64

Ciche

3067

26,5

115,40

Czerwienne

1613

10,8

148,70

Dział

501

5,1

98,04

Konikówka

406

4,2

95,95

Odrowąż

1004

12,2

81,56

Piekielnik

2406

30,3

79,17

Pieniążkowice

886

8,6

102,91

Podczerwone

978

8,6

113,02

Podszkle

863

13,1

65,80

Ratułów

2167

15,3

141,83

Stare Bystre

1713

21,1

81,04

Wróblówka

588

5,7

102,81

Załuczne

729

5,2

139,23
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Ryc. 5.3. Szczegółowa mapa gminy Czarny Dunajec (mapa opracowana przez Wydawnictwo Compass,
Kraków, ul. Podchorążych 3).
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5.2. Ludność i wskaźniki demograficzne – istniejące trendy i prognozy
na przyszłość
Ludność gminy
Gminę Czarny Dunajec w 2011 r. zamieszkiwało 21 959 osób. W latach 2000–2011 zaznaczał się trend
rosnący liczby ludności w gminie. Wzrost liczby ludności w tym okresie był tu na poziomie 6,5 proc. –
z 20 610 osób w 2000 r. do 21 959 w 2011 r. (ryc. 5.4).
Liczba ludności 2000–2011
23 000
22 000
21 000
20 000

20 920

20 727
20 610

20 808

21 141
21 015

21 352
21 282

21 707
21 585

21 959
21 847

19 000
18 000
17 000
16 000
15 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ryc. 5.4. Liczba ludności w gminie Czarny Dunajec w latach 2000–2011 (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GUS).

W przyszłości należy spodziewać się odwrócenia tego trendu. Prognozy GUS dla całej Polski pokazują,
że ogólna liczba ludności dla kraju będzie się stopniowo zmniejszać począwszy od 2015 r. Dla regionu,
w którym położona jest gmina Czarny Dunajec, sytuacja wygląda nieco inaczej – do 2025 r.
(województwo małopolskie) i 2030 r. (powiat nowotarski) będzie tu najprawdopodobniej
obserwowany nadal wzrost liczby ludności, po czym nastąpi jednak odwrócenie trendu (ryc. 5.5).
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Ryc. 5.5. Trendy zmian liczby ludności w okresie 2015–2035 dla Polski, województwa małopolskiego i powiatu
nowotarskiego – prognoza GUS z 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Zagęszczenie ludności w gminie Czarny Dunajec – 101 osób/km2 – stawia ją na 6 miejscu spośród
wszystkich gmin powiatu nowotarskiego. Jest ono jednocześnie niższe od gęstości zaludnienia w całej
Polsce oraz regionie polskich Karpat, a także ponad dwukrotnie niższe od gęstości zaludnienia
w województwie małopolskim (ryc. 5.6).

Gęstość zaludnienia [osób/km2]
663
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101 112 117 120

221

198
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144

0

Ryc. 5.6. Zagęszczenie ludności w 2011 r. w gminie Czarny Dunajec na tle pozostałych gmin powiatu
nowotarskiego (kolor niebieski) oraz zagęszczeń ludności w 2011 r. w Polsce, woj. małopolskim i gminach
regionu polskich Karpat (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Ekonomiczne grupy wieku i obciążenie demograficzne
Do oceny stanu społeczno-gospodarczego populacji danego regionu szczególnie przydatna wydaje się
być struktura populacji uwzględniająca grupy wiekowe. Podziału na takie grupy można dokonać
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w oparciu o przesłanki ekonomiczno-społeczne. I tak do celów analitycznych wyodrębnia się
najczęściej trzy ekonomiczne grupy wieku w poniższej konfiguracji:
1) ludność w wieku przedprodukcyjnym – osoby do 17 roku życia,
2) ludność w wieku produkcyjnym – kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni 18–64 lat,
3) ludność w wieku poprodukcyjnym – kobiety i mężczyźni odpowiednio powyżej 59 i 64 roku życia.
Dla populacji ludności gminy Czarny Dunajec w 2011 r. udziały poszczególnych klas wynosiły
odpowiednio: 1 – 22 proc. (4895 osób), 2 – 63 proc. (13 837) oraz 3 – 15 proc. (3227); i były zbliżone
do ich udziałów dla populacji całej Polski, województwa małopolskiego czy wreszcie regionu polskich
Karpat w tym samym okresie (ryc. 5.7).

Karpaty

21

63

16

woj. małopolskie

20

64

17
wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny

Polska

19

Czarny Dunajec

64

22

0%

63

20%

40%

wiek poprodukcyjny

17

60%

15

80%

100%

Ryc. 5.7. Udział 3 ekonomicznych klas wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego
w populacji ludności Polski, województwa małopolskiego, regionu polskich Karpat i gminy Czarny Dunajec
w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Od początku XXI wieku następował w Polsce spadek wartości obciążenia demograficznego1.
W szczególnie dużym stopniu dotyczył on gmin wiejskich, w tym także gminy Czarny Dunajec, co
doprowadziło do zmniejszenia znacznych jeszcze w 2000 r. różnic w wartości wskaźnika (ryc. 5.8).
W kontekście rozwoju gospodarczego kraju czy regionu był to trend bardzo korzystny, niemniej
jednak prognozy na kolejne lata są już znacznie mniej optymistyczne. Przewiduje się, że wartość
obciążenia demograficznego w Polsce będzie szybko zwiększać się. Odwrócenie trendu nastąpiło
w zasadzie dla całej Polski, a także województwa małopolskiego już w 2009 r. Za taką sytuację
odpowiedzialne są zmiany w strukturze ekonomicznych grup wieku populacji prowadzące do
starzenia się społeczeństwa – czyli spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
oraz znaczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, niezależne od zmian w ogólnej liczebności
populacji.

1

Wskaźnik demograficzny pokazujący, ile osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Ryc. 5.8. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2002–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS).

5.3. Rynek pracy
Podmioty gospodarcze w gminie Czarny Dunajec
W 2011 r. na terenie gminy Czarny Dunajec zarejestrowanych było 960 podmiotów gospodarczych
zaliczanych do kategorii wielkości: mikro, małych i średnich. Przeważająca część to
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające 0–9 osób. Pod względem sektora własności zdecydowana
większość przedsiębiorstw zarejestrowanych w gminie to przedsiębiorstwa prywatne.
Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba podmiotów gospodarczych w gminie wzrosła (różnica pomiędzy
2009 a 2011 to 68 przedsiębiorstwa). Szczególnie duży wzrost nastąpił pomiędzy 2009 i 2010 r.
następnie w 2010 r. Nowo rejestrowane w tym okresie to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa
należące do sektora przedsiębiorstw prywatnych (ryc. 5. 9).

26

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Czarny Dunajec

980
960
940
920
900

Liczba
zatrudnianych:

3
42

50–249
10–49
0–9

3
43

3

publiczna
prywatna

43
921

840
820

24

Własność:

24

880
860

24

942

936

2010

2011

914
868

846

800
780
2009

2010

2011

2009

Ryc. 5.9. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Czarny Dunajec w latach 2009–
2011 według klas wielkości (liczby zatrudnianych pracowników; po lewej) oraz według własności (po prawej;
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W 2012 r. najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Czarny Dunajec zaliczało się do działu
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 264, następne co do wielkości
były grupy przedsiębiorstw należących do działów: budownictwo – 153, przetwórstwo przemysłowe –
118, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo – 61. Przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością związaną
z zakwaterowaniem i usługami turystycznymi to 7 co do wielkości grupa licząca łącznie 44 podmioty
gospodarcze. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje jeden zakład zajmujący się działalnością górniczą
(wydobycie torfu; ryc. 5.10.).
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Liczba podmiotów gospodarczych
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych

264

Budownictwo

153

Przetwórstwo przemysłowe

118

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo

61

Transport i gospodarka magazynowa

53

Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników

51

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

44

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

44

Edukacja

29

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

25

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

24

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

23

Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca

22

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

22

Informacja i komunikacja

8

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

7

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę

3

Górnictwo i wydobywanie

1
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Ryc. 5. 10. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Czarny Dunajec według branży (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Czarny Dunajec, stan na wrzesień 2012 r.).
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 wzrastała zarówno
dla całej Polski jak i regionu, w którym położona jest gmina Czarny Dunajec. Średnie miesięczne
wynagrodzenie w tym okresie wzrosło w powiecie nowotarskim z 1721 do 2684 złotych brutto.
W porównaniu z przeciętnymi wynagrodzeniami brutto dla woj. małopolskiego i kraju wynagrodzenia
w powiecie tarnowskim przez cały analizowany okres były niższe (ryc. 5.11).
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Ryc. 5.11. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 w Polsce, województwie
małopolskim i powiecie nowotarskim (wartości w złotych; źródło: opracowanie własne na podstawie danych
GUS).

Bezrobocie
W 2011 r. gminę Czarny Dunajec charakteryzowało niskie bezrobocie w porównaniu z innymi
gminami powiatu nowotarskiego. Pod względem udziału bezrobotnych w liczbie mieszkańców
w wieku produkcyjnym gmina zajmowała drugie miejsce zaraz po gminie Szaflary (ryc. 5.12).
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Ryc. 5.12. Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w powiecie nowotarskim
w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W gminie Czarny Dunajec, w okresie 2003–2008, udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku
produkcyjnym systematycznie spadał; po czym trend odwrócił się na rosnący. Podobny, choć
znacznie bardziej wyraźny, charakter miały zmiany tego wskaźnika zarówno dla całej Polski, jak
i regionu, w którym położona jest gmina. Co ważne, wartości wskaźnika dla gminy w omawianym
okresie były zawsze znacznie niższe w porównaniu ze średnimi dla Polski, województwa
małopolskiego czy wreszcie powiatu nowotarskiego. Różnica ta stopniowo zmniejszała się w tym
okresie i w 2011 r. wskaźnik dla gminy był już niższy od jego wartości dla całej Polski (ryc. 5.13).
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Ryc. 5.13. Udział procentowy bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2003–2011
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

5.4. Użytkowanie terenu, lasy i gospodarstwa rolne
Formy użytkowania terenu i struktura własności gruntów
Według GUS w 2010 r. na powierzchnię gminy Czarny Dunajec (7000 ha) składały się:
- gospodarstwa rolne o powierzchni 10 238 ha (47 proc. powierzchni gminy);
- grunty leśne o powierzchni 3251 ha (15 proc.);
- pozostałe grunty o powierzchni 8246 ha (38 proc.).
Bardziej szczegółowy podział gruntów ze względu na formę pokrycia przedstawiają wyniki programu
Corine Land Cover 20062 (ryc. 5.14).

2

Corine Land Cover 2006 (CLC 2006) jest kontynuacją zrealizowanych przez Europejską Agencję Środowiska
(EEA) projektów CORINE Land Cover 1990 (CLC1990) i CORINE Land Cover 2000 (CLC2000), a jego
podstawowym celem jest dalsze dokumentowanie zmian w pokryciu terenu, jak również gromadzenie
i aktualizacja porównywalnych danych w Europie. Jednym z głównych wyników projektu jest krajowa baza
danych pokrycia terenu. W Polsce projekt koordynuje Inspekcja Ochrony Środowiska.
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Czarny Dunajec

Ryc. 5.14. Pokrycie terenu w gminie Czarny Dunajec. Na diagramie kołowym przedstawiono powierzchnię w ha
oraz procent powierzchni gminy, jaki zajmuje każda z form pokrycia terenu (źródło: opracowanie własne na
podstawie CLC2006).
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Przedstawiona dotychczas struktura wykorzystania gruntów w gminie Czarny Dunajec daje jedynie
bardzo ogólny i w dużym stopniu uproszczony obraz. Bardziej szczegółowych danych dostarczają
wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. oraz dane GUS dotyczące leśnictwa w Polsce (patrz
punkty: Rolnictwo – Powszechny Spis Rolny 2010 i Lasy).

Rolnictwo (Powszechny Spis Rolny 2010)
W 2010 r. w gminie Czarny Dunajec istniały 2701 gospodarstwa rolne, które łącznie zajmowały
powierzchnię 10 238 ha i stanowiły 47 proc. powierzchni całej gminy. W obrębie tych gospodarstw
użytki rolne zajmowały 9033 ha (42 proc. powierzchni gminy).
Średnio powierzchnia użytków rolnych w jednym gospodarstwie rolnym gminy Czarny Dunajec w
2010 r. wynosiła 3,4 ha. Wartość ta była większa od średnich dla gmin woj. małopolskiego (2,3 ha) i
Karpat (2,1 ha; ryc. 5.15), nadal wskazywała jednak na duże rozdrobnienie własności. Tak duże
rozdrobnienie własności gruntów w regionie polskich Karpat (dla porównania ogólnie dla Polski
średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie to 6,8 ha) implikuje tu m.in. problem z niską
frekwencją rolników przystępujących do programu rolno-środowiskowego (patrz punkt: Udział
w programie rolnośrodowiskowym).
Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie [ha]
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Ryc. 5.15. Średnie powierzchnie użytków rolnych przypadające na jedno gospodarstwo rolne w 2010 r.
w gminach powiatu nowotarskiego, całej Polski, województwa małopolskiego i regionu polskich Karpat (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. zastosowano poniższy podział gruntów
wchodzących w skład gospodarstw rolnych na kategorie:


Grunty rolne w dobrej kulturze
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 pod zasiewami
 grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi
 uprawy trwałe (w tym sady)
 ogrody przydomowe
 łąki trwałe
 pastwiska trwałe
Pozostałe użytki rolne
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty

Strukturę wykorzystania gruntów w gospodarstwach
z uwzględnieniem powyższych klas przedstawia rycina 5.16.

pozostałe grunty
363
3,5%
lasy i grunty leśne
842
8,2%

pozostałe użytki
rolne
1484
14,5%

pastwiska trwałe
976
9,5%

rolnych

pod zasiewami
433
4,2%

uprawy trwałe i
ogrody
przydomowe
26
0,3%

gminy

Czarny

Dunajec

grunty ugorowane
łącznie z
nawozami
zielonymi
57
0,6%

łąki trwałe
6057
59,2%

Ryc. 5.16. Struktura wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Czarny Dunajec. Na wykresie dla każdej
kategorii przedstawiono wartość bezwzględną (powierzchnia w ha) i jej udział procentowy w całkowitej powierzchni
gospodarstw rolnych w gminie (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).
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Udział w programie rolno-środowiskowym
W 2012 r. w gminie Czarny Dunajec 92 gospodarstwa rolne brały udział w programie
rolnośrodowiskowym. Największym zainteresowaniem cieszy się pakiet 7 programu – zachowanie ras
lokalnych zwierząt. Realizowało go 55 gospodarstw na powierzchni 800 ha.
Z punktu widzenia celów ochrony przyrody niepokojący może być fakt niewielkiego zainteresowania
tzw. pakietami przyrodniczymi:
- 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000;
- 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.
Na terenie gminy tylko jedno gospodarstwo przystąpiło do realizacji pakietu 5.
Szczegółową sytuację dotyczącą realizacji programu w gminie Czarny Dunajec przedstawiono w tab.
5.2.
Tab. 5.2. Liczba gospodarstw oraz powierzchnia użytków rolnych w poszczególnych pakietach programu
rolnośrodowiskowego w gminie Czarny Dunajec w 2012 r. (źródło: inf. ust. Urząd Gminy Czarny Dunajec).
Warianty pakietów programu

Liczba gospodarstw

Łączna powierzchnia [ha]

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

12

500

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

8

18

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i
siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Pakiet 7. Zachowanie ras lokalnych zwierząt

1

5

55

800

Lasy
Karpaty są obszarem Polski o szczególnie dużej lesistości. W porównaniu z zalesieniem całego kraju
i województwa małopolskiego na poziomie 29 proc., obszar polskich Karpat w 41 proc. pokryty jest
przez lasy. Gminę Czarny Dunajec charakteryzuje natomiast niskie zalesienie – w 2011 r. grunty leśne
zajmowały tu 2845 ha (15 proc. powierzchni gminy; ryc. 5. 17).
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Zalesienie [%]
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woj. małopolskie
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0
Czarny Dunajec

Karpaty

Ryc. 5.17. Zalesienie (procent powierzchni zajętej przez grunty leśne) gminy Czarny Dunajec, Polski, woj.
małopolskiego oraz gmin regionu polskich Karpat w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych
GUS).

W gminie Czarny Dunajec przeważająca część lasów – 86 proc. –należy do prywatnych właścicieli.
Odwrotnie wygląda sytuacja w całej Polsce czy w Karpatach, struktura własności jest tu odwrócona
na korzyść lasów publicznych (ryc. 5.18).

Polska

81

Karpaty

19

69

31
lasy publiczne

woj. małopolskie

56

Czarny Dunajec

14

0%

lasy prywatne

44

86

20%

40%

60%

80%

100%

Ryc. 5.18. Struktura własności lasów w 2011 r. w gminie Czarny Dunajec, woj. małopolskim, gminach regionu Karpat oraz
Polsce. Na wykresie podano procent, jaki stanowią poszczególne formy własności w całkowitej powierzchni lasów (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Planowanie przestrzenne w gminie
W 2012 r. cała powierzchnia gminy Czarny Dunajec objęta była miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący akt prawa miejscowego regulujący planowanie
przestrzenne w gminie wprowadzony został uchwałą nr VII/59/2003 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu
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z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Czarny Dunajec (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 21 lipca 2003 r. nr 193, poz.
2408). W 2008 r. wprowadzono do niego poprawki uchwałą nr XX/203/2008 Rady Gminy w Czarnym
Dunajcu z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Czarny Dunajec (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia
15 grudnia 2008 r. nr 848, poz. 6297).
Posiadanie przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi m.in. istotne
ułatwienie w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami.

5.5. Infrastruktura społeczna w gminie
Oświata
W gminie Czarny Dunajec znajduje się 25 szkół, w tym: 15 podstawowych, 7 gimnazjów, 2 zasadnicze
i 1 liceum (źródło: Urząd Gminy Czarny Dunajec).
W roku akademickim 2012/2013 w Gminie Czarny Dunajec 3158 osób uczęszczało do przedszkoli
bądź szkół. Szczegółowo sytuację uczących się zobrazowano w tab. 5.3.
Tab. 5.3. Liczba dzieci w przedszkolach oraz liczba uczniów szkół poszczególnych stopni w miejscowościach
gminy Czarny Dunajec w roku akademickim 2012/2013 (źródło: inf. ustna Urząd Gminy Czarny Dunajec).
Miejscowość/
szkoła
Chochołów

Podstawowa

Gimnazjum

Liceum

Zawodowa

Przedszkole

68

-

-

-

19

Ciche

251

157

-

-

72

Czarny Dunajec

249

217

52

340

116

Czerwienne

138

50

-

13

71

Dział

8

-

-

-

7

Koniówka

-

-

-

-

-

Odrowąż

107

-

-

-

40

Piekielnik

193

126

-

-

55

Pieniążkowice

87

-

-

-

21

Podczerwone

77

-

-

-

15

Podszkle

59

-

-

-

19

Ratułów

101

57

-

-

28

Stare Bystre

98

53

-

-

67

Wróblówka

-

-

-

-

-

Załuczne

-

119

-

-

-

Razem uczniów

1436

779

52

353

530
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Infrastruktura sportowa
Gmina Czarny Dunajec wyposażona jest w szereg obiektów sportowych, które oprócz funkcji
zapewnienia możliwości uprawiania sportów przez lokalnych mieszkańców, może być
wykorzystywana w promocji regionu wśród turystów (tab. 5.4sF).
Tab. 5.4. Obiekty sportowe zlokalizowane na terenie gminy Czarny Dunajec (źródło: Urząd Gminy Czarny
Dunajec).
Obiekt sportowy

Liczba

Stadion

1

Boiska sportowe

8

Boiska sportowe uniwersalne
Obiekt typu Orlik

10
3

Hale z areną
Sale z areną
Bieżnie 400 m

1
12
2

Wyciągi narciarski

2

Podhalańska Lokalna Grupa Działania
Od 2006 r. na terenie gminy Czarny Dunajec działa Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa
Działania. Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na Pilotażowy Program Leader+. Oprócz gminy
Czarny Dunajec obejmuje swoimi działaniami gminy: Biały Dunajec, Kościelisko i Poronin.

Cykliczne wydarzenia kulturalne
Podhale to jeden z bogatszych pod względem kulturowym regionów Polski. W wielu miejscach
obyczaje rdzennych górali są tu nadal kultywowane. Stąd nie brakuje na terenie gminy zespołów
tanecznych i chórów promujących i upowszechniających tę kulturę. To głównie z myślą o nich
organizowane są doroczne konkursy:
- Przeziyracka Młodych Tonecników i Śpiewoków Góralskich;
- Przepatrzowiny Teatrów regionalnych;
- Papieska Majówka na Bachledówce (konkurs góralskiej pieśni religijnej);
- Konkurs recytatorski im. Andrzeja Skupnia- Florka.
Każdego roku w gminie Czarny Dunajec odbywa się również szereg imprez kulturalnych, w tym m.in.:
- Śpiewanie i granie pod Chocholowskom Strzechom;
- Gminne Prezentacje Form Teatralnych Bajkluś;
- Jasełka.
Wszystkie te wydarzenia są okazją do zaprezentowania zwyczajów Podhalan zarówno przed
publicznością z regionu jak i przed turystami z innych części Polski.
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6. Kluczowe siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin
występujące na terenie gminy
Opracowanie: Rafał Bobrek
Gmina Czarny Dunajec jest bogata i unikatowa pod względem przyrodniczym, skupiając wiele
elementów cennych, nie występujących nigdzie indziej w polskich Karpatach. Szczególnie cenny
jest tu mozaikowy układ różnych ekosystemów otwartych – torfowisk, łąk, pastwisk i pól
uprawnych, poprzerastanych borami, często zabagnionymi. Ochronie podlega tu 10 typów siedlisk
przyrodniczych oraz 11 gatunków zwierząt zagrożonych w skali Unii Europejskiej (wymienionych
w załącznikach: I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz I Dyrektywy Ptasiej). Na obszarze Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej, w której leży gmina Czarny Dunajec, dzięki specyficznym właściwościom
geologicznym i klimatycznym, wykształciły się znaczne – największe w polskich Karpatach –
powierzchnie kopulastych torfowisk wysokich i innych siedlisk z nimi związanych. Siedliska te
zamieszkuje unikalna flora i fauna, bogata w gatunki występujące głównie lub nawet wyłącznie
tutaj. Obszar Torfowisk Orawsko-Nowotarskich stanowi element ważnego, naturalnego korytarza
ekologicznego , łączącego Babią Górę z Tatrami (tzw. Korytarz Karpacki). Dla wielu zwierząt, w tym
dla dużych ssaków drapieżnych, jest to ważna droga przemieszczania się.

6.1. Obszary Natura 2000
Na terenie gminy Czarny Dunajec położone są w części dwa obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 (mapa 1.)
Jest to jeden obszar „siedliskowy” (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty):
1. Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH120016
oraz jeden obszar „ptasi” (obszar specjalnej ochrony ptaków):
2. Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007
Oprócz tego, na obszarze gminy zlokalizowana jest cześć obszaru IBA (Important Bird Area)
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, czyli ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym, która na
obszarze gminy Czarny Dunajec pokrywa się swymi granicami z „ptasim” obszarem Natura 2000
(mapa 1).
Poniżej przedstawiono charakterystykę walorów przyrodniczych i przedmiotów ochrony tych
obszarów.
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH120016
Średniej wielkości obszar (8255,6 ha) obejmujący fragment Kotliny Orawsko-Nowotarskiej –
obniżenia terenu zlokalizowanego między masywami Tatr i Beskidów. Chroni on jeden
z największych w Polsce i największy w górach kompleks torfowisk wysokich. Cenne są tu
znaczne obszary borów i lasów bagiennych oraz łąk kośnych użytkowanych ekstensywnie.
Występuje tu wiele rzadkich lub nie występujących nigdzie indziej gatunków ryb,
bezkręgowców i roślin.
W obszarze tym ochronie podlega:
 10 typów siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:
kod siedliska
nazwa
3220
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
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Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici3230
Myricarietum - część z przewagą wrześni)
6230
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
6520
Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
7110
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej
7120
regeneracji
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio7140
Caricetea)
7230
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi91D0
Pinetum)
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
91E0
albae, Alnenion)
Szczególnie cenne są w tym obszarze zbiorowiska nieleśne: torfowiska wysokie i przejściowe, murawy
bliźniczkowe i łąki konietlicowe, a spośród zbiorowisk leśnych – bory i lasy bagienne.
 4 gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:
kod gatunku
nazwa
1193
kumak górski Bombina variegata
2001
traszka karpacka Triturus montandoni
1032
skójka gruboskorupowa Unio crassus
4045
łątka turzycowa Coenagrion ornatum
Największe znaczenie obszar ten ma dla ważki łątki turzycowej, dla której jest to jedno z trzech
obecnie potwierdzonych w kraju stanowisk.
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007
Unikatowy w skali polskich Karpat obszar ochrony ptaków o powierzchni 8 218,5 ha., którego
większość leży na terenie gminy Czarny Dunajec. Jest to jednocześnie obszar Ostoi Ptaków
o Znaczeniu Międzynarodowym (IBA). Najcenniejsze siedliska ptaków w tym obszarze to nie
rozległe kompleksy naturalnych lasów, jak w większości „karpackich” obszarów specjalnej
ochrony, ale otwarte tereny łąk i torfowisk. Zamieszkują je jedne z największych w kraju
populacji lęgowych dwóch „flagowych” gatunków – cietrzewia oraz derkacza. Populacje kilku
kolejnych też są istotne w skali kraju. Występuje tu co najmniej 13 gat. z zał. I Dyrektywy
Ptasiej i 4 gat. z „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”.
W obszarze tym ochronie podlega:
 7 gatunków z zał. I Dyrektywy Ptasiej:
kod gatunku
nazwa
A030
bocian czarny Ciconia nigra
A104
jarząbek Bonasa bonasia
A108
głuszec Tetrao urogallus
A122
derkacz Crex crex
A215
puchacz Bubo bubo
A255
świergotek polny Anthus campestris
A409
cietrzew Tetrao tetrix
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6.2. Inne formy ochrony przyrody
Spośród innych form obszarowej ochrony przyrody na terenie gminy Czarny Dunajec zlokalizowany
jest Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. Ten bardzo rozległy obszar chroniony
(powierzchnia aż 362 820,5 ha) obejmuje w dużej części południowe rejony województwa
małopolskiego i chroni tereny wyróżniające się specyficznymi dla tego regionu walorami
krajobrazowymi. Stanowi on połączenie między licznymi tu obszarami chronionymi o wyższym
reżimie ochronnym (np. parki narodowe i krajobrazowe). W większości obejmuje pasma górskie
porośnięte rozległymi kompleksami karpackich lasów i porozcinane dolinami górskich rzek i potoków.
Spośród siedlisk otwartych szczególnie cenne są unikatowe torfowiska wysokie Kotliny OrawskoNowotarskiej. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje całą powierzchnię
gminy Czarny Dunajec.

6.3. Wybrane siedliska i gatunki, kluczowe na obszarze gminy
Poniżej przedstawiono wybrane kluczowe siedliska i gatunki, dla zachowania których obszary
chronione na terenie gminy są wyjątkowo istotne. Te (a także wszystkie inne, wymienione powyżej)
siedliska i gatunki zagrożone są w skali Unii Europejskiej. Aby efektywnie je chronić państwa
członkowskie UE powołują obszary Natura 2000. Ich ochrona na terenie gminy Czarny Dunajec ma
więc znacznie szerszy, ogólnoeuropejski wymiar.
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
Otwarte zbiorowiska na bardzo wilgotnych, ubogich w związki odżywcze i kwaśnych torfach,
zasilane niemal wyłącznie przez wody opadowe, o charakterystycznej kopulastej strukturze
i dolinkowo-kępkowej mikrorzeźbie powierzchni. Tworzą się poza zasięgiem oddziaływanie
wód gruntowych i powierzchniowych. Roślinność budują nieliczne, wyspecjalizowane
ekologicznie grupy, znoszące skrajne warunki torfowiska (silnie kwaśny odczyn i niska trofia)
– głównie mchy torfowce, krzewinki, byliny, rzadziej krzewy i niewielkie drzewa. W Polsce
siedlisko to występuje przede wszystkim na północy kraju, w pasie przymorskim i na
Pojezierzach. Nieliczne torfowiska wysokie rozmieszczone są ponadto w centralnej Polsce,
w górach i na Podhalu. Jest to siedlisko priorytetowe.
Kluczowe działania ochronne:
 dla torfowisk żywych i dobrze zachowanych – objęcie ich ochroną bierną
i zabezpieczenie przed zmianami wywołanymi działalnością człowieka (np.
odwodnienie i melioracja, nawożenie, zalesianie)
 dla siedlisk zaburzonych – należy wdrożyć odpowiednie działania ochrony czynnej,
mające na celu ponowne uruchomienie naturalnych procesów wzrostu torfowiska
(np. przywrócenie właściwych stosunków wodnych, usunięcie wierzchniej,
zdegradowanej warstwy torfu, usunięcie drzew).
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum)
Iglaste i liściaste bory i lasy na podłożu torfowym, z trwale wysokim poziomem wody, zawsze
kwaśne i ubogie w związki odżywcze. Warstwa drzew budowana jest głównie przez brzozę
omszoną, kruszynę pospolitą, sosnę zwyczajną, sosnę drzewokosą, kosodrzewinę i świerk
pospolity. W warstwie runa charakterystyczne są gatunki specyficzne dla terenów bagiennych
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(mchy torfowce, turzyce, borówki). W Polsce siedlisko występuje w szeregu podtypów, jest
zróżnicowane i niejednorodne.
Kluczowe działania ochronne:
 wyłączenie z użytkowania leśnego i objęcie ochroną bierną najlepiej zachowanych
fragmentów borów bagiennych,
 zachowanie lub przywrócenie właściwych stosunków wodnych,
 zaniechanie eksploatacji torfu.
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
Są to otwarte, pionierskie zbiorowiska roślin zielnych, kolonizujących żwirowiska nad
górskimi potokami. Znaczny jest w tym siedlisku udział gatunków górskich, a jego
występowanie ograniczone jest w Polsce do obszaru Karpat. Wyróżnia się dwa podtypy tego
siedliska: kamieńce górskich potoków z trzcinnikiem szuwarowym i kostrzewą czerwoną oraz
zarośla wrześni pobrzeżnej.
Kluczowe działania ochronne:
 zabezpieczenie siedliska przed regulacjami hydrotechnicznymi cieków górskich,
powodującymi stabilizację koryta, ograniczenie transportu materiału skalnego
i ujednolicenie przepływu wody,
 zaniechanie wydobywania żwiru i kamieni z koryta rzeki i jego pobliża w miejscach
występowania siedliska,
 zabezpieczenie przed nadmierną presją rekreacyjną.
łątka turzycowa Coenagrion ornatum
Niewielka ważka z rodziny łątkowatych, zamieszkująca niewielkie cieki naturalne i sztuczne
(rowy melioracyjne i strumienie) na obszarach łąkowych i torfowiskowych – czyste,
niezacienione, o ciepłej wodzie, niewielkim przepływie i nieprzemarzające zimą. W Polsce
gatunek rzadki, i najprawdopodobniej zanikający, stwierdzony na niewielu stanowiskach,
głównie w południowej części kraju. Na Czerwonej liście zwierząt zagrożonych i ginących
w Polsce zamieszczona w bardzo wysokiej kategorii CR – krytycznie zagrożony.
Kluczowe działania ochronne:
• niedopuszczanie do zmian siedliskowych, w szczególności do zarośnięcia gęstą
roślinnością odcinków cieków zasiedlonych przez ten gatunek (wykaszanie, usuwanie
krzewów i drzew),
• zanik i okresowe wysychanie cieków, w szczególności rowów,
• ochrona cieków przed spływem biogenów z okolicznych pól uprawnych,
kumak górski Bombina variegata
Niewielkich rozmiarów płaz bezogonowy o charakterystycznym ubarwieniu ciała – wierzch
jest szary z nieregularnymi plamkami, natomiast na stroni brzusznej na ciemnym tle
występuje charakterystyczny układ jaskrawych, żółtych lub pomarańczowych plam. Jest
ciepłolubny – zasiedla niewielkie, płytkie zbiorniki, często o charakterze okresowym – stawy,
rowy, glinianki, młaki i kałuże tworzące się w koleinach na drogach gruntowych. Występuje
niemal wyłącznie w Karpatach i na ich pogórzu.
Kluczowe działania ochronne:
 zapewnienie kumakom dostępu do wystarczającej ilości miejsc rozrodczych –
niewielkich, okresowych zbiorników wodnych w górach i na pogórzu.
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ochrona
istniejących
zbiorników
rozrodczych
przed
likwidacją
lub
zagospodarowaniem,
ochrona różnorodności siedlisk otaczających zbiorniki rozrodcze – miejsc, gdzie
gatunek występuje poza okresem godowym, oraz połączeń między nimi (korytarzy
ekologicznych).

cietrzew Tetrao tetrix
Duży kurak o wyraźnym dymorfizmie płciowym – samiec jest czarny z charakterystycznym
lirowatym ogonem, samica brązowa, jednolicie ubarwiona. Zamieszkuje strefę styku lasów,
najczęściej podmokłych i terenów otwartych, na których odbywa widowiskowe, zbiorowe
toki. Lęgi odbywa nielicznie we wschodniej i południowej części kraju, w zaledwie kilku
regionach. Gatunek zamieszczony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt w wysokiej kategorii
EN – silnie zagrożony wyginięciem.
Kluczowe działania ochronne:
 przeciwdziałanie utracie siedlisk, w szczególności miejsc tokowiskowych (zalesienia
śródleśnych polan, melioracje łąk),
 ograniczenie dostępności ludzi do tokowisk w najbardziej newralgicznych okresach
roku,
 redukcja liczebności lisa i kun w miejscach, gdzie występuje cietrzew.
głuszec Tetrao urogallus
Największy i najrzadszy z kuraków leśnych. Głuszce odbywają widowiskowe toki w leśnych
ostępach puszcz borów południa i wschodu kraju. Zamieszkuje rozległe kompleksy borów
i lasów mieszanych na nizinach (bory sosnowe) a w górach bory świerkowe z udziałem jodły
do wysokości 1500 m n.p.m. Szczególnie odpowiadają mu lasy z bogato rozwiniętą warstwą
runa i podszytu. Obecnie jeden z najsilniej zagrożonych wymarciem gatunków ptaków
w kraju.
Kluczowe działania ochronne:
 zapewnienie ptakom spokoju w okresie toków (egzekwowanie ochrony strefowej,
czasowe zamykanie szlaków turystycznych),
 właściwa polityka inwestycyjna na obszarach występowania głuszca, nie powodująca
utraty siedlisk dogodnych dla tego gatunku,
 redukcja liczebności drapieżników (lis, kuny, dzik).
puchacz Bubo bubo
Największa na świecie sowa. Zasiedla różnego typu lasy graniczące z terenami otwartymi.
Często tereny skaliste (naturalne lub kamieniołomy), zlokalizowane nawet poza terenami
leśnymi. Lęgi odbywa w miejscach niedostępnych, a miejsca gniazdowania są objęte ochroną
strefową. W Polsce jest to skrajnie nieliczny ptak lęgowy, występujący w całym kraju, ale
nierównomiernie – najliczniej w Karpatach, Sudetach, na Pomorzu i Lubelszczyźnie oraz
w Dolinie Biebrzy.
Kluczowe działania ochronne:
 bezwzględne egzekwowanie ochrony strefowej wokół gniazd,
 ochrona siedlisk lęgowych i żerowisk przed niekorzystnymi zmianami,
 budowa sztucznych gniazd.
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derkacz Crex crex
Zasiedla otwarte i półotwarte tereny rolnicze użytkowane ekstensywnie, porośnięte wyższą
roślinnością zielną, łąki, turzycowiska, nieużytki, uprawy zbóż i rzepaku.
Kluczowe działania ochronne:
 przeciwdziałanie utracie siedlisk – utrzymanie ekstensywnego gospodarowania na
terenach rolnych, sprzyjającego derkaczowi (np. opóźnianie daty pierwszego pokosu
łąk),
 utrzymanie przestrzennego i czasowego zróżnicowania wykonywania zabiegów
agrotechnicznych pomiędzy działkami stanowiącymi jeden kompleks łąk,
 przyjazny ptakom sposób wykonywania pokosu łąk (koszenie od środka działki na
zewnątrz, stosowanie wypłaszaczy lub koszenie ręczne), zmniejszający ich
bezpośrednią śmiertelność (szczególnie piskląt).
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7. Rozwój działalności opartej o przetwarzanie biomasy w Gminie
Czarny Dunajec
Opracowanie: Michał Wierzbicki

Streszczenie
Regiony o wysokich walorach przyrodniczych, jak Karpaty, mają często duży potencjał dla rozwoju
energetyki odnawialnej, bazujący m.in. na przetwarzaniu biomasy. Rozwijanie systemów
biomasowych jest w dzisiejszych czasach, niezwykle istotne, biorąc pod uwagę stale pogorszający
się stanie środowiska naturalnego, oraz potrzebę zrównoważonego rozwoju gospodarczego
obszarów cennych przyrodniczo. Systemy pozyskiwania i przetwarzania biomasy odpadowej,
umożliwiać mogą efektywne jej zagospodarowanie, aktywizując lokalne gospodarki i jednocześnie
pozwalając na zachowanie właściwej jakości środowiska. Gmina Czarny Dunajec charakteryzuje się
korzystnymi warunkami, pozyskiwania biomasy oraz jej późniejszego wykorzystania na cele
energetyczne. Na podstawie analizy istniejących zasobów biomasy, stwierdzono, iż najwięcej
materiału biomasowego można pozyskać z trwałych użytków zielonych (siano, trawa). Najlepszym
rozwiązaniem jeżeli chodzi o zagospodarowanie pozyskanej biomasy odpadowej jest jej
przetwarzanie na biopaliw stałe w zakładzie produkującym brykiet/pellet. Wyprodukowane
biopaliwo biomasowe może być wykorzystywane jako nośnik energii cieplnej dla budynków na
obszarze gminy, ograniczając poziom niskiej emisji zanieczyszczeń, powstającej w procesach
spalania wysokoemisyjnych paliw tradycyjnych w indywidualnych źródłach ciepła. Wykorzystanie
biopaliwa biomasowego pozwoli zatem gminie na osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego.
Wizję rozwoju działalności opartej o przetwarzanie biomasy w gminie Czarny Dunajec przedstawić
można następująco:
„Pozyskiwanie biomasy z trwałych użytków zielonych w gminie Czarny Dunajec chroniąc zasoby
przyrody na tym terenie, umożliwi jednocześnie produkcję biopaliw stałych z biomasy
i zastosowanie ich w nowoczesnych systemach grzewczych oraz przyczyni się do rozwoju lokalnego
rynku energii odnawialnej”
Cele ogólne (strategiczne) związane z realizacją przedstawionej wizji obejmować powinny,
stworzenie zintegrowanego systemu biomasowego, tj. systemu pozyskiwania i przetwarzania
biomasy odpadowej, ekomodernizację systemów grzewczych na terenie gminy oraz
rozpowszechnienie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii i promocję
wykorzystania biopaliw stałych bazujących na biomasie odpadowej.

7.1. Założenia wstępne
A. Przetwarzanie biomasy - dlaczego warto się tym zajmować?
Gminy leżące na terenie Karpat ze względu na swoją szczególną specyfikę związaną z lokalizacją
w terenach górskich, mogą być szczególnie dobrze predestynowane do rozwijania działalności
związanej z zagospodarowaniem biomasy odpadowej. Związane jest to m.in. z faktem, że obszary
górskie zachowały na znacznych powierzchniach siedliska łąkowe oraz lasy. Prowadzenie
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zrównoważonej gospodarki tymi gruntami pozwala na pozyskiwanie z nich materiału biomasowego,
który po odpowiednim przetworzeniu może być wykorzystany na cele energetyczne. Region
karpacki, to jednocześnie obszar gdzie w wielu miejscach niemożliwe jest rozwijanie przemysłu na
dużą skalę. Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości związanej z przetwarzaniem biomasy może być
więc dobrym pomysłem na rozwój małych przedsiębiorstw w obszarach górskich. Nie bez znaczenia
jest także fakt, że zagospodarowywanie biomasy, szczególnie pochodzenia łąkowego,
w zdecydowanej większości przypadków przynosi pozytywny efekt środowiskowy, umożliwiając
aktywne zarządzanie siedliskami łąkowymi. Dzisiaj, w okresie kiedy dla większości obszarów Natura
2000 w polskich Karpatach, powstają plany zadań ochronnych, może to mieć szczególne znaczenie.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku w sprawie sposobu
monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami
do emisji, (Dz.U.08.183.1142) wskazuje materiały, które uznawane są za biomasę naturalną. Są to
m.in. rośliny i części roślin (słoma, siano i trawa, liście, drewno), odpady przemysłowe drewna,
pozostałości z leśnictwa, mączka zwierzęca, rybna i spożywcza, tłuszcze, oleje, frakcja biomasy
z ładunku zbieranego z powierzchni zbiorników wodnych w ramach ich utrzymywania, frakcja
biomasy z pozostałości mieszanych pochodzących z produkcji żywności i napojów, frakcja biomasy
z odpadów komunalnych i przemysłowych oraz paliwa, których wszystkie składniki i produkty
pośrednie zostały wyprodukowane z biomasy między innymi: bioetanol, biodiesel, biogaz. Jak widać,
większość produktów, z których można produkować energię elektryczną stanowią odpady. Ich
wykorzystanie jest korzystne dla środowiska naturalnego, ale jednocześnie może okazać się
opłacalne dla indywidualnych przedsiębiorców, którzy zamierzają zajmować się produkcją energii
z biomasy.
Strategia Ekorozwoju gminy Czarny Dunajec, w zakresie przetwarzania biomasy odpadowej,
proponuje stworzenie zintegrowanego systemu biomasowego, tj. systemu pozyskiwania
i przetwarzania biomasy pochodzącej z miejscowych łąk i pastwisk, ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów Natura 2000. Głównym elementem projektowanego systemu byłby zakład/zakłady
produkujące biopaliwa stałe (pellet,brykiet) z pozyskanej biomasy. Wyprodukowane biopaliwa
wykorzystywane mogłyby być w dalszej kolejności do efektywnej produkcji energii cieplnej
w indywidualnych systemach grzewczych na terenie gminy oraz gmin sąsiadujących. W odniesieniu
do zagospodarowania biomasy odpadowej z terenów większych gospodarstw, możliwa jest budowa
mikroinstalacji biogazowych (do 50 kW) bazujących na odpadach z tychże gospodarstw, tj. np.
kiszonka traw, gnojowica, obornik, odpadach produkcji rolnej etc. Można również rozważyć budowę
biogazowni przemysłowej przy funkcjonującej na terenie gminy ubojni BIELA. Ze względu na
charakter przedmiotowej strategii, oraz względy środowiskowe nie proponuje się wykorzystania
pozostałych form biomasy, takich jak plantacje roślin energetycznych, czy też duże monokulturowe
uprawy kukurydzy. Obecnie odchodzi się od tego typu działań na rzecz szerszego wykorzystania
biomasy odpadowej, której potencjał zostaje najlepiej wykorzystany w skojarzonych układach
wytwarzania energii.
W ramach zintegrowanego systemu biomasowego, którego stworzenie zakłada przedmiotowa
strategia, funkcjonowałby system pozyskiwania biomasy odpadowej z rozdrobnionych użytków
zielonych (kombajny wyposażone w kosiarki dyskowe), baza/bazy magazynowe biomasy oraz system
przetwarzania, tj. linia/linie technologiczne umożliwiające przetwarzanie biomasy w gotowe
biopaliwo. System pozyskiwania biomasy obejmowałby teren gminy Czarny Dunajec głównie w części
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objętej programem Natura 2000, oraz mógłby obejmować tereny do niej przyległe. Zakład/zakłady
produkujący biopaliwo z biomasy zlokalizowane byłyby w początkowej fazie na terenie gminy Czarny
Dunajec. Budowa tego rodzaju zakładów na terenie gminy leży głównie w interesie inwestora
prywatnego, ale niewykluczone, że właścicielem zakładu produkcji biopaliw stałych mogłaby być
również gmina. Zakład osiągałby dochody ze sprzedaży wytworzonego biopaliwa głównie na rzecz
odbiorców lokalnych.
Podsumowując, stwierdzić trzeba, iż stworzenie systemu pozyskiwania i przetwarzania biomasy
odpadowej z miejscowych użytków zielonych, przyczynić się może do rozwoju działalności
nierolniczej w gminie, aktywizować lokalną przedsiębiorczość oraz stanowić dodatkowe źródło
dochodów lokalnej społeczności.
Korzyści, które gmina Czarny Dunajec może odnieść w związku z przetwarzaniem biomasy
przedstawiają się następująco:
 nowe perspektywy dochodu (sprzedaż biopaliw biomasowych) dla lokalnych przedsiębiorców
lub gminy
 zagospodarowania biomasy odpadowej, pozwalającej na zachowanie siedlisk łąkowych
 rozwój współpracy regionalnej (obejmującej
zagospodarowania biomasy odpadowej

m.in.

sąsiednie

gminy)

dotyczącej

 wykorzystanie doświadczeń z rozwijającego się rynku technologii biomasowych w kraju i UE
 dywersyfikacja paliw oraz źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy
 zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, biorący pod uwagę potrzebę zachowanie
zasobów przyrodniczych, w tym także ochronę miejscowych walorów przyrodniczokrajobrazowych
 utrzymywanie ekstensywnej gospodarki łąkowej na terenie gminy, istotnej dla zachowania
właściwego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Torfowiska OrawskoNowotarskie”
 promocja gminy, jako miejsca czystego ekologicznie.
B. Rozwój działalności związanej z przetwarzaniem biomasy w gminie Czarny Dunajec –
szerszy kontekst
Rynek OZE w Unii Europejskiej i w Polsce
Jak możemy przeczytać w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. (Załącznik do uchwały
Nr. 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.) głównymi założeniami polityki
energetycznej Polski są:


Zapewnienie niezawodności dostaw paliw i energii



Wzrost konkurencyjności gospodarki



Ograniczenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko
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Elementem przyczyniającym się do realizacji powyższych założeń jest bez wątpienia zwiększenie
wykorzystania odnawialnych zasobów energii w produkcji energii pierwotnej. Rozwój
wykorzystania OZE powinien podążać drogą wskazaną w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Dane Eurostat’u (czerwiec 2012 r.) mówią, że całkowity udział energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w całkowitym końcowym zużyciu energii w U E w 2010 r. wynosi 12,4 % wobec 11,5 %
w 2009 r. Wzrost ten jest związany ze zwiększonym wykorzystaniem energii z OZE. W ujęciu
globalnym jest to 145 Mtoe3 energii pochodzącej z OZE w 2010 r. w porównaniu do 131,6 Mtoe
w roku 2009 r. Całkowite końcowe zużycie energii wyniosło w 2010 r. 1170,7 Mtoe w porównaniu do
1146,3 Mtoe w roku 2009. Wywnioskować można, iż w powyższym okresie blisko 5 krotnie bardziej
wzrosło końcowe zużycie energii pochodzącej z OZE, aniżeli całkowite końcowe zużycie energii.
Wygląda na to, że trend ten zostanie utrzymany. Za jego kontynuacją przemawiają głównie cele
wyznaczone w Dyrektywie 2009/28/WE odnośnie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych. Aby sprostać postawionym celom (20 % - owy udział energii z OZE w całkowitym
zużyciu energii w 2020 r.), państwa członkowskie powinny wyprodukować ok. 100 Mtoe energii
z OZE. Daje to ok. 10 Mtoe energii z OZE w każdym kolejnym roku perspektywy.
Analizując rynek energii opartej o biomasę pochodzenia leśno-rolnego w UE, trzeba powiedzieć, że
w porównaniu z 2010 r. w 2011 r. o ok. 2,2 % spadła produkcja energii pierwotnej z wykorzystaniem
biomasy (odpowiednio 80,65 Mtoe w 2010 r. i 78,8 Mtoe w 2011 r.). Związane jest to głównie
z ograniczeniem wykorzystania biomasy pochodzącej z leśnictwa i przemysłu drzewnego w
energetyce z uwagi na kurczące się jej zasoby. W tym czasie spadła również produkcja energii cieplnej
z biomasy, z 7,42 Mtoe w 2010 r. do 64,9 Mtoe w roku 2011. Natomiast całkowita produkcja energii
elektrycznej z biomasy wzrosła w 2011 r. do poziomu 73,9 TWh, z 70,77 TWh w 2010 r. co związane
jest ze zwiększeniem wykorzystania biomasy pochodzącej głównie z upraw energetycznych
w procesach współspalania w energetyce zawodowej (EurObserv-ER). Analizując warunki krajowe,
udział energii z OZE wyniósł 9,4 % w 2010 r. wobec 8,9 % w roku poprzednim, co stanowi
niewątpliwie istotny wzrost (Eurostat). Według danych Urzędu Regulacji energetyki na dzień 31
grudnia 2012 r. łączna moc odnawialnych źródeł energii w Polsce wyniosła 4416,088 MW co oznacza
wzrost o przeszło 30 % w stosunku do 2011 r. Elektrownie biomasowe w liczbie 27 jednostek plasują
się na 3 miejscu jeżeli chodzi o możliwość produkcji zielonej energii (moc zainstalowaną elektrowni
biomasowych to 820,7 MW).
Opierając się na danych EurObserv-ER powiedzieć trzeba, iż w Polsce widoczny jest wzrost
wykorzystania biomasy, jako paliwa energetycznego. Całkowita energia wytworzona z biomasy
w 2011 r. wyniosła 6,7 Mtoe, co w porównaniu do roku 2010 stanowi wzrost o ok. 30 %. Widać
również, że wzrosła produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej z biomasy, odpowiednio o przeszło
20 % (7,1 TWh w 2011 r., 5,9 TWh w 2010 r.) oraz o przeszło 16 % (5,3 Mtoe w 2011 r., 4,55 Mtoe
w 2010 r.).

3

1 Mtoe –milion ton ekwiwalentu olejowego = 41,9 PJ tj ok. 41,9 * 10 6 GJ
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Patrząc na dane zawarte w raporcie pt. „Real potential form changes in growth and use of EU
forests”, EUwood, June 2010, widzimy, że popyt na biomasę drzewną ze strony wytwórców energii
wynosi ok.25 mln m3 co odpowiada ok. 218 PJ (5,23 Mtoe). Prognozuje się, że w 2020 r. będzie to
348,8 PJ (8,37 Mtoe), a w 2030 r. 453,44 PJ (10,88 Mtoe). Międzynarodowa Agencja Energii (IAE)
prognozuje, że do 2050 r. łączna ilość energii elektrycznej i cieplnej produkowanej z biomasy
podwoi się.
Ciągle obserwowany wzrost produkcji energii z biomasy (głównie elektrycznej), związany jest jednak
z jej energetycznym wykorzystaniem w procesach współspalania w dużych instalacjach systemowych,
oraz istniejącej polityki wsparcia w tym zakresie, które wydają się jednak być zbyt rozbudowane
w skali całej UE. Stąd na obszarach o znaczącym potencjale energetycznym biomasy, zamiast
wykorzystywać biomasę pochodzenia leśno-rolnego w lokalnych systemach ciepłowniczych, pozbywa
się jej na zewnątrz na rzecz dostaw do elektrociepłowni systemowych, których popyt na biomasę
stymuluje wzrost cen dający wymierne korzyści jej dostawcom. Postępujący wzrost wykorzystania
biomasy w procesach współspalania doprowadzić może do pojawienia się szeregu negatywnych
skutków w wymiarze gospodarczym a także środowiskowym. Ograniczona może zostać bowiem
dostępność biomasy, możliwej do wykorzystania w lokalnych oraz indywidualnych instalacjach
cieplnych, przez co stosowane będą tańsze wysokoemisyjne paliwa stałe, co przyczyniać się będzie do
wzrostu poziomu zanieczyszczenia niską emisją. Wzrost cen biomasy powoduje, że inwestowanie
w małe, lokalne systemy biomasowe staje się mało opłacalne, przez co pomijane jest przy
programowaniu przez samorządy terytorialne inwestycji infrastrukturalnych. Zjawisko to
obserwowane jest także w gminach karpackich, gdzie mimo dużego potencjału dostępności biomasy,
istnieje bardzo mało lokalnych, małych systemów biomasowych. Biomasa w obszarach górskich jest
więc często nie przetwarzana, lub sprzedawana do dużych odbiorców, operujących często poza
granicami regionu, co przyczynia się do negatywnego zjawiska opisanego powyżej.
W projekcie ustawy o OZE z zeszłego roku proponuje się poniekąd zmniejszenie wsparcia dla
przejściowej, małoefektywnej technologii jaką jest technologia współspalania biomasy o ok. 30%,
jednak jest to poziom niewystarczający do zmniejszenia ryzyka wystąpienia negatywnych skutków
związanych z rozwojem procesów współspalania. Dla zapewnienia dobrze funkcjonującego rynku
biomasy oraz zwiększenia jej efektywnego wykorzystania w produkcji, szczególnie energii cieplnej,
konieczne jest dużo większe ograniczenie i finalne wyeliminowanie przedmiotowego wsparcia.
Wsparcie to powinno się kierować do mniejszych instalacji oraz mikro-instalacji, których utworzenie
umożliwi bardziej efektywne energetycznie (sprawność procesu wytwarzania energii finalnej
w technologii współspalania spada do ok. 23%, podczas gdy sprawność procesu w mikroinstalacjach
wynosi ok. 90%) wykorzystanie biomasy, pozwalając na realne zmniejszenie emisji szkodliwych
zanieczyszczeń do atmosfery. Lokalnie pozyskana i „zaoszczędzona” biomasa może być certyfikowana
pod względem różnych kryteriów w każdym z ogniw łańcucha dostaw oraz przetwarzana w wydajne
paliwa opałowe (np. brykiet, pelety). Lepiej wykorzystana energetycznie w nowoczesnych kotłach
biomasa da te same efekty energetyczne, przy mniejszym jej zużyciu oraz przy niższych kosztach niż
w przypadku współspalania.
W najbliższym czasie powinno się podjąć szereg działań naprawczych o charakterze prawno
regulacyjnym, w kierunku ograniczenia ekspansji technologii współspalania na rzecz wytwarzania
ciepła z biomasy w rozproszonych systemach ciepłowniczych bazujących na automatycznych kotłach
biomasowych oraz układach kogeneracyjnych mniejszej mocy. Zmodyfikowana w ten sposób ścieżka
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rozwoju technologii wykorzystania biomasy, pozwoli na osiągnięcie zarówno zakładanej w Krajowym
Planie Działań dla Polski w 2020 r. ilości energii pochodzącej z biomasy stałej, jak i na obniżenie
kosztów systemu jej przetwarzania energetycznego przez co zmianie ulegnie struktura jej
wykorzystania w kierunku zwiększenia udziału ciepła z biomasy i ograniczenia ilości energii
elektrycznej. Zmniejszenie produkcji energii elektrycznej z biomasy może zostać uzupełnione energią
z elektrowni wiatrowych, systemów fotowoltaicznych oraz po części z układów CHP na biomasę.
W Polsce istnieje kilka dużych oraz szereg małych pelleciarni. Jedną z największych w Polsce jest
pelleciarnia – Zakład Produkcji Pellet Stelmet Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Moce produkcyjne zakładu
to ok. 144 tyś ton pellet rocznie. Biomasę do produkcji pellet stanowi drzewo iglaste.

Na mniejszą skalę pellet produkowany jest lokalnych zakładach, takich jak: RUT-PASZ Sp. z o.o.
w Czosnowie (pellet ze słomy i siana), czy też pelleciarnia PUP Saleko w Busko Zdroju, gdzie
produkuje się pellet i brykiety z odpadów produkcji drzewnej (wióry, zręby, trociny). Kolejnym
przykładem może być powstała w miejscowości Trzciannem (woj. Podlaskie) pelleciarnia, która
powstała w ramach projektu prowadzonego przez OTOP pt.” Wodniczka i biomasa”,
współfinansowanego przez UE. Na początku 2013 r. pelleciarnia uruchomiła produkcję pelletu ze
słomy, trawy, trzciny, zbieranych z terenu ok. 2 tyś. ha w wyniku zabiegów ochronnych na
rezerwatach OTOP. Zakład docelowo produkować ma ok. 4,5 tyś. ton pellet rocznie, z ok. 5 tyś ton
biomasy.
Analizując opłacalność tego typu zakładów, stwierdzić trzeba, że uzależniona jest ona od wielu
czynników, takich jak np. rodzaj biomasy i koszt jej pozyskania, dostępność biomasy w promieniu do
ok. 15 km (odległości większe powodują zwiększenie kosztów pozyskania surowca oraz sprawiają, iż
wzrasta emisja zanieczyszczeń powstających w transporcie drogowym, co ma negatywny wymiar
środowiskowy), chłonność rynków zbytu etc. Według danych firmy RAF-FAN z Rybnika, specjalizującej
się w dostarczaniu kompletnych linii technologicznych do produkcji pellet, koszt kompletnej linii o
wydajności do 1000 kg/h kształtuje się w okolicach 700-800 tyś. zł. Koszt budowy hali
magazynowania surowca to ok. 400 tys. zł, co daje łączne koszty na poziomie ok. 1,1-1,2 mln zł.
Przyjmując, koszty operacyjne zakładu w skali roku na poziomie ok. 1,5 mln zł (zakup surowca, koszty
paliw i energii oraz koszty osobowe), przychody ze sprzedaży pelletu na poziomie ok. 1,5-1,7 mln zł
(sprzedaż części wyprodukowanego paliwa), zwrot nakładów powinien nastąpić w ciągu ok. 5-6 lat.
Warto podkreślić, że rozwój produkcji biomasy rolniczej na cele energetyczne odbywać się musi
zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, determinowanym przez trzy czynniki: ekonomię, aspekty
środowiskowe i akceptację społeczną. Obecny oraz przyszły poziom mechanizmów konkurencji na
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rynku wykorzystania OZE w postaci biomasy, uzależniony jest bezpośrednio od efektywności
ekonomicznej, technologii oraz realizowanej polityki na szczeblu europejskim i krajowym.
Podjęcie inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego rynku energii odnawialnej, może stać się
początkiem do szerszego wykorzystania istniejącego, a nie wykorzystanego potencjału zasobów
biomasy na terenie gminy Czarny Dunajec. Odpowiednie warunki panujące na terenie gminy tj. duża
ilość trwałych użytków zielonych, które produkują znaczne ilości niewykorzystanej biomasy (siana),
pozwalają na rozważenie inwestycji w ekoenergetykę, szczególnie w odniesieniu do budowy zakładu
produkcji biopaliwa biomasowego.
Projektując odnawialne źródło energii przede wszystkim należy zwrócić uwagę na istniejące w danej
gminie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz - jeżeli istnieje na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż dwa powyższe akty w najpełniejszym
stopniu winny obrazować politykę przestrzenną gminy w zakresie nowych inwestycji. Analizując
lokalizacje pod inwestycje biomasowe, należy brać pod uwagę m.in. odległość od siedzib ludzkich,
występowanie obszarów chronionych np. NATURA2000, a także możliwości oddziaływania inwestycji
na środowisko. Procedura wydania pozwolenia na budowę instalacji wykorzystujących biomasę jako
paliwo, nakłada konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji
(zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…Dz.U.2008.199.1227).
Biomasa – Słowniczek pojęć
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz
obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
źródleenergii” Biomasa- stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które
ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej i leśnej oraz
przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają
biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w skupie
interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) Nr1272/2009. Biogaz – gaz
pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych,
oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Mieszane paliwo wtórne – paliwo będące mieszanką
biomasy lub biogazu oraz innym paliw, przygotowane poza jednostką wytwórczą zużywającą to
paliwo. Drewno pełnowartościowe – drewno spełniające wymagania jakościowe określone
w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego,
wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2
i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna Biomasa
stanowi paliwo wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. Definicja paliwa
zawarta w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 140) jest zgodna
z definicją zawartą w dyrektywie 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania i stanowi:
„ Paliwem jest dowolna palna substancja stała, ciekła lub gazowa, z wyjątkiem odpadów (...) Paliwem
jest również biomasa rozumiana jako produkty składające się w całości lub w części z substancji
roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii
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oraz następujące odpady: roślinne z rolnictwa i leśnictwa, roślinne z przemysłu przetwórstwa
spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną; włókniste roślinne z procesu produkcji
pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane
w miejscu, w którym powstają, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana; korka; drewno,
z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które
mogą zawierać szkodliwe związki chloru lub metale ciężkie, oraz drewna pochodzącego z odpadów
budowlanych lub z rozbiórki.
Spis literatury:
1) „Real potential form changes in growth and use of EU forests”, EUwood, June 2010,
2) Dane Eurostat
3) Dane EurObserv-ER
4) „O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce i patologii
w systemie wsparcia OZE. – Propozycje zmian podejścia do promocji OZE i kierunków
wykorzystania zasobów biomasy” (Raport Instytutu Energii Odnawialnej (EC BREC IEO) ,
Warszawa, kwiecień 2012 r.)

7.2. Analiza stanu obecnego i kierunki rozwoju działalności związanej
z przetwarzaniem biomasy pochodzenia leśno-rolnego w Gminie Czarny
Dunajec
Teren Gminy Czarny Dunajec w przewarzającej mierze zajmują użytki rolne, w tym najwięcej jest łąk
trwałych. W strukturze gospodarstw rolnych przeważają gospodarstwa o areale powyżej 1 ha
(najwięcej jest gospodarstw od 1 do 5 ha oraz > 5 ha). Całkowita powierzchnia gospodarstw rolnych
wynosi w gminie 10238,32 ha. Dominują tu gospodarstwa rozdrobnione. Surowe warunki
klimatyczne oraz niskiej jakości grunty powodują, iż praktycznie niemożliwy jest znaczący rozwój
produkcji rolnej.
. Powierzchnia użytkowanych gruntów przedstawia się następująco;


Grunty ogółem – 10 238,32 ha



Użytki rolne ogółem – 9033,14 ha (42% powierzchni całkowitej)



Użytki rolne w dobrej kulturze – 7548,97 ha



Pod zasiewami – 432,88 ha (Zboża razem – 265,54 ha)



Grunty ugorowane – 57,34 ha



Uprawy trwałe – 1,73 ha



Sady ogółem – 1,73 ha



Ogrody przydomowe – 24,73 ha
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Łąki trwałe – 6056,70 ha



Pastwiska trwałe – 975,58 ha



Pozostałe użytki rolne – 1484,17 ha



Lasy ogółem – 3251,6 ha (publiczne 447 ha, prywatne 2804,6 ha)



Pozostałe grunty 363,37 ha

Jak widać z powyższego, w strukturze wykorzystania gruntów dominują łąki trwałe. Pola uprawne
pod zasiewami zajmują jedynie 432,88 ha. W pozyskiwaniu biomasy pochodzenia roślinnego,
kluczowe znaczenie będzie miało wykorzystanie pokosu z okolicznych łąk i pastwisk (siano, trawy).
Należy stwierdzić jednak, iż możliwe to będzie po odpowiednim uporządkowaniu gospodarki tymi
gruntami, pozwalającym na wykorzystanie ich potencjału oraz poprawę ich jakości Trwałe użytki
zielone podlegać powinny regularnemu koszeniu, gdyż niekoszone co najmniej raz do roku zarastają,
co zagraża bytującym tam siedliskom oraz powoduje, że tracą swój niepowtarzalny urok. Koszenie
przynosi ponadto dodatkowe korzyści dla właściciela gruntu. Pokosy wykorzystywane mogą być
bowiem na cele energetyczne, tj. do produkcji brykietów/pellet lub wytwarzania biogazu.
Odnosząc się do przemysłu drzewnego funkcjonującego na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz
pobliskich gmin powiedzieć trzeba, iż w tym zakresie funkcjonują tam podmioty produkujące
kompletne domy drewniane oraz elementy do ich konstrukcji. Na terenie Gminy istnieje także kilka
większych tartaków oraz kilka mniejszych zakładów stolarskich oraz podmiotów zajmujących się
wytwarzaniem produktów z drewna (np. rzeźbiarstwo, galanteria drewniana). Największe
przedsiębiorstwa to:


Tatranhaus (Podczerwone - filia)



Scanproduct Sp. z o.o. (Podczerwone)



Tartak - Skup drewna i sprzedaż tarcicy J.S. Kołodziej (Piekielnik)



Drzewkarcz S.C. (Podczerwone).

Aktualnie na terenie Gminy Czarny Dunajec nie obserwuje się aktywności gospodarczej związanej
z przetwarzaniem biomasy w celu jej późniejszego wykorzystania na cele energetyczne. Jedynie
gospodarstwa indywidualne oraz niektóre podmioty gospodarcze wykorzystują na cele grzewcze
drewno oraz odpady powstałe przy produkcji drzewnej (przykładowo firma Tatranhaus oraz
Scanproduct wytwarzające produkty z drewna w tym elementy domów drewnianych, wykorzystują
odpady z produkcji do ogrzewania budynków).
Pozostałe zakłady/tartaki nie wykorzystują powstających odpadów (trociny, zrzyny, zrębki). Całość
odpadów odsprzedawana jest na potrzeby energetyki zawodowej, tj. na potrzeby współspalania
z węglem w elektrowniach i elektrociepłowniach, gdzie produkowana jest energia elektryczna
i cieplna. Biomasa rolna, głównie siana i słomy wykorzystywana jest na potrzeby własne
gospodarstw, lub po prostu zalega na użytkach (skoszona trawa) niewykorzystana.
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Poniżej przedstawiono obliczenia dotyczące potencjalnych zasobów biomasy pochodzenia leśno rolnego na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Słoma
ZAŁOŻENIA
Powierzchnia zasiewu zbożami (głównie owies) wynosi w Gminie 265,54 ha (dane GUS 2010)
Zakładamy, że z jednego hektara upraw pozyskujemy średnio 2,5 t zboża, z czego powiedzmy 1,5 tony
stanowić będzie słoma (przyjęto, że stosunek plonu słomy/plonu ziarna wynosi 1:1,6) - www.kape.org.pl
Wartość opałową słomy określono na 13 GJ/t - Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009
Sprawność spalania wynosi ok. 80 % - www.kotły.graso.com.pl
Możliwe do wykorzystania energetycznego jest ok. 20 % pozyskanej słomy z uwagi na potrzeby własne
rolników – informacje ogólne
Sucha masa - sm=90% - www.praze.pl
Sucha masa organiczna - smo=90% - www.praze.pl

Pozyskanie słomy ok. 266 ha z czego powstaje ok. 665 t zboża
416 t słomy  416 t słomy * 20 %  83 t /suchej masy 75 t /suchej masy organicznej 67 t * 13 GJ/t *
80 %  ok. 697 GJ tj. ok. 194 MWh energii

Powyższe obliczenia wskazują, iż możliwa do uzyskania energia z biomasy w postaci baletów ze słomy
zbóż jest w skali gminy znikoma.
Drewno
Jak już wspomniano na terenie Gminy Czarny Dunajec w łączna powierzchnia lasów wynosi 3251,6
ha. Większość z nich stanowią lasy prywatne (przeszło 86%). W 2011 r. odnowienia i zalesienia
wyniosły łącznie 3,3 ha (w tym zalesienia 1,1 ha) – dane GUS 2011. Bazując na wzorze opracowanym
przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w Warszawie, obliczono potencjał energetyczny
biomasy pochodzenia leśnego.
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A= 3251,6 ha
P= 2 m3/ha (oszacowanie własne)
Potencjał biomasy leśnej wynosi  ok. 3577 m3/rok
Z obliczonego potencjału biomasy leśnej tylko określony procent biomasy może zostać wykorzystany
na cele energetyczne (potencjał techniczny lub realny).
Do wykorzystania na cele energetyczne można rozważyć również trociny z przemysłu drzewnego.
Najczęściej wykorzystuje się je do produkcji pellet oraz jako paliwo do kotłów grzewczych. W Gminie
najwięcej tego typu odpadów powstaje w produkcji tartacznej oraz produkcji domów z drewna.
Szacuje się, iż łączne odpady produkcji drzewnej na terenie Gminy Czarny Dunajec wynoszą ok. 7-10
tyś m3/rok. Niektórzy z miejscowych przedsiębiorstw prowadzą sprzedaż odpadów drzewnych do
energetyki zawodowej.
Przykład: Tartak Kołodziej – rocznie powstaje tutaj ok. 2 000 m3 odpadów.
1 t odpadów to ok. 4 m3  2000 m3 odpadów to ok. 500 t odpadów przyjmując, że z jednej tony
powstaje ok. 10 GJ energii cieplnej 500 t * 10 GJ/t * sprawność procesu spalania 80 %4 TJ  1,1
GWh . Zakładając, że łącznie na terenie gminy powstaje rocznie ok. 7-10 tyś. m3 odpadów, całkowita
energia cieplna możliwa do uzyskania wynosi od 14-20 TJ co odpowiada ok. 3,85 – 5,5 GWh.
Biomasa z łąk i pastwisk (siano, kiszonka traw)
Na terenie Gminy Czarny Dunajec istnieje duży areał łąk i pastwisk. Powierzchnia łąk i pastwisk
w Gminie wynosi łącznie ok. 7032 ha.
Przykładowe obliczenia:

ZAŁOŻENIA
Zakładamy, że z 50 % istniejących łąk i pastwisk pozyskiwana będzie biomasa tj. siano i trawy
z 3516 ha
Uzysk biomasy z ha użytków takich jak łąki i pastwiska wynosi ok. 4 Mg/ha – www.cdr.gov.pl
Wartość opałowa pellet wyprodukowanych z biomasy 18 GJ/Mg – www.bape.com
Sprawność procesu spalania pellet założono na poziomie 90 % - www.kordas-heating.pl
Sucha masa sm=40% - www.mae.com.pl
Sucha masa organiczna smo=85% - www.mae.com.pl
Spalanie pellet
7032 ha * 4 Mg/ha  28 128 Mg /suchej masy 11 251 Mg/ suchej masy organicznej 9564 Mg  9564
Mg * 18 GJ/Mg  172 152 GJ  47,8 GWh
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Biorąc pod uwagę potencjał teoretyczny biomasy z TUZ, spalanie wytworzonych z niej pellet pozwala
na uzyskanie energii na poziomie przeszło 47 GWh/rok. Potencjał techniczny tego rodzaju biomasy
jest zdecydowanie mniejszy i wynosi ok. 45% potencjału teoretycznego.
3516 ha * 4 Mg/ha  14 064 Mg /suchej masy 5626 Mg/ suchej masy organicznej 4 782 Mg  4 782
Mg * 18 GJ/Mg *0,9  77 464 GJ  21,5 GWh
Potencjał techniczny biomasy z TUZ wynosi w gminie ok. 21 GWh/rok, co pozwoliłoby na zasilenie
w energię cieplną ok. 1 000 gospodarstw domowych. Potencjał dostępny tego surowca jest
rzeczywiście jeszcze niższy w gminie i wynosi ok. 1/5 potencjału technicznego. Jak widać
z powyższego biomasa odpadowa w postaci siana i trawy z miejscowych użytków zielonych na
terenie gminy Czarny Dunajec może być z powodzeniem zagospodarowana na cele energetyczne. Z
uwagi na fakt, iż biomasa w postaci traw z użytków nie objętych programem Natura 2000,
wykorzystywana jest w dużym stopniu przez właścicieli gruntów proponuje się wykorzystanie
biomasy pochodzącej głównie z części gminy objętej granicami Natura 2000 oraz terenów
bezpośrednio z nią sąsiadujących.
Funkcjonująca na obszarze gminy Czarny Dunajec Garbarnia Stopka wykorzystuje w niewielkim
zakresie bale z siana do produkcji energii cieplnej w indywidualnej kotłowni. Siano pozyskiwane jest
z gospodarstwa własnego przedsiębiorstwa oraz okolicznych, zaprzyjaźnionych gospodarstw.
Obecnie trwają procedury oceny budowy zakładu produkcji stałego biopaliwa z biomasy (pellet)
w przysiółku Baligówka (obszar Natura2000). Zakład mieścił się będzie w hali, gdzie zamontowana
zostanie kompletna instalacja do produkcji pellet wraz z magazynem surowca i gotowych produktów.
Do produkcji biopaliwa zakład wykorzystywał będzie słomę oraz inna biomasę suchą. Wyposażony
będzie również w automatyczną instalację suszenia surowca (do 8-10%), przenośnik ślimakowy,
rozdrabniacz, magazyn suchego surowca (silos buforowy), kondycjonery oraz granulator. Zdolność
produkcyjna zakładu szacowana są na 25 t biopaliwa na dobę i max 7500 t/rok.
Reasumując, należy powiedzieć, iż istniejący na terenie gminy Czarny Dunajec potencjał tego typu
biomasy, pozwala na rozwój jej wykorzystania i przetwarzania w kierunku. produkcji ekologicznych
paliw energetycznych, w postaci brykietów lub pellet, które wykorzystywane mogą być do efektywnej
produkcji energii cieplnej w indywidualnych kotłowniach.
Pozyskanie biogazu z roślin zbożowych
Przyjmując, że z jednego ha upraw owsa uzyskuje się przeważnie ok. 2,5 t plonu. Z takiego plonu
można uzyskać ok. 35 % to suchej masy organicznej całych roślin zbożowych. Przyjęto, iż 50%
zebranych roślin zbożowych wykorzystywanych byłoby do produkcji biogazu. Obliczenia
przeprowadzono przy wykorzystaniu kalkulatora biogazowego dostępnego na stronie internetowej
www.biogazienergia.pl.
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Z powyższych obliczeń wynika, iż potencjał techniczny biogazu, wytworzonego z tego typu biomasy
wynosi ponad 75 tyś. m3/rok. Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 20 kW, natomiast moc
cieplna to ok.23 kW. Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 154 MWh, z kolei energii cieplnej
to ok. 183 MWh. Jak widać z powyższego jest to zbyt mały potencjał, aby rozważać budowę instalacji
biogazowej opartej o ten rodzaj biomasy.
Produkcja biogazu z siana i traw


Sucha masa organiczna (smo) siana i traw możliwa do pozyskania z miejscowych użytków
zielonych to 4782 Mg

Obliczenia podobnie jak powyżej, przeprowadzono przy wykorzystaniu kalkulatora biogazowego
dostępnego na stronie internetowej www.biogazienergia.pl.

Z powyższych obliczeń wynika, iż potencjał techniczny biogazu, wytworzonego z tego typu biomasy
wynosi ok. 1,7 mln m3. Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 430 kW, natomiast moc cieplna
to ok. 510 kW. Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 3430 MWh, z kolei energii cieplnej to ok.
4080 MWh. Jak widać z powyższego jest to znaczny potencjał, aby rozważać możliwość budowy
instalacji biogazowej.
Produkcja biogazu z gnojowicy i obornika
Wg. danych GUS za 2010 w gminie Czarny Dunajec hodowane były następujące ilości zwierząt:
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- trzoda chlewna – 380 sztuk
- bydło razem – 8528 sztuk
- drób ogółem – 7663 sztuki
Zakładając, że:


ilość gnojowicy powstającej przy hodowli jednej sztuki trzody chlewnej wynosi ok. 5 t/rok
(Potencjalne możliwości rozwoju biogazowni – Jako cel na najbliższe lata na przykładzie
województwa zachodniopomorskiego – Politechnika Koszalińska – Bałtyckie Forum Biogazu,
wrzesień 2012 Gdańsk),



gnojowica zawiera najczęściej ok. 8-10% suchej masy, z której 85 % stanowi sucha masa
organiczna. (Przewodnik Biogaz Rolniczy – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Opole styczeń 2010).



ilość gnojowicy, z której wytwarzany może być biogaz wynosi ok. 162 t/rok



ilość możliwego do uzyskania obornika od jednej sztuki trzody chlewnej wynosi ok. 2 t/rok



obornik zawiera najczęściej ok. 20-25% suchej masy, z której ok. 80 % stanowi sucha masa
organiczna.(jak powyżej).



ilość obornika, z którego wytwarzany może być biogaz wynosi ok. 152 t/rok.



ilość gnojowicy powstającej przy hodowli jednej sztuki bydła wynosi ok. 13 t/rok (Potencjalne
możliwości rozwoju biogazowni – Jako cel na najbliższe lata na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego – Politechnika Koszalińska – Bałtyckie Forum Biogazu, wrzesień 2012
Gdańsk),



gnojowica bydlęca zawiera najczęściej ok. 8-11% suchej masy, z której ok.80 % stanowi sucha
masa organiczna. (Przewodnik Biogaz Rolniczy – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Opole styczeń 2010).



ilość gnojowicy, z której wytwarzany może być biogaz wynosi ok. 8870 t/rok.



ilość możliwego do uzyskania obornika od jednej sztuki trzody chlewnej wynosi ok. 7 t/rok.



Obornik zawiera najczęściej ok. 25% suchej masy, z której ok. 75 % stanowi sucha masa
organiczna.(jak powyżej). Stąd ilość obornika, z którego wytwarzany może być biogaz wynosi
ok. 11 250 t/rok.



ilość odchodów jakie są wydalane w ciągu roku przez 7663 sztuki drobiu wynosi ok. 840 t.
(www.agroenergetyka.pl).



Odchody kurze zawierają przeważnie ok. 30 % suchej masy, z czego ok. 75 % stanowi sucha
masa organiczna (Przewodnik Biogaz Rolniczy – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
Opole styczeń 2010). Stąd ilość obornika kurzego, z którego wytwarzany może być biogaz
wynosi ok. 190 t/rok.
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Uzysk biogazu z poszczególnych rodzajów gnojowicy i obornika, wygląda następująco: (Potencjalne
możliwości rozwoju biogazowni – Jako cel na najbliższe lata na przykładzie województwa
zachodniopomorskiego – Politechnika Koszalińska – Bałtyckie Forum Biogazu, wrzesień 2012 Gdańsk),


Gnojowica i obornik bydlęcy – ok. 347 m3/t smo



Gnojowica i obornik świński – ok. 428 m3/t smo



Obornik kurzy – ok. 524 m3/t smo

Poniżej przedstawiono kalkulacje dotyczącą możliwej do uzyskania mocy biogazowni
(www.biogazienergia.pl). Założono, że powstające w gospodarstwach gnojowica bydlęca i świńska
oraz obornik bydlęcy i świński, a także pomiot kurzy wykorzystane będą w 50%.

Z powyższych obliczeń wynika, iż potencjał techniczny biogazu, wytworzonego z tego typu biomasy
wynosi ponad 550 tyś. m3. Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 142 kW, natomiast moc
cieplna to ok. 170 kW. Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 1130 MWh, z kolei energii
cieplnej to ok. 1350 MWh. Jak widać z powyższego w skali całej gminy nie jest to znaczący potencjał,
aby rozważać możliwość budowy instalacji biogazowej. Jedynie w odniesieniu do większych
gospodarstw/hodowli rozpatrzyć można budowę kilkudziesięciu kilowatowego układu
kogeneracyjnego wykorzystującego biomasę w postaci gnojowicy uzupełnioną odpadami
organicznymi (np. z warzyw i owoców, odpady z kuchni etc.) w celu zapewnienia zasilania w energię
elektryczną i cieplną.
Przytoczone obliczenia mają charakter poglądowy stąd dokładne obliczenia dotyczące
zapotrzebowania na konkretne substraty biogazowni wykonane muszą być w ramach analizy
wykonalności technicznej projektu budowy biogazowni, wykonanej przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej.
Z powyższych obliczeń wynika, iż największy potencjał biomasy na terenie gminy Czarny Dunajec,
stanowi biomasa odpadowa z miejscowych użytków zielonych, tj. siano i trawy oraz po części
odpady pochodzenia zwierzęcego (gnojowica i obornik) powstające w gospodarstwach, w których
prowadzona jest hodowla zwierząt. Najbardziej opłacalne wydaje się być jednak wykorzystanie
biomasy odpadowej w kierunku wytwarzania z niej biopaliw w postaci brykietów lub pellet.
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Proponuje się podjęcie działań ukierunkowanych na rozwój pozyskiwania biomasy pochodzącej
z miejscowych użytków zielonych w gminie Czarny Dunajec oraz jej przetwarzania na gotowe
ekologiczne produkty energetyczne, które mogą stanowić paliwo do nowoczesnych, automatycznych
kotłów biomasowych, zaopatrujących w ciepło budynki gminne, przemysłowe oraz mieszkalne.
Największą trudność przy projektowaniu systemów pozyskiwania i przetwarzania biomasy
odpadowej w gminie Czarny Dunajec, stanowi brak odpowiednio dobranych dobrych praktyk, których
wdrożenie mogłoby pozwolić na prowadzenie zorganizowanego łańcucha dostaw biomasy rolnej,
w systemie niewielkich, rozdrobnionych gospodarstw rolnych. Pozyskiwanie materiału biomasowego
w mocno rozdrobnionej strukturze gospodarstw rolnych oraz pozostałych gruntów, stanowi bowiem
problem natury logistycznej. Jednocześnie należy podkreślić, iż istniejąca struktura
małopowierzchniowych gospodarstw rolnych, powinna być kultywowana, z uwagi na potrzebę
zachowani tradycyjnej działalności rolnej, oraz pozytywny wpływ takiej struktury użytkowania ziemi
na lokalne zasoby przyrodnicze. Atutem tutejszego terenu jest fakt, iż w przeciwieństwie do
pozostałych obszarów górskich teren ten jest płaski, a więc zbieranie biomasy nie nastręcza
problemów technologicznych. Obecnie duża część mieszkańców gminy, będących właścicielami
użytków kosi posiadane użytki z uwagi na otrzymywane dopłaty. Czasami biomasa zalega niezebrana,
często też wykorzystywana jest na potrzeby własne gospodarstw. Kluczowe więc wydaje się
opracowanie systemu, który optymalizowałby zbiór i transport biomasy rolnej z wielu małych
gospodarstw rolnych do jednego punktu magazynowania i przetwarzania. Problemem w rozwoju
takich systemów jest również brak zainteresowania/wiedzy miejscowej społeczności
i przedsiębiorców inwestycjami w tym kierunku. Czynnikami, które potencjalnie mogą utrudniać
budowę systemów biomasowych w gminach karpackich, są ponadto kapitałochłonność inwestycji,
a także prowadzona polityka energetyczna rządu w odniesieniu do biomasy, wspierająca głównie
współspalania biomasy z węglem w instalacjach systemowych. Rozwój działalności opartej
o przetwarzanie biomasy podążać musi dwoma kierunkami, lokalnie w oparciu o dostępne zasoby
w gminie, po drugie na poziomie krajowym poprzez stworzenie odpowiedniej polityki wsparcia
odnawialnych zasobów energii, w tym biomasy odpadowej.

7.3. Wizja i cele ogólne rozwoju przetwarzania biomasy w gminie Czarny
Dunajec
Wizja rozwoju
„Pozyskiwanie biomasy z trwałych użytków zielonych w gminie Czarny Dunajec chroniąc zasoby
przyrody na tym terenie, umożliwi jednocześnie produkcję biopaliw stałych z biomasy i
zastosowanie ich w nowoczesnych systemach grzewczych oraz przyczyni się do rozwoju lokalnego
rynku energii odnawialnej”
Cele ogólne
Cele ogólne (strategiczne), gwarantujące realizację przedstawionej wizji są następujące:
1) Rozpowszechnienie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
promocja wykorzystania biopaliw stałych bazujących na biomasie odpadowej
2) Stworzenie zintegrowanego systemu biomasowego, tj. systemu pozyskiwania i przetwarzania
biomasy odpadowej
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3) Ekomodernizacja systemów grzewczych w na terenie gminy

Produkcja wydajnego paliwa energetycznego z biomasy
Jeżeli chodzi o przetwarzanie biomasy pochodzenia leśnego i rolnego w celu jej późniejszego
wykorzystania na cele grzewcze mówimy o:
 produkcji brykietów i pellet ze słomy, trawy, trzciny
 produkcja brykietów i pellet drzewnych ze zrębków drzewnych oraz zbrykietowanych trocin
pochodzenia tartacznego
 produkcji beli z siana/słomy, które mogą być spalane w specjalnych piecach biomasowych
 procesach zgazowania biomasy (ORC) – produkcja energii elektrycznej i cieplnej
Z okolicznych łąk i pastwisk, przy odpowiednich zabiegach agrotechnicznych można uzyskać znaczne
ilości biomasy nadającej się do wykorzystania na cele energetyczne. Biomasa w postaci siana wraz
z innymi rodzajami biomasy może być przetwarzana w gotowe paliwa, wykorzystywane później do
celów grzewczych. Przykładowo peletyzacja biomasy pozwala na zwiększenie wartości opałowej
takiej biomasy o ok. 30% w porównaniu z wartością opałową biomasy rozdrobnionej. Wykorzystanie
na potrzeby zaopatrzenia w energię cieplną tego rodzaju biomasy, przyczynia się ponadto do ochrony
środowiska, zachowania różnorodności biologicznej oraz tradycyjnego krajobrazu rolniczego, oraz
pomaga chronić wody i atmosferę.
Brykiety oraz pelety mogą być wykorzystywane w lokalnych i/lub indywidualnych systemach
grzewczych do produkcji energii cieplnej w wysokosprawnych automatycznych kotłach biomasowych.
Jak już wspominano proces automatycznego spalania paliwa biomasowego w nowoczesnych źródłach
ciepła, cechuje wysoka wydajność (ok. 90-95%) co powoduje, że pozyskana i przetworzona biomasa
zostanie wykorzystana w optymalnej wielkości w stosunku do uzysku energii oddanej z układu.
Proces ten przyczynia się przez to do zapewnienia odpowiedniej gospodarki zasobami środowiska,
w tym zasobami biomasowymi.
Jak możemy przeczytać w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czarny Dunajec należałoby
opracować Program Odzyskiwania Odpadów z Przemysłu Drzewnego, którego realizacja
przyczyniłaby się do rozwoju wykorzystania w gminie odpadów (biomasy) na cele energetyczne.
Potencjał teoretyczny biomasy pochodzenia leśno-rolnego na terenie gminy Czarny Dunajec
szacować można na ok. kilkanaście tysięcy ton biomasy odpadowej w ciągu roku, co odpowiada
przeszło 250 TJ energii cieplnej. (www.agroenergetyka.pl).
Patrząc na perspektywę 2014-2020 należy stwierdzić, iż w obliczu rosnących kosztów związanych
z zaopatrzeniem terenów gminnych w energię cieplną, postępującego zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego niską emisją, rozważyć należy możliwość stworzenia zintegrowanego systemu
biomasowego opartego o pozyskiwanie, przetwarzanie oraz energetyczne wykorzystanie paliwa
biomasowego na terenie gminy Czarny Dunajec. Również w odniesieniu do zachowania
zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego w gminie należy zadbać o to, żeby użytki zielone
były w przyszłości, po zakończeniu obowiązywania dopłat, odpowiednio zagospodarowane. Należy
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także zadbać o to, żeby siedliska łąkowe były odpowiednio użytkowane, co pozwoli na zachowanie
ich unikalnych walorów przyrodniczych. Proponowany system mógłby funkcjonować w modelu
rozproszonym, bazując na zasobach gminy Czarny Dunajec, a także zasoby gmin sąsiadujących, ze
szczególnym uwzględnieniem zasobów terenów objętych programem Natura 2000. Głównymi
ogniwami proponowanego systemu byłyby centra przetwórcze, tj. zakłady przyjmujące,
magazynujące i przetwarzające pozyskaną biomasę na gotowe biopaliwa stałe. Centra te
rozlokowane muszą być w dogodnych pod względem dostaw biomasy miejscach, stanowiąc
dodatkowo lokalne centra dystrybucyjne biopaliw biomasowych. Model rozproszonego przetwórstwa
biomasy jest optymalnym rozwiązaniem, głównie z uwagi na logistykę dostaw, zarówno surowca do
miejsca jego przetworzenia, jak i gotowych produktów do odbiorców końcowych. Centra przetwórcze
zaopatrywane mogą być w materiał biomasowy, przy wykorzystaniu własnego sprzętu
w porozumieniu z właścicielami użytków, lub też poprzez skup biomasy od dostawców zewnętrznych.
Proponuje się tu także szerokie wykorzystanie maszyn i urządzeń posiadanych przez lokalnych
rolników i właścicieli użytków, co umożliwi ich aktywizację oraz generowanie dodatkowego
strumienia dochodów. Centra przetwórcze przystosowane muszą być do skupu każdego rodzaju
biomasy pochodzenia rolniczego bez ograniczeń technicznych (bele, kostki, biomasa luzem etc.).
i realizować takie procesy technologiczne, jak: przyjęcie surowca z wstępną separacją, suszenie,
rozdrabnianie, magazynowanie surowca, granulowanie i chłodzenie, przesiewanie, pakowanie
i przechowywanie gotowego biopaliwa, automatyczna kontrola produkcji. Tak zaprojektowany
system ma szanse na realizację i w warunkach lokalnych wydaję się być właściwym rozwiązaniem.
Systemem zarządzałaby jeden operator, który organizując działania centrów przetwórczych, mógłby
kreować politykę cenową zarówno wobec dostawców biomasy, jak i odbiorców biopaliw, budując
jednocześnie konkurencyjny lokalny rynek biomasy. Jak widać stworzenie w ramach zintegrowanego
systemu biomasowego, centrów przetwórczych biomasy, pozwoli na wykreowanie pewnego
standardu, co stanowi szanse na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dla potencjalnego inwestora.
W sytuacji powodzenia przedmiotowego przedsięwzięcia można rozważyć rozbudowę systemu
o kolejne ogniwa zlokalizowane na terenie gminy Czarny Dunajec i/lub gmin sąsiadujących, co
niewątpliwie przyczynić się może do efektywniejszego wykorzystania lokalnego potencjału
biomasowego. Nieodzownym elementem proponowanego systemu jest standaryzacja
produkowanego paliwa, pozwalająca głównie na obniżenie kosztów dystrybucji biopaliw do
odbiorców końcowych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości dostarczanego paliwa. Ma ona
również wymierne znaczenie w obliczu projektu ekomodernizacji systemów grzewczych
zaopatrujących w energię cieplną budynki mieszkalne i niemieszkalne na terenie gminy.
W odniesieniu do długotrwałej i wydajnej eksploatacji nowoczesnych kotłów biomasowych, należy
bowiem stosować biopaliwa dobrej jakości, o ściśle określonych parametrach, które niemożliwe są do
osiągnięcia bez zastosowaniu odpowiednich standardów produkcyjnych.
Stworzeniu zintegrowanego systemu biomasowego mogłaby towarzyszyć również inwestycja
w postaci modernizacji systemów grzewczych zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej
oraz pozostałych budynkach na terenie gminy. Modernizacja taka przewidywałaby wymianę
niskosprawnych kotłów na paliwa wysokoemisyjne (np. węgiel) na kotły biomasowe przystosowane
do spalania biopaliwa biomasowego. Z realizacją tego typu inwestycji wiążą się możliwości ich
współfinansowania np. z wykorzystaniem dofinansowania pochodzącego ze środków pomocowych
UE (np. MRPO 2007-2013, PROW 2007-2013, PO IŚ 2007-2013).
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Aktualnie widoczne jest zainteresowanie lokalnych samorządów terytorialnych wdrażaniem
w budynkach publicznych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii m.in. biomasę.
Co więcej implementacja ekologicznych rozwiązań grzewczych przyczynia się do poprawy stanu
środowiska naturalnego, głównie z uwagi na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego szkodliwymi substancjami powstającymi w przypadku spalania paliw
konwencjonalnych.
Władze gminy projektując system biomasowy powinny zaprogramować jednocześnie koncepcję
ekomodernizacji niskosprawnych systemów grzewczych w zarządzanych przez siebie budynkach oraz
prowadzić działania o charakterze edukacyjno-pomocowym w odniesieniu do ekomodernizacji
kotłowni indywidualnych, w kierunku poprawy efektywności energetycznej w gminie.
Obecnie obserwuje się także wzrost zastosowania procesu tzw. zgazowywania biomasy (ORC –
Organic Rankine Cycle). Proces zgazowania biomasy opiera się o układ skojarzony wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej. Bezpośrednim paliwem zasilającym układ w tym systemie jest gaz
drzewny wytwarzany z biomasy stałej (zrębki drewna, drewno rąbane, również odpady organiczne)w
procesie zgazowania (ORC). Układ skojarzony oparty jest o silnik spalinowy sprzęgnięty z prądnicą
generatora. Odzyskiwana energia cieplna zużywana jest na potrzeby własne procesu tj. do suszenia
biomasy a jej nadmiar możliwy jest do wykorzystania na zewnątrz zakładu. Całkowita sprawność
wykorzystania paliwa pierwotnego dochodzi w przypadku procesu ORC do 90 % co czyni go wysoce
efektywnym energetycznie. Technologie ORC mogą być wdrażane przez przedsiębiorstwa związane
z przemysłem drzewnym oraz utylizacyjnym, w kierunku zwiększania efektywności energetycznej
prowadzonych
procesów.
Obecnie
znajdują
także
zastosowanie
w nowoczesnych
elektrociepłowniach biomasowych (głównie komunalnych).
Aby jednak możliwe było odchodzenie od pozbywania się odpadów produkcji drzewnej na zewnątrz
gminy i zainteresowanie się ich energetycznym zagospodarowaniem, muszą zostać podjęte działania
związane ze zwiększeniem wsparcia, dla innych niż systemowe, głównie mniejszych instalacji
biomasowych, wytwarzających energię odnawialną. Wówczas zrównoważy się rynek biomasy i stanie
się ona odpowiednim pod względem kosztowym paliwem do wykorzystania na cele grzewcze.

Budowa mikronstalacji biogazowych
Dążąc do zwiększonego wykorzystania OZE w bilansie energetycznym gminy rozważyć można
budowę małych instalacji biogazowych bazujących na odpadach zwierzęcych. Nie jest to jednak
inwestycja łatwa w przygotowaniu i realizacji, głównie z uwagi, na konieczne do poniesienia nakłady
początkowe oraz bardzo zmienny rynek energii odnawialnej.
Biogazownia mogłaby funkcjonować w modelu rolniczo- przemysłowym, jako kosubstraty
wykorzystywać m.in., przekąszone siano i trawy, czy też odpady produkcji rolnej, spożywczej
i zwierzęcej (odpady poubojowe z pobliskiej ubojni, gnojowicę, obornik). Przykładowo
w miejscowości Stare Bystre funkcjonuję duża ubojnia trzody chlewnej i bydła BIELA, przy której
rozważyć można budowę instalacji biogazowej hybrydowej, tj. ubojnia-biogazownia, zlokalizowanej
przy zakładzie, opartej o układ kogeneracyjny w postaci kontenerowej, co pozwala na uproszczenie
procedur prawno-administracyjnych związanych z budową i adaptacja tego typu obiektów.
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Biogazownia taka wykorzystywać może kosubstrat do biogazowni w postaci powstających w ubojni
odpadów poubojowych. Ponadto mikro instalacje biogazowe, o mocy kilku lub kilkunastu kilowatów
funkcjonować mogą, w większych gospodarstwach, gdzie powstają duże ilości odpadów
organicznych, takich jak: odpady z warzyw i owoców (obierki, wytłoki etc.), odpady kuchenne,
odpady pochodzenia zwierzęcego – (obornik, gnojowica). Instalacje takie pomagają we właściwym
zagospodarowaniu odpadów z gospodarstwa oraz pozwalają na zakup taniej energii na potrzeby
gospodarcze i bytowe (po okresie zwrotu nakładów).
Należy zaznaczyć jednak, że proces budowy małych biogazowni jest w obecnych czasach znacznie
utrudniony, głównie z uwagi na wysokie nakłady inwestycyjne oraz brak odpowiedniego wsparcia
takich instalacji ze strony Państwa. Ponadto powiedzieć trzeba, że wytwarzanie biogazu w instalacji
biogazowni, uzależnione jest od wielu czynników, np. wilgotności i jakości substratów, ich składu
chemicznego oraz innych czynników, ciężkich wprost do określenia. Podejmując decyzję o budowie
biogazowni, zaleca się uprzednio przeprowadzenie badań laboratoryjnych dobieranych
kosubstratów, z uwagi na oddziaływanie jakości wsadu na wartości parametrów wyjściowych
instalacji. Przed rozpoczęciem budowy rzeczywistej instalacji należy dobrze rozpoznać takie kwestie
jak sucha masa, sucha masa organiczna, zawartość azotu ogólnego i węgla organicznego oraz
biogazodochodowość wybranych kosubstratów. Dopiero wówczas będzie można określić parametry
techniczne zakładu takie jak: moc nominalna, pojemność komór fermentacyjnych, czy też pojemność
zbiornika na biogaz i rozpocząć proces inwestycyjny.
Dla zapewnienia zaopatrzenia biogazowni w kosubstraty, należy stworzyć swego rodzaju łańcuch
dostaw biomasy. Odpowiednio dobrana logistyka dostaw jest bowiem warunkiem koniecznym, dla
prawidłowego funkcjonowania biogazowni.
Implementacja na terenie samorządów terytorialnych instalacji odnawialnych źródeł energii opartych
o biomasę przyczynia się do poprawy ich bilansu energetycznego, jednocześnie zwiększając
bezpieczeństwo energetyczne regionu, zwłaszcza poprawy zaopatrzenia w energię terenów o słabo
rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie OZE na terenach o wysokiej stopie
bezrobocia, stwarza możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Żeby jednak instalacje
OZE były opłacalne musi zostać zmieniony system ich wspierania. Zamiast wspierania pojedynczych
projektów, powinno się dotować energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii np. poprzez
dopłaty do ceny takiej energii, co zachęciłoby potencjalnych inwestorów do większego
zainteresowania budową instalacji wykorzystujących OZE. Miejmy nadzieję, iż wprowadzenie trzech
nowych ustaw, tj. prawo energetyczne, prawo gazowe oraz ustawa o OZE, zagwarantuje
zrównoważony rozwój wykorzystania biomasy, szczególnie w formie odpadowej. Trzy nowe ustawy
mają bowiem zastąpić dotychczasowe prawo energetyczne, dostosować je do wymagań UE oraz
nowoczesnej energetyki. Przygotowywana ustawa o OZE, ma umożliwić produkcję zielonej energii
gospodarstwom domowym, tzw. prosumentom. Ułatwić ma również procedury inwestycyjne oraz
wprowadzić preferencyjny system dopłat do wytwarzanej energii tzw. taryf gwarantowanych.
Przyczynić się to może do zwiększenia świadomości ekologicznej oraz popularyzacji produkcji energii
na własne potrzeby gospodarstw domowych/rolnych w mikroinstalacjach.
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7.4. Plan wdrożenia systemu przetwarzania biomasy w gminie Czarny
Dunajec na lata 2014–2020
Do wyżej wymienionych celów strategicznych, zdefiniowano cele szczegółowe, mianowicie:
1)

Rozpowszechnienie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz promocja
wykorzystania biopaliw stałych bazujących na biomasie odpadowej

Cele szczegółowe:
 Organizacja warsztatów dla mieszkańców i przedsiębiorców z gminy mających na celu
przybliżenie problematyki odnawialnych źródeł energii, opłacalności ich wykorzystania
w produkcji energii oraz powstających dzięki ich wykorzystaniu efektach ekologicznych
 Zorganizowanie wizyty studyjnej w Zakładzie Produkcji Pellet w Trzciannem, mającej na celu
przedstawienie podstawowych procesów technologicznych zakładu produkcji biopaliw stałych
2)

Stworzenie zintegrowanego systemu biomasowego, tj. systemu pozyskiwania i przetwarzania
biomasy odpadowej

Cele szczegółowe:
 Powołanie grupy roboczej do koordynacji działań związanych z zagospodarowaniem biomasy
odpadowej w gminie
 Dostosowanie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarny
Dunajec w celu umożliwienia budowy zakładu produkcji biopaliw biomasowych
 Opracowanie Studium Wykonalności Zintegrowanego Systemu Biomasowego
 Pozyskanie funduszy zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji w budowę zakładu produkcji
biopaliw stałych
3)

Ekomodernizacja systemów grzewczych na terenie gminy

Cele szczegółowe:
 Opracowanie projektu ekomodernizacji systemów grzewczych w budynkach na terenie gminy
(szczególnie bup)
 Pozyskanie funduszy zewnętrznych na działania związane z ekomodernizacją systemów
grzewczych w bup oraz w wybranych budynkach
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wizja
Pozyskiwanie biomasy z trwałych uzytków zielonych w gminie Czarny Dunajec chroniąc zasoby przyrody na tym terenie, umożliwi jednocześnie produkcję biopaliw stałych z biomasy i zastosowanie ich w
nowoczesnych systemach grzewczych oraz przyczyni się do rozwoju lokalnego rynku energii odnawialnej
cel ogólny

I. Rozpowszechnienie wiedzy na temat
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
promocja wykorzystania biopaliw stałych
bazujących na biomasie odpadowej

II. Stworzenie zintegrowanego systemu
biomasowego, tj. systemu pozyskiwania i
przetwarzania biomasy odpadowej

cele szczegółowe

termin

potencjalne źródła
finansowania

uwagi

organizacja warsztatów dla mieszkańców i
przedsiębiorców z gminy, mających na celu
przybliżenie problematyki odnawialnych źródeł
energii, opłacalności ich wykorzystania w
produkcji energii oraz powstających dzięki ich
wykorzystaniu efektach ekologicznych

III- VI.2014
X-XI.2014
III-VI.2015
X-XI.2015

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW, sponsorzy

zorganizowanie wizyty studyjnej w Zakładzie
Produkcji Pellet w Trzciannem, w celu
przedstawienia podstawowych procesów
technologicznych zakładu produkcji biopaliw
stałych

IX.2014

Środki budżetu gminy

powołanie grupy roboczej do koordynacji
działań związanych z rozwojem przetwarzania
biomasy - spotkania kwartalne grupy

I, IV, VII,
X.2014

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW,

nawiązanie współpracy z Tatrzańską Izbą
Gospodarczą Podhalańską oraz Podhalańską
Lokalną Grupą Działania w zakresie rozwoju
odnawialnych źródeł energii

dostosowanie zapisów w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Dobra w celu umozliwienia budowy zakładu
produkcji biopaliw biomasowych

I-III.2014

-

zmiany zatwierdzone stosowną uchwałą Rady
Gminy

opracowanie studium wykonalności
zintegrowanego systemu biomasowego

III-V.2014

kontakt ze stowarzyszeniami związanymi
z ekoenergetyką, doradcami i organizacjami
szkoleniowymi

zorganizowanie wizyty w porozumieniu z OTOP

środki budzetu gminy, środki współpraca z dostarczycielem technologii,
prywatne lub spółdzielcze
doradcami, ekspertami,
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III. Ekomodernizacja systemów grzewczych na
terenie gminy

pozyskanie funduszy na sfinansowanie
inwestycji w budowę zakładu produkcji
biopaliw biomasowych - złożenie wniosków
aplikacyjnych

łącznie 3
zakłady
V-XII.2014
I-V.2015
I-V.2017

ARiMR, Fundusz
Szwajcarski, Fundusze EOG,
współpraca z Tatrzańską Izbą Gospodarczą oraz
środki publiczne i/lub
Podhalańską Lokalną Grupą Działania, ujęcie
prywatne, fundusze nowej
działania w Wieloletnim Planie Finansowym
perspektywy finansowej
2014-2020

opracowanie projektu ekomodernizacji
systemów grzewczych w budynkach na
obszarze gminy

I-IV.2015

środki budzetu gminy, środki współpraca z dostarczycielem technologii,
prywatne lub spółdzielcze
doradcami, ekspertami,

Pozyskanie funduszy na sfinansowanie
ekomodernizacji systemów grzewczych
w budynkach uzyteczności publicznej oraz
wybranych budynkach

ok. 5 do
XII.2015
ok..20 do
XII. 2020

NFOŚiGW, WFOŚiGW,
Fundusz Szwajcarski,
współpraca z Tatrzańską Izbą Gospodarczą oraz
Fundusze EOG, środki
Podhalańską Lokalną Grupą Działania, ujęcie
publiczne i/lub prywatne,
działania w Wieloletnim Planie Finansowym
fundusze nowej perspektywy
finansowej 2014-2020
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8. Strategia Ekorozwoju – Produkt Lokalny
Opracowali: Bożena Pietras-Goc, Rafał Serafin

Podsumowanie
Wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych może w istotny sposób stymulować gospodarkę
obszarów wiejskich, przyczyniając się jednocześnie do kultywowania lokalnych tradycji, kultury
i tożsamości regionalnej, oraz wspomagając zachowanie walorów przyrodniczych.
Karpackie gminy, w tym także gmina Czarny Dunajec, ze względu na historię, warunki geograficzne
i przyrodnicze, są szczególnie predestynowane do rozwijania działalności gospodarczej opartej
o produkt lokalny.
W przypadku gminy Czarny Dunajec proponowanym kierunkiem ekorozwoju gospodarczego jest
jakościowy rozwój w dziedzinie produktu lokalnego, zarówno żywnościowego jak
i nieżywnościowego, bazującego na dziedzictwie kulturowym, na cztery sposoby:
1.

jako działalności rolniczej i okołorolniczej, z ukierunkowaniem na gospodarkę pasterską,
hodowlę owiec i kóz oraz wytwarzanie serów, z ukierunkowaniem części gospodarstw na
zgodne z recepturami nieanonimowe wytwarzanie i legalną sprzedaż serów jakościowych,
zarówno oscypka jak i innych serów wytwarzanych na bazie mleka owczego oraz koziego;
produkcja taka może dać producentom możliwość zbudowania własnej, trwałej lokalnej
marki sera traktowanej jako gwarancja jego jakości i uzyskania na rynku korzystnej, stabilnej
pozycji, a tym samym poprawienia dochodowości gazdówek;

2.

jako działalności przedsiębiorczej, z ukierunkowaniem na zachęcenie lokalnych
inwestorów i lokalnych przedsiębiorców do rozwijania firm w dziedzinach
wykorzystujących lokalne surowce, przede wszystkim w skupie, nie-przemysłowym
przetwórstwie i pakowaniu , głównie na bazie istniejącej już infrastruktury;

3. uzupełniająco, w formie działalności organizowanej przez lokalne stowarzyszenia, na tych
polach, gdzie obok wymiaru ekonomicznego istotny jest wymiar społeczno-kulturowy
i wspólnotowy działań, jak w przypadku nieżywnościowego produktu lokalnego bazującego
na dziedzictwie kulturowym,
4. jako wspólnego przedsięwzięcia na rzecz zbudowania lokalnej marki „naturowej”, a więc
wykorzystującej w swojej tożsamości obecność obszarów Natura 2000 jako wyróżnika,
atutu powstających tu produktów żywnościowych; przedsięwzięcie to winno połączyć
zainteresowanych lokalnych gospodarzy, przedsiębiorców, lokalne stowarzyszenia oraz
Gminę, z udziałem partnerów pozyskanych z zewnątrz – jak np. Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska, czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Proponowane w niniejszej strategii rozwiązania dotyczą głównie produktów związanych
z gospodarką pasterską, hodowlą krów, owiec, poszukiwanego na rynku drobiu z nie-fermowej
hodowli oraz – uzupełniająco – kóz, oraz produktów zielarskich, zważywszy na warunki naturalne
i słabe gleby, które nie dają podstaw rozwoju innych upraw o charakterze konsumpcyjnym.
Rozwiązania te mogą i powinny stać się ponownie jednym z ważnych źródeł dochodu mieszkańców
i podstaw poprawy ich poziomu życia przy poszanowaniu miejscowych wartości przyrodniczych.
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skoncentrowania się na realizacji wybranych, najważniejszych celów, bez których nie zaistnieje
w realnej rzeczywistości. Zatem planując cele i konkretne zadania gminnej strategii działania
w zakresie produktu lokalnego, przyjęto podejście pragmatycznie, tak, aby uzyskany efekt był realny
do wypracowania:

Cel 1
Rolnicy/hodowcy, przedsiębiorcy i twórcy zainteresowani rozwijaniem swojej działalności
w oparciu o produkty lokalne są znani (zidentyfikowani) i tworzą dobrze współpracującą grupę.

Cel 2
Istnieje kilka wiodących rynkowych produktów lokalnych, zarówno żywnościowych jak
nieżywnościowych, które są uznawane za specjalności z terenu gminy i budują jej dobrą markę na
rynku. Produkty te są dostępne w legalnej, ciągłej bądź sezonowej, sprzedaży.

Cel 3
Lokalni wytwórcy - gospodynie i gospodarze, rolnicy, przedsiębiorcy - znają i stosują w swojej
codziennej praktyce zasady zrównoważonego gospodarowania, czy to w gospodarstwie
domowym, gospodarstwie rolnym czy przedsiębiorstwie, co gwarantuje zachowanie wysokiej
jakości i wartości.

Cel 4
Lokalne produkty są sprzedawane poza obszarem gminy, najlepiej w sposób trwały jako produkty
„wiadomego pochodzenia”, który podkreśla ich związek z wartościami przyrodniczymi,
kulturowymi, historycznymi gminy.

8.1. Założenia
Dlaczego warto zajmować się produktem lokalnym?
Gminy karpackie, w porównaniu z wieloma innymi regionami kraju, mają olbrzymi potencjał
produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych. Składają się na niego m.in. żywa kultura
obszarów wiejskich, pielęgnująca pamięć o tradycyjnych produktach żywnościowych, czyste
środowisko bezpośrednio wpływające na wysoką jakość produkowanej tu żywności, ekstensywna
gospodarka rolna oparta o małe gospodarstwa, oraz potencjalnie chłonne rynki zbytu
w zlokalizowanych na przedmurzu Karpat dużych miastach. Rozwijanie przedsiębiorczości opartej
o produkty lokalne może mieć kapitalne znaczenie w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
w Karpatach, stymulując zarówno ekonomię i aktywność lokalnych społeczności, jak i wpływając
pozytywnie na kultywowanie lokalnych tradycji oraz poczucia tożsamości społecznej i kulturowej.
Jednocześnie, odpowiednio zaplanowana działalność gospodarcza związana z produktami lokalnymi,
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może pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne, od którego jakości wytwarzanie tych
produktów często bezpośrednio zależy.
Pomysł wykorzystania potencjału produktów lokalnych jako źródła dochodów dla mieszkańców
oraz czynnika lokalnego rozwoju gospodarczego nie jest w Czarnym Dunajcu nowy, niemniej wciąż czeka na urzeczywistnienie.
Prezentowana strategia ekorozwoju ma na celu promocję działalności gospodarczej przyjaznej
przyrodzie. Według inicjatorów projektu Ptaki Karpat, strategia ta ma być narzędziem
„..ułatwiającym wdrażanie takich form działalności gospodarczej, które będą korzystnie wpływać na
poziom życia lokalnych społeczności, jednocześnie pozytywnie lub neutralnie oddziaływać na zasoby
przyrodnicze gminy .” Zrównoważone wytwarzanie (produkcja), przetwórstwo, dystrybucja i sprzedaż
produktu lokalnego stanowią formy działalności gospodarczej, które wpisują się w tę strategię.
Prezentowana strategia ekorozwoju ma na celu promocję działalności gospodarczej przyjaznej
przyrodzie. Według inicjatorów projektu Ptaki Karpat, strategia ta ma być narzędziem
„..ułatwiającym wdrażanie takich form działalności gospodarczej, które będą korzystnie wpływać na
poziom życia lokalnych społeczności, jednocześnie pozytywnie lub neutralnie oddziaływująca na
zasoby przyrodnicze gminy .” Zrównoważone wytwarzanie (produkcja), przetwórstwo, dystrybucja
i sprzedaż produktu lokalnego stanowią formy działalności gospodarczej, które wpisują się w tę
strategię.
W przypadku gminy Czarny Dunajec w przyjętej w 2000 roku strategii rozwoju gminy jako jeden
z celów operacyjnych zapisano „Rozwój zrównoważonego rolnictwa górskiego, w tym rolnictwa
ekologicznego oraz regionalnego przetwórstwa rolno-spożywczego”, wskazując dodatkowo
konkretne potrzebne działania w tym zakresie, takie jak:


„Wsparcie rozwoju rolnictwa i przetwórstwa żywności wysokiej jakości oraz markowych
(regionalnych) produktów żywnościowych – mikro-pożyczki, fundusz dotacji, tworzenie grup
producenckich, promocja oraz wsparcie doradcze i marketingowe” oraz



„ Promocja i wsparcie dla postępu biologicznego w rolnictwie, w tym dla hodowli ras
lokalnych, uprawy rzadkich (lokalnych) odmian owoców..”.4

Również strategia Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, której Gmina Czarny Dunajec jest
członkiem, odnosi się do kwestii rozwijania produktów lokalnych postulując (jako jeden z celów
szczegółowych) „Waloryzację tradycyjnych podhalańskich produktów lokalnych”. 5
Wybór produktów lokalnych, szczególnie żywnościowych, jako strategicznie ważnego kierunku
rozwijania działalności ekonomicznej w tych dokumentach wynikał wprost z analizy lokalnych
warunków kulturowych i przyrodniczych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych, które i dziś
są podobne, jako, że na przestrzeni ostatnich lat niewiele się zmieniło. Wśród najważniejszych
czynników, determinujących kierunki rozwoju wymienić można:

4
5



szczególne, bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe związane z kulturą góralską,
tradycjami gospodarki pasterskiej, ale i tradycjami handlowymi regionu pogranicza, czerpiące
zarówno z kultury historycznego Podhala jak i Orawy,



zróżnicowane, częściowo górskie ukształtowanie terenu, surowy klimat i rozdrobniona
struktura gospodarstw rolnych,

za: STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNY DUNAJEC NA LATA 2008-2015
za: Lokalna Strategia Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2009-2015
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potrzeba ochrony wybitnych zasobów przyrodniczych, bioróżnorodności i walorów
krajobrazowych,



tradycyjne (historycznie) oparcie lokalnej gospodarki na rolnictwie i pasterstwie, brak
rozwiniętego przemysłu,



tradycyjna dla wsi małopolskich charakterystyka społeczno-demograficzna społeczności
gminy, silny indywidualizm mieszkańców i relatywnie niewielkie zasoby doświadczeń na polu
wspólnego działania.

Co ważne – wymienione wyżej dokumenty zostały wypracowane w sposób partycypacyjny,
z udziałem grona lokalnych liderów, a następnie przyjęte uchwałami rady gminy, a więc należy
przyjąć, że zaproponowane w nich kierunki rozwoju są społecznie akceptowane i pożądane, co jest
dodatkowym argumentem za ich realizacją. Zarówno gmina, jak i Lokalna Grupa Działania podjęły
pewne działania w kierunku promowania rozwoju produktu lokalnego, niemniej – jak się dziś wydaje
– niewystarczające, i warte ponownego przyjrzenia się, wzbogacenia i ożywienia.

Szerszy kontekst promocji produktu lokalnego w gminie Czarny Dunajec
W powiatowej strategii rozwoju6 „Zrównoważony rozwój gospodarczy oparty na wykorzystaniu
walorów naturalnych i współpracy międzysektorowej” jest jednym z celów strategicznych działania
Powiatu, zatem i w tym szerszym kontekście można się spodziewać wsparcia, a przynajmniej
korzystnego klimatu dla działań na rzecz rozwijania rynkowego potencjału produktów lokalnych.
Wprawdzie ustawowe możliwości działania samorządu powiatowego w tym zakresie są ograniczone,
niemniej w strategii zakłada się działanie w tym celu, aby przedsiębiorcy i rolnicy, szczególnie
działający w priorytetowych dziedzinach (turystyka i usługi towarzyszące, tradycyjna wytwórczość
i rolnictwo itp.) mieli dobre warunki do rozwoju. Warto także odnotować, że strategia powiatowa
postuluje „Działanie na rzecz zachowania tradycyjnej gospodarki rolnej".
Również na poziomie regionalnym, samorządu Województwa Małopolskiego, prowadzone są
działania promujące produkty lokalne - jak kampania i coroczne kiermasze i konkurs ‘Małopolski
Smak’, a także – co równie istotne – w tworzonym właśnie programie operacyjnym rozwoju obszarów
wiejskich planowana jest aktywność samorządu wojewódzkiego i skierowanie w kolejnych latach
znacznych środków finansowych na rzecz odtworzenia lokalnych rynków żywnościowych w regionie
oraz rozwijania potencjału dostaw i rynku lokalnej małopolskiej żywności dobrej jakości 7.
Potencjalnym źródłem funduszy na działania związane z produkcja i promocją produktu lokalnego
mogą też być fundusze preferencyjnych pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz
podmiotów tzw. ekonomii społecznej, a więc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
działających nie dla zysku (np. spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia). w warunkach małopolskich są
one dostępne np. w takich instytucjach jak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja
Partnerstwo dla Środowiska. Począwszy od roku 2015 można się także spodziewać kolejnych środków

6

za: Powiat Nowotarski. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2006-2015.

7

Patrz: Program Strategiczny Obszary Wiejskie. Projekt. Opr. Departament Środowiska, Rolnictwa
i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. (03.2013).
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finansowych na promocję i rozwijanie produktów lokalnych w budżecie Lokalnej Grupy Działania (w
ramach środków europejskich).

Co to jest produkt lokalny?
Uwzględnienie produktu lokalnego jako formy działalności gospodarczej przyjaznej dla przyrody
i środowiska naturalnego wymaga doprecyzowania pojęcia „produktu lokalnego” dla potrzeb
prezentowanej strategii ekorozwoju. w Małopolsce często używa się pojęcia „produkt lokalny”,
„produkt tradycyjny” i „produkt regionalny” wymiennie co może być mylące. Warto traktować te
pojęcia jako odrębne kategorie - zgodnie z definicjami stosowanymi w Unii Europejskiej:


produkt regionalny to produkt wpisany do jednego z rejestrów unijnych (tj. Rejestru
Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Rejestru Produktów
o Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności);



produkt tradycyjny to produkt wpisany na krajową Listę Produktów Tradycyjnych
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;



produkt lokalny nie ma formalnej definicji przyjętej w Unii Europejskiej. Natomiast w Polsce
przyjęła się następująca definicja (wypracowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska):

Produkt lokalny to wyrób, z którym utożsamiają się mieszkańcy określonego regionu. Wyróżnia się on
m in. tym, że jest przyjazny dla środowiska, opiera się na lokalnie dostępnych surowcach i posiada
certyfikat atestujący jakość i autentyczność jego pochodzenia

Zakwalifikowanie danego produktu żywnościowego jako produktu regionalnego, tradycyjnego czy
lokalnego wiąże się bezpośrednio z funkcjonującymi i tworzonymi systemami jakości żywności –
z których adekwatne dla niniejszej strategii przedstawione są poniżej.
Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. Protected Designation of Origin – PDO) to nazwa
regionu lub konkretnego miejsca albo w wyjątkowych przypadkach nazwa kraju używana do
opisu produktu rolnego lub środka spożywczego. Produkt taki musi posiadać szczególną
jakość, reputację lub inne cechy przypisywane jego pochodzeniu geograficznemu (środowisko
naturalne i czynnik ludzki, m.in. klimat, woda, jakość gleby lub lokalne know-how), a jego
produkcja lub przetwórstwo lub przygotowanie odbywa się na ściśle określonym obszarze
geograficznym.
Podstawą prawną funkcjonowania chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych
oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej jest rozporządzenie Rady nr 510/2006 z dnia 20
marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych.
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność to produkt posiadający „specyficzny charakter”, czyli
cechę lub zespół cech, które wyraźnie odróżniają go od innych, podobnych do niego. Jest on
wytwarzany przy użyciu tradycyjnych surowców lub charakteryzuje się tradycyjnym składem
lub sposobem produkcji. Nazwa tego produktu musi być sama w sobie specyficzna lub
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wyrażać specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego. Ponadto, nazwa
musi być tradycyjna i zgodna z przepisami krajowymi lub być przyjęta zwyczajowo.
Podstawą prawną funkcjonowania gwarantowanych tradycyjnych specjalności w Unii
Europejskiej jest rozporządzenie Rady nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi
specjalnościami.
Dużym sukcesem Małopolski oraz potwierdzeniem wyjątkowego charakteru tego regionu jest fakt
zarejestrowania w rejestrach unijnych 11 produktów sposród 35 pochodzących z Polski . Są to
obecnie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bryndza podhalańska
Oscypek
Redykołka
Suska sechlońska
Kiełbasa lisiecka
Obwarzanek krakowski
Jabłka łąckie
Chleb prądnicki
Karp zatorski
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca
Jagnięcina podhalańska

Z kolei systemem krajowym, służącym wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji
związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych jest Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
(Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68). Zgodnie z tą regulacją wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
składa się do właściwego miejscowo Marszałka Województwa, który po pozytywnym zweryfikowaniu
wniosku przesyła go do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokonuje wpisu produktu na Listę
Produktów Tradycyjnych.
Produkty tradycyjne to produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze
stosowania tradycyjnych, tzn. wykorzystywanych, od co najmniej 25 lat, metod produkcji, stanowiące
element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz będące elementem
tożsamości społeczności lokalnej. Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty
rolne i środki spożywcze, o których mowa w załączniku i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, w załącznikach do rozporządzenia nr 510/2006 lub w załączniku do rozporządzenia nr
509/2006 oraz napoje spirytusowe, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia
29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych.
Z analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynika, że około 300 produktów
z Małopolski mogłoby uzyskać status produktu tradycyjnego, regionalnego czy też lokalnego. Należy
wyraźnie podkreślić, że wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych nie pociąga za sobą ochrony
nazwy ani kontroli zgodności produkcji z zadeklarowaną metodą wytwarzania jak dzieje się
w przypadku produktów rejestrowanych w rejestrach unijnych. Natomiast z punktu widzenia
producenta ważnym jest fakt, że rejestracja na liście ministerialnej daje prawo do ubiegania się
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o uzyskanie odstępstw od wymagań przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, jeżeli konieczność
taka wynika z tradycyjnej receptury.
W całej Polsce jest zarejestrowanych ponad 1,1 tysiąca produktów tradycyjnych, z czego blisko sto
pochodzi z Małopolski. Małopolskie produkty tradycyjne zarejestrowane na liście ministerialnej to
odpowiednio w poszczególnych kategoriach8:
Produkty mleczne: Lody nowotarskie ; Ser gazdowski – gołka (pucok, kara) ; Redykołka ;
Bryndza podhalańska Żentyca ; Oscypek (oszczypek); Sądeckie lody; Mleko od krów rasy
polskiej czerwonej.
Produkty mięsne: Jagnięcina podhalańska; Tuszka gęsi zatorskiej; Kiełbasa lisicka; Szynka
podstolego; Szynka podstolego z nogą; Kiełbasa wiejska z Podstolic; Boczek gotowany
z Podstolic; Kiszka z Podstolic; Jagnięcina jurajska z owcy olkuskiej; Smalec jurajski gotowany;
Kiełbasa piszczańska; Tuszka gołębia rasy Ryś Polski z okolic Proszowic; Wołowina z krowy
rasy polskiej czerwono-białej.
Produkty rybołówstwa: Karp zatorski; Karp zatorski wędzony; Karp w zalewie octowej.
Warzywa i owoce: Charsznicka kapusta kwaszona; Nasiona fasoli „Piękny Jaś” z doliny
Dunajca; Łukowicka śliwka suszona; Suska sechlońska; Jabłko z Raciechowic; Jabłka łąckie;
Polska fasola z orzełkiem; Ogórki kiszone w studni; Dżem z płatków róż; Nadwiślański ogórek
konserwowy z Kanny.
Wyroby piekarnicze i cukiernicze: Bajgiel z Kazimierza; Chleb żarnowy z Łomnej; Ciasteczka
wyśmienite; Chleb jurajski; Obwarzanek krakowski; Jodłownicki kołacz z serem; Chleb
prądnicki; Precelek krakowski; Kukiełka lisiecka; Kołacz jurajski; Kukiełka podegrodzka; Chleb
męciński; Bugle zembrzyckie; Sernik jurajski; Orawskie zawijańce weselne; Chleb orawski na
liściu kapusty; Koziołki; Paluszki krakowskie; Sernik krakowski; Kręciołki; Placki z blachy; Chleb
żytni gruszowski; Blachorze.
Oleje i tłuszcze: Masło Żuchowskie.
Miody: Sądecki miód spadziowy; Małopolski miód spadziowy; Suski miód spadziowy z drzew
iglastych; Miód wielokwiatowy leśny z Podksięża.
Gotowe dania i potrawy: Żurek po krakowsku; Barszcz czerwony krakowski; Sułkowicka
krzonówka; Ziemniaki po cabańsku; Pierogi łomniczańskie; Moskol; Zupa zoproska;
Krzonówka po orawsku; Sałata po orawskiu; Siuśpaj; Strząska; Kapusta po góralsku; Kluski
haluski; Kluski scykane; Kaszana; Prażonki Polańskie; Kapuśniorka z grzybami; Zolipskie
pierogi; Strojcowskie zawijoki z ziemniaków.
Napoje: Śliwowica wyborna; Śliwowica Łącka; Jarzębiak izdebnicki; Jarzębinka; Czar pustyni;
Żytko; Wino domowe ‘rzuchowskie’; Nalewka łazowska – jałowcówka.
Inne produkty: Balsam kapucyński; Sól wielicka; Syropy owocowe, Jajko zielononóżki
kuropatwianej.

8

Stan na koniec lipca 2013r. (95 produktów wpisanych na listę); więcej na temat poszczególnych produktów na
stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych/woj.-malopolskie/Mleko-od-krow-rasy-polskiej-czerwonej
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Drugi, obok Listy Produktów Tradycyjnych, krajowy system jakości żywności to „Jakość Tradycja” –
w którym zarejestrowane mogą zostać takie produkty, w których produkcji używa się wyłącznie
surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO.
w systemie tym uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub
tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru
lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. Ponadto produkty te posiadają szczególną jakość lub
reputację odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii. w przypadku produktów
produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za
tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 r. Ponadto za tradycyjny uważa
się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania9.

Wreszcie trzeba pamiętać o „najbliższym”, regionalnym systemie promowania wysokiej jakości
żywności, tworzonym obecnie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach programu –
„Produkt Lokalny Małopolska”. Charakterystyka tego systemy promocji wysokiej jakości żywności
jest bliska charakterystyce produktów w systemie „Jakość Tradycja”, z dodatkowym wymogiem, że
muszą to być produkty z Małopolski, z lokalnych surowców i na miejscu w regionie wytworzone lub
przetworzone, produkowane i sprzedawane w taki sposób, aby korzyści z tego wzbogacały lokalną
społeczność.

Produkt lokalny w gminach karpackich – szanse i zagrożenia
Produkty regionalne, tradycyjne i lokalne wykorzystywane są często w promocji gmin, regionów
i całego województwa, jak np. krakowski obwarzanek, oscypek, czy śliwka sechlońska, stając się
elementem budowania marki Małopolski.
Jednak problematyczną z punktu widzenia propagowania działalności gospodarczej pozostaje w wielu
przypadkach możliwość sprzedaży i dostępność produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych:


są one zazwyczaj wytwarzane w ilościach nie pozwalających na wprowadzanie ich do
masowego obrotu,



brak stałych miejsc, w których produkty te są dostępne. Jest to istotna bariera rynkowa dla
rozwijania na tej bazie lokalnej ekonomii.

Należy też pamiętać, że promocja produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych stwarza
możliwości dla aktywizacji przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego gdy prowadzi do sprzedaży
i umożliwia pozostawianie nadwyżek finansowych w regionie. Bariery i możliwości związane
z żywnościowym produktem lokalnym są uzależnione od rozwiązania dwóch podstawowych spraw:


bezpieczeństwo (sanepid/weterynarz),



sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe związane ze statusem rolnika.

Dla realizacji strategii ekorozwoju z wykorzystaniem potencjału lokalnych produktów żywnościowych
bardzo ważny jest kontekst szerszy – uwarunkowania krajowe i europejskie, w tym ramy prawne oraz
systemy identyfikowania i kontroli jakości produktów żywnościowych. Tworzą one z jednej strony
9

Za: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Krajowe-systemy-jakosci-zywnosci/Jakosc-Tradycja
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korzystne ramy dla legalnej działalności na rynku wytwórców żywności, jednak z drugiej strony –
niestety - równocześnie tworzą bariery trudne do samodzielnego pokonania przez drobnych
producentów.
Aktualnie, bez barier, dodatkowych „zabiegów”, rolnicy w Małopolsce (podobnie jak w całej Polsce)
mogą legalnie sprzedawać konsumentom:








PŁODY ROLNE oraz
DRÓB i ZAJĘCZAKI, pod warunkiem, że w całości,
DZICZYZNĘ
SUSZE i KISZONKI, pod warunkiem, że NIEPRZETWORZONE (sic!)
JAJKA, pod warunkiem, że do opakowania konsumenta…
MLEKO i SMIETANĘ (ale już nie masło..)
MIÓD

Z tego wynika zatem, że zgodnie z prawem nie mogą zgodnie z prawem sprzedawać bezpośrednio
jako rolnicy, ‘z pierwszej ręki’, bez zarejestrowania się jako przedsiębiorcy prowadzący firmę takich
produktów jak:


DŻEMY, KONFITURY, SOKI, PRZETWORY DOMOWE, PRZECIERY, MĄKI, KASZE, MIĘSA SUROWE
(POZA DROBIEM, ZAJĘCZAKAMI I DZICZYZNĄ), WĘDLINY, PASZTETY, OLEJE, DOMOWE
NALEWKI, CYDRY, WINA…

Jednocześnie sprzedaż z pierwszej ręki wszystkich produktów żywnościowych – czy to płodów
rolnych, czy przetworów owocowych czy zwierzęcych - jest prowadzona powszechnie w szarej strefie,
w dużej mierze w odpowiedzi na rosnącą potrzebę zdrowej, dobrej i naturalnej żywności wiadomego
pochodzenia wśród konsumentów, a także ze względu na uzasadnioną obawę rolników i małych
producentów, że nie podołają obowiązkom podatkowym i formalno-prawnym oraz higienicznym
związanym z legalizacją działalności.
Aktualnie istniejące „furtki” prawne ułatwiające dostęp do rynku dla części produktów z drugiej grupy
to:


zarejestrowanie produktu tradycyjnego (można uzyskać ułatwienia w wymogach sanitarnych
lub weterynaryjnych),



uzyskanie statusu ChNP lub ChOG (podobnie – ułatwienia sanitarne lub weterynaryjne),



działanie jako gospodarstwo agroturystyczne (możliwość sprzedaży na miejscu gościom
gospodarstwa agroturystycznego),



zarejestrowanie działalności gospodarczej przez rolnika i prowadzenie jej na bardzo małą
skalę (pod warunkiem, że nie przekroczy się rocznego limitu przychodów, umożliwia sprzedaż
żywności przetworzonej czy paczkowanej bez utraty statusu rolnika i ubezpieczenia w KRUS).

Wyraźnie więc widać, że aktywności promujące produkt lokalny powinny działać dwutorowo: (1)
poprzez zmiany legislacyjne na poziomie krajowym i regionalnym, ułatwiające sprzedaż produktów
lokalnych, oraz (2) poprzez aktywizację produkcji, sprzedaży i promocji produktów lokalnych na
poziomie lokalnym.
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Warto podkreślić, że Małopolskie żywnościowe produkty lokalne już odnoszą sukces rynkowy, jak
np.:
Soki Maurera
Tradycyjna tłocznia soku jabłkowego powstała we wsi Zarzecze nad Dunajcem, w gminie
Łącko w roku 2002, jako uzupełnienie rodzinnego gospodarstwa sadowniczego. Dzisiaj jest
rozwiniętą firmą rodzinną i znanym producentem ponad 20 rodzajów naturalnych soków
owocowych i warzywnych oraz wyrobów alkoholowych – destylatów oraz win owocowych,
a obok najbardziej popularnej marki “Sok Maurera”, przedsiębiorca jest także właścicielem
marek “Łąckie Ogrody” oraz “Manufaktura Maurera”. Soki Maurera to znakomite i zdrowe
naturalne soki wyciskane na zimno, pasteryzowane. Można je kupić w sklepach ze zdrową
żywnością na terenie całej Polski, na praktycznie wszystkich ważnych targach i kiermaszach
zdrowej żywności, a także w sklepach należących do sieci handlowych. Firma prowadzi też
swój sklep firmowy w Zarzeczu, sklep internetowy, sprzedaje soki do hoteli i restauracji,
również za granicę.
Kiełbasa Lisiecka
Kiełbasa lisiecka to tradycyjna kiełbasa wieprzowa od połowy XIX wieku wytwarzana przez
masarzy na terenie dwóch podkrakowskich gmin: Czernichów i Liszki. w 2010 roku grupa
masarzy z tego terenu założyła tzw. Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej (umowa
o współpracy) i zarejestrowała Kiełbasę Lisiecką w unijnym systemie jakości Chronionego
Oznaczenia Geograficznego (ChOG)10. Od momentu zarejestrowania sprzedawana na rynku
kiełbasa, która chce korzystać z marki ‘Kiełbasa Lisiecka’ musi spełniać opisane w dokumencie
rejestracyjnym wymogi, które decydują o wysokiej jakości i smaku kiełbasy, a na straży
zachowania tych wymogów stoją dwie jednostki certyfikujące z Krakowa: firma COBICO sp.
z o.o. oraz Biocert Małopolska sp. z o.o. Mięso na Kiełbasę Lisiecką może być pozyskiwane
z innych regionów, ale proces produkcji musi odbywać się w okolicach Liszek i Czernichowa –
co zabezpiecza dostęp do rynku tamtejszym masarzom. Kiełbasa lisiecka, podobnie jak inne
lisieckie wędliny ma bardzo dobrą renomę wśród konsumentów, a wędliny pochodzące
z zakładów – członków konsorcjum uważane są za jedne z najwyższej jakości tradycyjnych
wyrobów dostępnych na rynku małopolskim.
Oscypek
Oscypek do ser góralski, oryginalnie wytwarzany przez pasterzy z sera owczego i wędzony,
który zrobił w ostatnich latach ogromną karierę na rynku żywności w kraju, i powoli wchodzi
na rynek międzynarodowy. Tradycyjnie wyrabiany był w bacówkach i na gazdówkach po obu
stronach Tatr, a umiejętności jego wytwarzania przechodziły w rodzinie z pokolenia na
pokolenie. w roku 2007 oscypki uzyskały rejestrację unijną Chronionej Nazwy pochodzenia

10

Rozporządzenie Komisji Europejskie, w którym opisana jest charakterystyka kiełbasy lisieckiej objęhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:028:0026:0031:PL:PDFtej systemem ChoG: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:028:0026:0031:PL:PDF
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(ChNP) 11 – wówczas określono, że nazwę tę stosować można do sera owczego i owczokrowiego z maksymalnie 40% domieszką mleka krów rasy czerwonej, wyrabianego wyłącznie
w okresie od maja do września, zaś sprzedawanego do końca października. Zgodnie
z warunkami rejestracji oryginalny oscypek powinien ważyć od 60 do 80 dag i mierzyć od 17
do 23 cm.
Dzisiaj trudno dostać oryginalne oscypki poza bacówkami, które je wytwarzają – stały się
bardzo popularne i poszukiwane przez smakoszy serów. Na fali ich popularności sukces
rynkowy robią też różne inne sery wytwarzane w polskich górach –gałki, redykołki, bunce itd.,
które z oryginalnym oscypkiem mają mniej lub więcej wspólnego zależnie od gatunku sera,
ale wszystkie pochodzą z tego samego regionu. Niestety produkty te są niekiedy złej jakości
i nieuczciwe produkowane (np. nie wędzone, lecz… moczone w herbacie dla uzyskania
odpowiedniego koloru), niemniej wszystkie korzystają z jego silnej marki. Rynek ten na
samym Podhalu szacowany jest na ok. 30 mln złotych rocznie (wartość sprzedaży).
Około 20 baców - producentów oscypka i innych góralskich serów należy do Tatrzańsko –
Beskidzkiej Spółdzielni Producentów ‘Gazdowie’ utworzonej w 2007 r. przez górali z Podhala,
Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w celu zachowania tradycyjnych gospodarstw rolnych.
z małopolski m.in. z Ratułowa, Leśnicy, Maruszyny, Łapszów Niżnych, Zakopanego.
Oryginalnych wytwórców oscypków promuje m.in. Małopolski Szlak Oscypkowy, dzięki
któremu można bezpośrednio dotrzeć do bacówek, w których sery powstają i mieć pewność,
że kupuje się ser najwyższej jakości.

Sprzedaż produktów lokalnych
Obok sukcesu rynkowego konkretnych produktów rozwijają się też sklepy i sieci sprzedaży bazujące
na produktach lokalnych. Powstają sieci sprzedaży oparte o „wizerunek lokalności i markowości” jak
Benedicite, Krakowski Kredens, jednakże nie gwarantują one zawsze jakości oraz autentyczności
pochodzenia pomimo wysokich cen, są bardziej przedsięwzięciami marketingowymi niż służącymi
rozwojowi lokalnemu, tym bardziej, że korzystają z dostawców zarówno z jak i spoza Małopolski.
Pojawiła się pierwsza rodzima komercyjna sieć sprzedaży żywności naturalnej – Bacówka, łącząca
tradycyjny rustykalny wizerunek z lokalnym pochodzeniem sprzedawanych produktów.
Wreszcie tworzony jest pierwszy regionalny system sprzedaży, marketingu i promocji produktów
lokalnych - Produkt Lokalny Małopolska, który służyć ma lokalnemu rozwojowi subregionów
w Małopolsce dzięki połączeniu rolników i przetwórców – dostawców, z odbiorcami – konsumentami,
poprzez możliwie najkrótsze łańcuchy dostaw, i rozwijanie sprzedaży z pierwszej ręki.

Zwiększanie atrakcyjności gminy
Obecność na danym terenie wypromowanych produktów lokalnych może stymulować wydarzenia
turystyczne i przyciągać na teren gminy odwiedzających z zewnątrz, co może stworzyć dodatkowe
źródło dochodów dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, a tym samym i dla gminy. Trzeba

11
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jednak pamiętać, że warunkiem powodzenia takich imprez jako rzeczywistej atrakcji rynkowej i źródła
dodatkowych dochodów jest oparcie ich na silnej, już znanej marce produktu – w przeciwnym razie
imprezy te są znakomitym lokalnym świętem tradycji, integrują lokalne środowiska, pozwalają
siepokazać w całej krasie lokalnych tradycji, ale nie budują dodanej wartości ekonomicznej.
Przykładem udanego rynkowego wykorzystania marki produktów lokalnych mogą być imprezy
organizowane corocznie na Podhalu w ramach tzw. Tatrzańskich Wici, które rozwinęły się w coroczne
Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem (w tym roku już IV edycja) czy też niektóre
z imprez w ramach cyklu „Zasmakuj w Małopolsce” (np. Święto Owocobrania w Szczyrzycu).
Ciekawym sposobem ‘zagospodarowania’ potencjalu lokalnych gospodarstw jest też tworzenie
i promowanie szlaków tematycznych – jak np. wspomniany już szlak oscypkowy – wiodący po
bacówkach wywarzających oscypki, czy też np. Małopolski Szlak Owocowy – gromadzący
gospodarstwa sadownicze, w których wciąż znaleźć jeszcze można tradycyjne, stare odmiany
owoców.

8.2. Analiza stanu obecnego w gminie
Z punktu widzenia warunków do rozwijania aktywności ekonomicznej, rolniczej, czy około rolniczej
związanej z produktem lokalnym, znaczenie ma szereg czynników, które tworzą korzystne lub
niekorzystne warunki dla tego typu działalności.
W przypadku gminy Czarny Dunajec istotne przesłanki do tego, aby skupić się na rozwijaniu
produktów lokalnych to:
a) Położenie i tradycje miejsca
Gmina Czarny Dunajec położona jest relatywnie na uboczu, poza popularnymi trasami
komunikacyjnymi o znaczeniu tranzytowym, ale dobrze skomunikowana z pobliskimi ośrodkami
miejskimi (Nowy Targ, Zakopane, Rabka) oraz – pośrednio – z aglomeracją krakowską i śląską.
Z drugiej strony gmina Czarny Dunajec leży pomiędzy trzema znanymi od lat, silnymi ośrodkami,
które rozwijają swoją atrakcyjność miejską, turystyczną i gospodarczą:


Nowym Targiem (subregionalny ośrodek miejski, centrum handlowe i przemysłowe),



Zakopanem (międzynarodowy ośrodek turystyki aktywnej i kulturowej, sportów górskich),



Rabką (historyczne, znane uzdrowisko, obecnie powracające do swej świetności).

Do tego dodać trzeba czynnik położenia na historycznym pograniczu polsko-słowackim oraz
powiązania dziedzictwa Podhala i Orawy (szczególnie sołectwa Piekielnik, Podszkle), osadników
polskich i wołoskich – co powoduje, że obszar ten jest wyjątkowo ciekawy i atrakcyjny kulturowo,
z bogatym i wciąż żywym dziedzictwem kultury ludowej, wyrastającej zarówno z tradycji ludności
zajmującej się rolnictwem, jak i z tradycji pasterskich.
Wszystkie te elementy wskazują na sens oparcia zrównoważonego rozwoju lokalnego na czynnikach
wewnętrznych, własnych zasobach i własnym potencjale, z ukierunkowaniem na wychodzenie
z produktami i usługami na rynki ponadlokalne.
Takie podejście tworzy pole do wykorzystania, a tym samym zachowania cennej przestrzeni gminy
jako spokojnej ‘przystani’ pomiędzy różnymi okolicznymi atrakcjami, źródła zaopatrzenia w zdrową,
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czystą ekologicznie lokalną żywność wysokiej jakości, a także – uzupełniająco - miejsce tworzenia
i produkowania przedmiotów zakorzenionych w autentycznej lokalnej tradycji - przedmiotów
użytkowych, rękodzieła, a nawet eksponatów sztuki ludowej. Produkty te mogą następnie znaleźć
rynek zarówno w okolicznych silnych ośrodkach turystycznych, w pobliskim aglomeracjach, jak i na
miejscu -z ukierunkowaniem na turystę o raczej wyszukanych potrzebach, uprawiającego nie tylko
turystykę aktywną, dominującą w całym regionie, ale i ukierunkowaną turystykę kulturową.
b) Warunki dla rolnictwa
W przestrzeni gminy ponadprzeciętnie duży jest udział użytków rolnych (ponad 70% powierzchni
gminy12), w tym szczególnie duży jest udział łąk i pastwisk (łącznie ok.44% użytkowania powierzchni
gminy), a równocześnie gospodarstwa rolne są liczne (ok. 2,7 tys.) i małe – średnia powierzchnia
użytków rolnych w gospodarstwie z terenu gminy w 2010 r. wynosiła 3,4 ha. Pomimo potencjału do
prowadzenia gospodarstw ekologicznych - czyste gleby, brak większych lokalnych źródeł
zanieczyszczeń - jest ich zarejestrowanych na terenie gminy niewiele (12). Cała gmina jest
zaklasyfikowana jako obszar górski o tzw. niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW
górskie13).
Zróżnicowane, w części górzyste ukształtowanie terenu, surowy klimat, słabe gleby – większość
w klasie IV,V i VI14, przy jednocześnie niewielkiej powierzchni i małej skali gospodarowania większości
gospodarstw rolnych, rozdrobnieniu na niewielkie powierzchniowo działki, tworzące
charakterystyczną szachownicę pól (notabene –wo wysokich walorach krajobrazowych
i przyrodniczych) nie sprzyjają dochodowości gospodarstw rolnych. Jeśli gospodarstwo ma być
ekonomicznie wydolne, takie warunki naturalne niejako narzucają gospodarowanie w sposób
zrównoważony, w gospodarstwach rolnych ze zróżnicowanymi uprawami i hodowlą, z produktami
wysokiej jakości (o relatywnie większej wartości dodanej, wypracowanej bezpośrednio
w gospodarstwie), czego najbardziej rozwiniętą formą są gospodarstwa ekologiczne oraz zagrodowe
przetwórstwo płodów rolnych i surowców (mleka!) na produkty wysokiej jakości – których na terenie
gminy jest niewiele.

c) Środowisko naturalne
Znaczna część terenu gminy objęta jest ochroną jako specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000
PLH120016 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB12000715– Torfowiska OrawskoNowotarskie. Warunki dla gospodarki rolnej są tu niekorzystne ze względu na słabe gleby, surowe
warunki klimatyczne i bardzo duże rozdrobnienie własności gruntów. Unikalne wartości przyrodnicze
i duża powierzchnia obszarów objętych ochroną współgrać może z niektórymi formami ekstensywnej
działalności rolnej, która jednocześnie może być bazą dla produkcji produktów lokalnych, np.
tradycyjnie prowadzony wypas zwierząt gospodarskich, głównie owiec i w mniejszym stopniu krów.
12

za: www.czarny-dunajec.pl/169/rolnictwo

13

Za: Charakterystyka gospodarstw rolnych w woj. małopolskim. Powszechny Spis Rolny 2010.

14

Za: ”Raport społeczno gospodarczy Czarny Dunajec. MISTiA 2006.

15

Patrz: http://krakow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=691:plh-120016-iplb120007-torfowiska-orawsko-nowotarskie&catid=79:plany-zada-ochronnych&Itemid=93
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Warto w tym kontekście zauważyć, że za główne zagrożenie na tym obszarze dla łąk uważa się
właśnie „zarzucenie gospodarowania na dotychczasowych łąkach, co powoduje przekształcanie się
tych zbiorowisk w łąki ziołoroślowe, a następnie w zarośla i las”, a także „zbyt słaby lub zbyt
intensywny wypas”. 16 Należy więc zauważyć, że zadania mające na celu promocję pewnych form
działalności rolniczej (gospodarstwa ekologiczne, ekstensywny wypas) istotnych dla aktywizacji
produktu lokalnego, jeśli będą odpowiednio zaplanowane, powinny przyczyniać się jednocześnie do
ochrony siedlisk otwartych na terenie obszarów Natura 2000.

d) Lokalne tradycje i potencjał gospodarczy
Na terenie gminy siedzibę ma relatywnie niewiele przedsiębiorstw, co dobrze ilustruje niski wskaźnik
przedsiębiorczości (437 podmiotów gospodarki narodowej/10.000mieszkańców, dający zaledwie 177
lokatę pod tym względem na 182 gminy w województwie małopolskim17).Może, ale nie musi
świadczyć to o słabej przedsiębiorczości mieszkańców, jako, że należy pamiętać, iż statystyka
pokazuje nam jedynie działalność gospodarczą na miejscu zarejestrowaną.
Trzeba zwrócić uwagę, że funkcjonuje tu kilka stosunkowo dobrze rozwiniętych, większych
przedsiębiorstw, których skala oddziaływania na lokalną gospodarkę jest znacząca18. Można się też
spodziewać, że budowany w Chochołowie zespół basenów geotermalnych (Termy Chochołów),
pomimo położenia na skraju obszaru gminy, znacznie ożywi lokalną gospodarkę.
Poziom rejestrowanego bezrobocia jest w gminie bardzo niski, a skala oficjalnej pomocy społecznej
relatywnie niewysoka (ok. 5,7% osób w gospodarstwach domowych korzysta ze środowiskowej
pomocy społecznej19), co dodatkowo można wiązać nie tylko z obiektywną sytuacją gospodarczą
w gminie, ale też ze skalą wyjazdów zarobkowych oraz dużą liczbą gospodarstw rolnych, które
częściowo pełnią role socjalne. Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich latach skala pomocy
społecznej wzrasta, co jest niepokojące, szczególnie na tle powiatu i województwa, gdzie wskaźnik
ten w tym samym czasie nieznacznie się zmniejszył.
Mieszkańcy utrzymują się głównie z rolnictwa, turystyki, prac sezonowych (budownictwo), pracy za
granicą, transferów z budżetu publicznego (wynagrodzenia oraz tzw. niezarobkowe źródła
utrzymania). Czarny Dunajec nazywany bywa „zaciszem Podhala”20 i określenie to oddaje dobrze
dzień dzisiejszy większości obszaru gminy. Zatem odpowiednio zorganizowane rolnictwo – w tym
przetwórstwo zagrodowe i lokalne, rzemiosło, wytwórczość rękodzielnicza mogą być nadal
ważnymi dziedzinami lokalnej gospodarki.
Lokalnie sprzedaż żywności jest przeciętnie rozwinięta, szczególnie na tle sąsiadujących ośrodków
turystycznych i miejskich. Wprawdzie nie ma zarejestrowanych produktów lokalnych, tradycyjnych
czy regionalnych, które pochodziłyby specyficznie z rejonu gminy Czarny Dunajec, ale najbardziej
16

brak źródła

17

na podst. danych GUS/Bank Danych Lokalnych, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012

18

patrz: http://www.czarny-dunajec.pl/173/gospodarka

19

na podst. danych GUS/Bank Danych Lokalnych

20

patrz: http://zakopane.biz/art_576_czarny_dunajec.html
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znane produkty – jak oscypek, bunc, bryndza, jagnięcina – są dziedzictwem całego Podhala, zatem
i tej gminy.
Miejscowe sklepy oferują standardową ofertę „jak wszędzie”; w Czarnym Dunajcu nie ma targowiska,
najbliższe zorganizowane targowiska znajdują się w Nowym Targu i Rabce21.
Obecnie na terenie gminy w kontekście potencjału dla ekorozwoju wyróżniają się cztery dziedziny
działalności :





wciąż obecne tradycyjne, małe gospodarstwa rolne,
pozostałości gospodarki pasterskiej i produkcja serów,
wytwórczość rękodzielnicza i pamiątkarska, sztuka ludowa,
turystyka wiejska i agroturystyka

Ważne są też czynniki społeczno-ekonomiczne: niski poziom wykształcenia dużej części
mieszkańców22 i bardzo niski wskaźnik rejestrowanej przedsiębiorczości wskazują, że najlepiej jest
szukać źródeł rozwoju gospodarczego w takich dziedzinach, które są mieszkańcom znane, a więc
i przyjazne - nie są zbyt odległe od istniejących doświadczeń i kultury gospodarowania mieszkańców
gminy; taką dziedziną bez wątpienia jest właśnie wytwarzanie naturalnej żywności oraz
nieżywnościowych tradycyjnych produktów lokalnych.

Podsumowując: warunki naturalne, historyczne i społeczno-ekonomiczne predysponują obszar gminy
Czarny Dunajec do przyjęcia ścieżki rozwoju bazującej na tzw. czynnikach endogenicznych,
wewnętrznych - własnych zasobach, umiejętnościach, niewykorzystanym potencjale, urynkowieniu
i nadaniu dodatkowej wartości „temu co już jest” – co jest obecne lub było praktykowane przez
mieszkańców, ale nie jest oficjalnie obecne na rynku lub jest obecne w niewielkim zakresie bądź tylko
w szarej strefie, a więc nie stanowi stabilnego i trwałego źródła dochodów mieszkańców i lokalnego
samorządu.
W przypadku gminy Czarny Dunajec proponowanym kierunkiem ekorozwoju gospodarczego jest (jak
już wspomniano na wstępie) jakościowy rozwój w dziedzinie produktu lokalnego, przede wszystkim
żywnościowego, na cztery sposoby:


21

jako działalności rolniczej i okołorolniczej, z ukierunkowaniem na gospodarkę pasterską,
hodowlę owiec i kóz oraz wytwarzanie serów, przy czym warto ukierunkować przynajmniej
część gospodarstw na zgodne z recepturami, nieanonimowe wytwarzanie i legalną sprzedaż
serów jakościowych, zarówno oscypka jak i innych serów z udziałem mleka owczego oraz
koziego. Sery wysokiej jakości, wiadomego pochodzenia, legalnie sprzedawane z pierwszej
lub drugiej ręki, którym konsument ufa i jest przekonany o ich ‘dobrym pochodzeniu’ dadzą
producentom możliwość zbudowania własnej, trwałej lokalnej marki sera traktowanej jako
gwarancja jego jakości – i uzyskania na rynku korzystnej, stabilnej pozycji, a tym samym
poprawienia dochodowości gazdówek;

za: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Informator Ekonomiczno-Rynkowy - dane za miesiąc 6/2013

22

Brak aktualnych danych statystycznych dla poziomu gminy, wg danych z NSP 2002r. udział ludności
z wyższym wykształceniem był w gminie na poziomie poniżej 2% (za: GUS/Bank Danych Lokalnych)
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jako działalności przedsiębiorczej, z ukierunkowaniem na zachęcenie lokalnych inwestorów
i lokalnych przedsiębiorców do rozwijania firm w dziedzinach wykorzystujących lokalne
surowce, przede wszystkim w skupie, nie-przemysłowym przetwórstwie i pakowaniu,
głównie na bazie istniejącej już infrastruktury;



uzupełniająco w formie działalności organizowanej przez lokalne stowarzyszenia, na tych
polach, gdzie obok wymiaru ekonomicznego istotny jest wymiar społeczno-kulturowy
i wspólnotowy działań, jak w przypadku nieżywnościowego produktu lokalnego bazującego
na dziedzictwie kulturowym,



jako wspólnego przedsięwzięcia na rzecz zbudowania lokalnej marki „naturowej”, a więc
wykorzystującej w swojej tożsamości obecność obszarów Natura 2000 jako wyróżnika,
atutu powstających tu produktów żywnościowych; przedsięwzięcie to winno połączyć
zainteresowanych lokalnych gospodarzy, przedsiębiorców, lokalne stowarzyszenia oraz
Gminę, z udziałem partnerów pozyskanych z zewnątrz – jak np. Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska, czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Proponowane w niniejszej strategii rozwiązania dotyczą głównie produktów związanych
z gospodarką pasterską, hodowlą krów, owiec, poszukiwanego na rynku drobiu z nie-fermowej
hodowli oraz – uzupełniająco – kóz, oraz produktów zielarskich, zważywszy na warunki naturalne,
ogromną różnorodność lokalnych zasobów i słabe gleby, które nie dają podstaw rozwoju innych
upraw o charakterze konsumpcyjnym. Hodowla, uprawa i przetwórstwo właśnie w tych dziedzinach
wydaje się dla mieszkańców gminy najlepszych wyborem:


bazuje na ‘tym co jest’, lub jest bliskie „temu co jest”,



nie wymaga dużych nakładów finansowych,



sprzyja prowadzeniu w obrębie gospodarstwa rolnego zrównoważonej gospodarki
i stosowaniu naturalnych metod nawożenia oraz ochrony roślin i zwierząt,



są to produkty relatywnie łatwe do wprowadzenia na rynek,



są to produkty relatywnie łatwe do objęcia jednolitą marką lokalną, co w dzisiejszej
rzeczywistości jest szczególnie ważne dla tworzenia wartości dodanej sprzedawanych
produktów na rynku



sprzyja ochronie wyjątkowych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu



gwarantuje synergię z rozwijaniem zrównoważonej turystyki kwalifikowanej, w szczególności
przyrodniczej i kulturowej

Szczególnie rekomendowany jest powrót i rozwijanie tradycji pasterskich i zielarskich.
Konsumenci (i tym samym rynek) poszukują w coraz większym stopniu smacznych, lokalnych serów
wysokiej jakości, a polskie sery górskie mają już na ‘wejściu’ dobrą markę dzięki popularności
regionalnego osypka. Trzeba jednak pamiętać, że konsumenci są coraz bardziej świadomi tego co
kupują, na rynku pojawiają się lokalne sery z innych regionów Polski (korycińskie, z Warmii i Mazur,
z Mazowsza) i coraz większą rolę odgrywa realna jakość i wiarygodność, a także legalność produktu.
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Z kolei jak pokazuje przegląd małopolskich produktów lokalnych objętych systemami jakości –
w dziedzinie zielarstwa nie ma na razie rynkowych konkurentów. i dotyczy to zarówno uprawy ziół,
jak i suszów i przetworów zielarskich, które wszak mogą być znakomitym towarem rynkowym –
herbatki ziołowe, nalewki, maceraty, pasty, przyprawy.
Zrównoważona gospodarka pasterska i rolnictwo prowadzone z zastosowaniem ekstensywnych
metod sprzyjać będą zachowaniu spokojnej, kameralnej atmosfery na terenie gminy, a także są
szansą na ekonomiczne zwaloryzowanie uczestnictwa w systemie Natura 2000 – tym samym
przekształcając je z bariery w czynnik lokalnego rozwoju.
Dzięki takiemu twórczemu połączeniu gospodarki i ochrony przyrody być może udałoby się w Czarny
Dunajec stworzyć „naturową” markę lokalnej żywności, co stałoby się znakomitym wehikułem
promocyjnym gminy w skali nie tylko regionu, ale i w skali całego kraju.

8.3. Wizja i cele ogólne rozwoju w zakresie produktu lokalnego w gminie
a) Wizja rozwoju gminy
Zrównoważone wytwarzanie lokalnych serów oraz produktów zielarskich i wysokiej jakości innych
naturalnych jakościowych produktów żywnościowych jest istotnym źródłem dochodu mieszkańców
i jedną z podstaw rozwoju lokalnych małych przedsiębiorstw na terenie gminy Czarny Dunajec.
Wyrób produktów lokalnych wspiera ekstensywne rolnictwo, gwarantując zachowanie tutejszych
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, oraz jest elementem wspierania zrównoważonej
turystyki kwalifikowanej.
Mieszkańcy, gospodarze, przedsiębiorcy znają i praktykują na co dzień zasady „zrównoważonego
rozwoju”, a więc działają w taki sposób, aby zachować trwale warunki do wytwarzania
żywnościowych produktów lokalnych jak najwyższej jakości, a co za tym idzie o wysokiej wartości na
rynku. Jednocześnie przyczynia się to do zachowania przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa
okolicy, w której mieszkają, sprzyjając dobrostanowi lokalnej społeczności.
Dzięki temu udaje się ochronić unikalne środowisko przyrodnicze, a jednocześnie skorzystać z jego
rzadkich cech jako podstawy ekonomicznego dobrobytu części mieszkańców.
Biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej specyficzne cechy przestrzeni gminy, wybitne walory
przyrodnicze i uwarunkowania społeczne warto uznać branżę produktów lokalnych za jedną
z ważnych podstaw ekonomicznych życia mieszkańców i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – czy to
rolniczej, czy pozarolniczej.
Ukierunkowana rynkowo i powiązana z możliwościami legalnej sprzedaży produkcja serów, uprawa
roślin zielarskich, uprawa warzyw i owoców oraz nieintensywna zagrodowa hodowla zwierząt
gospodarskich mogą i powinny stać się ponownie jednym z ważnych źródeł dochodu mieszkańców
i podstaw ich poprawy ich poziomu życia i dobrostanu.
Dopełnić je winno stworzenie możliwości małego lokalnego przetwórstwa, tak, aby gospodarze
z okolic mogli na miejscu, w gminie zagospodarować nadwyżki swoich plonów, nie tracąc tym samym
możliwej do uzyskania części wartości dodanej z przetworów, a także promowanie i tworzenie jak
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najlepszych warunków
i pamiątkarskiej.

dla

rozwoju

lokalnej

wytwórczości

artystycznej,

rękodzielniczej

Rozwijane w wielofunkcyjnych, prowadzonych w zrównoważony sposób gospodarstwach rolnictwo
sprzyjać będzie rozwijaniu interesującej nowej oferty w zakresie turystyki wiejskiej w typie
letniskowym, skierowanej do osób i rodzin z ośrodków miejskich, zainteresowanych turystyką
zrównoważoną, ‘ekologiczną’.
Rozwijanie takiej działalności – bazującej na tradycyjnym rolnictwie, wykorzystującej tradycyjne
umiejętności, kulturowo bliskiej mieszkańcom - jest z jednej strony głęboko zakorzeniona w lokalnej
tradycji, a z drugiej strony ma silne podstawy obiektywne w liczbie wciąż aktywnych gospodarstw
rolnych i areale ziemi uprawnej w granicach gminy.

b) Cele ogólne rozwoju
Nakreślona wizja rozwoju gminy w oparciu o wykorzystanie potencjału produktów lokalnych wymaga
skoncentrowania się na realizacji wybranych, najważniejszych celów, bez których nie zaistnieje
w realnej rzeczywistości. Cel rozumiemy w tym miejscu jako pożądany, pozytywny stan w przyszłości,
który chcemy dzięki realizacji strategii wypracować - do którego chcemy dojść.
Planując cele gminnej strategii działania w zakresie produktu lokalnego, i w kolejnym kroku
konkretne zadania, warto przyjąć podejście pragmatycznie, tak, aby uzyskany efekt był realny do
wypracowania.
Trzeba też wziąć pod uwagę dotychczasowy dorobek i doświadczenie gminy w tym zakresie –
promowanie produktów lokalnych zapisane zostało zarówno w gminnej strategii rozwoju, jak
i w strategii Lokalnej Grupy Działania, której gmina jest członkiem, jednak na poziomie praktycznym
aktywność na tym polu może być bogatsza.

Cel 1
Rolnicy/hodowcy, przedsiębiorcy i twórcy zainteresowani rozwijaniem swojej działalności
w oparciu o produkty lokalne są znani (zidentyfikowani) i tworzą dobrze współpracującą grupę.
Miarą sukcesu w tym wypadku jest to jak liczną grupę lokalnych gospodarzy i przedsiębiorców uda się
przekonać i zaangażować w wytwarzanie jakościowych produktów lokalnych.
Poziom minimum to 10-15 osób przekonanych do przedstawionej tu strategii i chcących
współpracować i wzajemnie się wspierać w tym zakresie. Optymalnie – powinno to być po kilka osób
ze wszystkich miejscowości w gminie, tak aby w wszyscy gospodarze z czasem mogli obserwować
korzyści, które z tej współpracy wynikają i sukcesywnie dołączać do grupy.
Punktem wyjścia do realizacji strategii w zakresie rozwoju jakościowego produktu lokalnego jest
pozyskanie i zgromadzenie wokół tej idei i przekonanie do aktywnego włączenia się bezpośrednio
zainteresowanych tj. rolników, hodowców, małych przetwórców, którzy zobaczą w rozwijaniu
lokalnych produktów szansę dla swoich gospodarstw i przedsiębiorstw. Taka grupa współpracujących
i wzajemnie się wspierających osób może stać się z powodzeniem zalążkiem większego
zainteresowania odbudowaniem opłacalności rolnictwa w gminie w oparciu o nowoczesne podejście
rynkowe.
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Bardzo ważnym jest, aby była to grupa osób, które chcą ze sobą współpracować, jako, że
w dzisiejszych realiach na rynku żywności pojedynczy kontrahenci mają słabą siłę przebicia. Działając
razem, nawet jako grupa nieformalna, można zrobić znacznie więcej – grupa, nawet
niesformalizowana, jest bardziej interesującym partnerem dla kontrahentów, w grupie łatwiej jest
podzielić się kosztami pośrednimi działalności, można się wymienić doświadczeniami i kontaktami,
znaleźć wspólne rozwiązanie takiego czy innego problemu. z kolei działając w grupie sformalizowanej
(spółdzielnia, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, grupa producencka) uzyskuje się
dostęp do dodatkowych źródeł finansowania działalności.

Cel 2
Istnieje kilka wiodących, rynkowych produktów lokalnych wysokiej jakości, zarówno
żywnościowych jak nieżywnościowych, które są uznawane za specjalności z terenu gminy i budują
jej dobrą markę na rynku. Produkty te są dostępne w legalnej, ciągłej bądź sezonowej, sprzedaży.
Miarą sukcesu w tym wypadku jest zidentyfikowanie, zarejestrowanie w wybranym popularnym
systemie promowania wysokiej jakości żywności i wprowadzenie na rynek (do sprzedaży) 3-4
produktów lokalnych, szczególnie żywnościowych, które uznać można za tradycyjne lub
charakterystyczne dla obszaru gminy.
Wybierając „kandydatów” na flagowe produkty lokalne trzeba koniecznie wziąć pod uwagę to jakie
produkty z Małopolski zostały już z innych obszarów wpisane np. na Listę Produktów Tradycyjnych,
jakie produkty lokalne cenione są na rynku jako rękodzieło, i wreszcie jaki jest miejscowy potencjał
w gminie.
Wydaje się, w oparciu o te kryteria, że dobrzy „kandydaci” na flagowe produkty lokalne z gminy
Czarny Dunajec to:


wybrany (najsmaczniejszy, najbardziej charakterystyczny) gatunek sera, wytwarzany na
terenie gminy,



inny produkt nabiałowy, bazujący na tym samym surowcu,



jagnięcina, z lokalnej hodowli i – optymalnie – uboju,



różnorodne świeże sezonowe zioła do celów kulinarnych („bukiet z Czarnego Dunajca”),
wzbogacone niewielkim (bezpiecznym dla środowiska) dodatkiem ziół dzikich lub dzikich –
udomowionych,



susze ziołowe, suszone i mieszane lokalnie na herbaty i przyprawy,



świeży drób z naturalnej, najlepiej certyfikowanej, hodowli.

Punktem wyjścia jest decyzja, które produkty wybrać, jako wyróżniające gminę i mające podstawy do
długofalowej, opłacalnej produkcji – co powinno się odbyć w porozumieniu władz gminy z rolnikami,
przedsiębiorcami i lokalnymi organizacjami, tak, aby możliwie najwięcej osób było zainteresowanych
włączeniem się w wykreowanie tych flagowych gminnych specjalności i czerpanie z tego korzyści nie
tylko wizerunkowych, ale i finansowych. To ostatnie jest bardzo ważne, jako, że tylko w takim
wypadku, gdy w dłuższym okresie produkty lokalne „na siebie zarobią” - efekt będzie trwały.
Kolejny krok to zarejestrowanie produktów w jednym z popularnych systemów jakości np. wpis na
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa przy współpracy z Marszałkiem
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Województwa, uzyskanie znaku Jakość-Tradycja23 przyznawanego przez Polską Izbę Produktu
Regionalnego i Lokalnego lub wejście do budowanego obecnie przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska regionalnego systemu Małopolski Produkt Lokalny (sprzedaż i budowanie potencjału
dostaw produktów lokalnych w regionie)24.
Docelowo wszystkie te działania doprowadzić powinny do urynkowienia wybranych flagowych
produktów lokalnych – czyli wprowadzenia ich do stałej, systematycznej i legalnej sprzedaży
w określonych, znanych konsumentom i możliwie ustabilizowanych miejscach i kanałach dystrybucji.

Cel 3
Lokalni wytwórcy - gospodynie i gospodarze, rolnicy, przedsiębiorcy - znają i stosują w swojej
codziennej praktyce zasady zrównoważonego gospodarowania, czy to w gospodarstwie domowym,
gospodarstwie rolnym czy przedsiębiorstwie, co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości
i wartości.
Realną, krótkoterminową miarą sukcesu w tym wypadku jest liczba osób – mieszkańców gminy,
którzy poznali i stosują zasady zrównoważonego gospodarowania, rozumianego – ogólnie rzecz
ujmując – jako prowadzenie gospodarstw rolnych w sposób kojarzący cele produkcyjne
z wymaganiami środowiskowymi i korzyściami społecznymi, bazujące na zachowaniu nie masowej
skali produkcji, użyciu możliwie naturalnych metod upraw i hodowli, z przewagą własnej pracy
i know-how rolników, baców, hodowców oraz ich rodzin. w tym celu władze gminy mogą podjąć
współpracę z podmiotami oferującymi szkolenia i organizować cykle spotkań otwartych i szkoleń dla
zainteresowanych w poszczególnych miejscowościach. Potencjalnym partnerem może być samorząd
rolniczy, organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe, w tym Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
w ramach programu Produkt Lokalny Małopolska.
Docelowo – w dłuższej perspektywie – miarą sukcesu będzie w tym wypadku liczba i areał
gospodarstw, które gospodarują w sposób zrównoważony i zdecydują się potwierdzić to przez
niezależne źródło w postaci odpowiedniego certyfikatu jakości. Może to być np. certyfikat
gospodarstwa ekologicznego przyznany przez jedną z uprawnionych jednostek certyfikujących (w
Małopolsce, w Krakowie mają siedziby firmy Biocert Małopolska i Cobico; w całym kraju działa ok. 10
innych), lub certyfikat zrównoważonego produktu lokalnego uzyskany przez dostawcę żywności
w ramach systemu Produkt Lokalny Małopolska (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków).

Cel 4
Lokalne produkty są sprzedawane poza obszarem gminy, najlepiej w sposób trwały jako produkty
„wiadomego pochodzenia”, który podkreśla ich związek z wartościami przyrodniczymi,
kulturowymi, historycznymi gminy.
Miarą sukcesu w tym wypadku jest stała obecność produktów lokalnych w sprzedaży w miejscach
sprzedaży i kanałach dystrybucji poza obszarem gminy, przy zachowaniu ich nieanonimowości.
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Więcej: http://www.produktyregionalne.pl/jakosc.html
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http://www.produktlokalny.pl/pl/
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W przypadku żywności wysokiej jakości, pochodzącej z obszarów czystych ekologicznie, wytwarzanej
w naturalny sposób – a o takich produktach lokalnych w gminie Czarny Dunajec mówimy – dla
sukcesu sprzedaży bardzo ważne jest pozyskanie i utrzymanie zaufania klienta-konsumenta, bardzo
ważna jest wiarygodność sprzedawanej żywności w oczach kupującego. z badań zachowań
konsumentów wynika, że najważniejsze znaczenie ma to czy kupowana żywność jest nieanonimowa
tj. czy konsument wie (i ufa) skąd i od kogo konkretnie pochodzi, z jakiego gospodarstwa, od którego
rolnika, z której przetwórni. z czasem najlepsi gospodarze czy wytwórcy najlepszej jakości produktów
sami stają się „marką” rozumianą przez klientów jako gwarancja jakości.
Dla żywności z terenu gminy oczywistym, największym rynkiem sprzedaży jest aglomeracja
krakowska (pomimo odległości) oraz – z czasem – śląska, jako, że tam na małej przestrzeni gromadzi
się bardzo duże grono potencjalnych klientów, świadomych znaczenia jakości żywności dla własnego
zdrowia i dobrostanu, poszukujących więc naturalnego, zdrowego jedzenia.
Przy współpracy, udziale i wsparciu lokalnego samorządu, LGD i lokalnych stowarzyszeń należy
wypracować formy stałej sprzedaży produktów lokalnych z terenu gminy w Krakowie. Do rozważenia
są m.in. takie formy jak sprzedaż z pierwszej ręki bezpośrednio od gospodarzy na targowiskach,
sprzedaż bezpośrednio do sklepów ze zdrową żywnością (szczególnie dotyczy to produkcji
z potencjalnych przyszłych gospodarstw certyfikowanych ekologicznie) i restauracji (szczególnie
dotyczy to lokalnych ‘specjalności’).
Okazją do wykorzystania w latach 2013-2015 jest program „Małopolski Produkt Lokalny ”, w ramach
którego tworzone są dla rolników i małych przetwórców preferencyjne możliwości sprzedaży
produktów lokalnych w regionie w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw, w tym sprzedaż z pierwszej
ręki. Świadczona jest też pomoc w legalizacji wytwarzania produktów lokalnych, w tym w kwestiach
marketingowych, technologicznych, finansowych (preferencyjne pożyczki).
Począwszy od 2013 roku zakwalifikowani25 do systemu MPL dostawcy mogą prowadzić sprzedaż:
a. z pierwszej ręki na tzw. „Targu Pietruszkowym”, odbywającym się w sezonie od wiosny
do późnej jesieni co sobotę w dzielnicy Podgórze w Krakowie,
b. do wybranych krakowskich restauracji, poszukujących surowców wysokiej jakości,
c. z pierwszej ręki w ramach tzw. „Klubów zakupowych” – spotkań stałych dostawców
z klientami-konsumentami, organizowanych w stałe dni tygodnia w dwóch miejscach
w Krakowie.
d. dwa razy w tygodniu na sezonowym „Targu Jesiennym” małopolskich produktów
lokalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie (od połowy 2014 roku targ
stały).
W roku 2014 planowane jest uruchomienie sprzedaży do sklepików szkolnych oraz sklepu produktu
lokalnego i współpracujących sklepów ekologicznych w Krakowie.

c) Współpraca z innymi podmiotami
Urzeczywistnienie tak ambitnej wizji i postawionych celów działania wymaga równoległej aktywności
różnych podmiotów, zarówno z grona lokalnych podmiotów jak i szerzej.

25

Wymaga to uprzedniego zgłoszenia się zainteresowanego do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
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Lokalny samorząd i organizacje pozarządowe winny aktywnie działać i współpracować na rzecz
rozwoju rynkowego potencjału produktów lokalnych z terenu ich gminy.
Pożądane jest także, aby pozyskać do współpracy, lub wpisać swoje działania w plany możliwie
szerokiego grona osób i podmiotów aktywnych na polu produktu lokalnego oraz – co szczególnie
ważne - rynku produktów lokalnych.
Grono „przyjaciół” zaangażowanych w ideę rynkowych produktów lokalnych z Czarny Dunajec to
w pierwszym rzędzie26:


Wójt oraz pracownicy gminnej administracji - Urzędu Gminy i jego poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz jednostek - którzy powinni za swój priorytet w codziennej pracy
i decyzjach przyjąć tworzenie jak najlepszych warunków do rozwijania takich form
działalności gospodarczej, które wspierać będą produkt lokalny wysokiej jakości,
produkowany w zrównoważony sposób, oraz którzy powinni włączyć się aktywnie
w promocję tego kierunku rozwoju i promować poszczególne produkty i ich wytwórców;



Rada i poszczególni Radni Gminy Czarny Dunajec – którzy, podobnie jak lokalna administracja
winni wspierać rozwijanie gospodarczego potencjału produktów lokalnych swoimi decyzjami,
pomysłami i autorytetem, w tym rozważyć wspieranie finansowe najciekawszych inicjatyw
z budżetu gminy;



miejscowi najbardziej aktywni gospodarze - rolnicy, hodowcy, przedsiębiorcy (czy gospodynie
- rolniczki, hodowczynie, przedsiębiorczynie), od których realnego przekonania
i zaangażowania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia; to ich praca i zaangażowanie jest
warunkiem rynkowego sukcesu;



miejscowi najbardziej aktywni mieszkańcy i mieszkanki, osoby działające w stowarzyszeniach,
ochotniczych strażach pożarnych i kołach gospodyń wiejskich, członkowie Lokalnej Grupy
Działania – jako wybijające się swoją aktywnością osoby mogą być źródłem ciekawych
pomysłów i inicjatyw, a ich życzliwość i przychylne zaangażowanie w promowanie produktów
lokalnych może być bardzo pomocne;



władze Powiatu Nowotarskiego i Starostwo Powiatowe, tatrzańska Agencja Rozwoju,
Promocji i Kultury z Zakopanego oraz Podhalańska LGD ” – wszystkie te instytucje w swoich
celach działania odnoszą się do rozwoju obszaru Podtatrza poprzez promowanie lokalnych
produktów, są zatem znakomitymi potencjalnymi partnerami w działaniach promocyjnych
i prorynkowych;



Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w zakresie programu odtworzenia rynku lokalnej
żywności w Małopolsce, w tym szczególnie w obszarze budowania potencjału dostaw do
regionalnego systemu sprzedaży pn. „Małopolski Produkt Lokalny” oraz wspólnych inicjatyw
lokalnych – np. inicjatywy szkoleń dla mieszkańców w zakresie zrównoważonego
gospodarowania, także w zakresie innych pokrewnych programów realizowanych od lat przez
Fundację jak np. „Szkoły dla Ekorozwoju”;

26

według stanu w połowie 2013 roku, kiedy przygotowano tę propozycję
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Województwo Małopolskie, jego władze i administracja w zakresie przedsięwzięć, które służą
rozwijaniu rynków lokalnej żywności i wytwarzania produktów lokalnych, a w tym szczególnie
w zakresie zadań Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (kwestie promowania
krótkich łańcuchów żywnościowych, promowanie produktów lokalnych jako europejskiego
dziedzictwa kulinarnego), Departamentu Sportu, Promocji i Turystyki (kwestie promowania
produktów lokalnych w trakcie konkursów ‘Małopolski Smak’), Departamentu Środowiska
(kwestie zachowania, promowania bioróżnorodności).
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8.4. Plan działania na lata 2014-2020
Wizja rozwoju:
Zrównoważone wytwarzanie lokalnych serów oraz produktów zielarskich i wysokiej jakości innych naturalnych jakościowych produktów żywnościowych jest
istotnym źródłem dochodu mieszkańców i jedną z podstaw rozwoju lokalnych małych przedsiębiorstw na terenie gminy Czarny Dunajec. Wyrób produktów
lokalnych wspiera ekstensywne rolnictwo, gwarantując zachowanie tutejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, oraz jest elementem wspierania
zrównoważonej turystyki kwalifikowanej.

Cel 1
Rolnicy/hodowcy, przedsiębiorcy i twórcy zainteresowani rozwijaniem swojej działalności w oparciu o produkty lokalne są znani (zidentyfikowani)
i tworzą dobrze współpracującą grupę.
Zadanie 1
Zidentyfikowanie i stworzenie listy (bazy) osób z terenu gminy potencjalnie zainteresowanych i mających warunki do rozwijania swoich
gospodarstw i przedsiębiorstw w oparciu o produkty lokalne
Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalne źródła wsparcia
i finansowania

01.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia, Lokalna
Grupa Działania,
Proboszczowie, Sołtysi

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Lokalna Grupa Działania,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

Ustalenie formatu zbieranych
informacji

Oddział Małopolskie Izby
Rolniczej,
Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

Oczekiwany efekt:
zidentyfikowanych ok.30 potencjalnie, wstępnie zainteresowanych osób, najlepiej z każdego sołectwa, zebranie informacji nt. stanu aktualnego
i potencjału ich gospodarstw, przedsiębiorstw

Ryzyka
brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych,
słabe zainteresowanie wśród rolników i przedsiębiorców,
niedostatek informacji i brak zaufania
Środki zaradcze:
Powierzenie działań osobie zaangażowanej, która
jednocześnie będzie miała dość czasu, aby zająć się
prowadzeniem spraw na bieżąco i w koniecznym
wymiarze czasu pracy.
Zorganizowanie spotkania otwartego z możliwością
dyskusji i udziałem partnerów i potencjalnych
wspierających.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.

Zadanie 2

Ryzyka
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Zainicjowanie współpracy w grupie pierwszych zainteresowanych osób – 2 otwarte spotkania informacyjne nt. produktu lokalnego i możliwości
rynkowych
Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych, słabe zainteresowanie wśród
rolników,

03.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia, Lokalna
Grupa Działania,
Proboszczowie, Sołtysi

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Lokalna Grupa Działania,

brak zaufania

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

Miejsce na spotkania,

Środki zaradcze:

Osoba kontaktowa

Jak wyżej

Oczekiwany efekt:
zidentyfikowanych minimum 10-15 osób, które potwierdzają wstępne zainteresowanie i chęć zaangażowania się (pod warunkiem opłacalności)
Zadanie 3
Zbudowanie dobrej współpracy w grupie pierwszych zainteresowanych osób poprzez pierwsze (pilotowe) wspólne przedsięwzięcie:
- spotkanie robocze – ustalenie celu przedsięwzięcia,
- realizacja przedsięwzięcia,
- podsumowanie pierwszych doświadczeń i decyzja co dalej?

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych, słabe zainteresowanie wśród rolników
i przedsiębiorców,

06.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia, Lokalna
Grupa Działania,
Proboszczowie, Sołtysi

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Lokalna Grupa Działania,

brak zaufania,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

brak poparcia i dobrego klimatu w najbliższym otoczeniu,

Miejsce na spotkania,

brak kontaktów rynkowych,

Osoba kontaktowa

nieumiejętność współpracy i porozumienia się

Oczekiwany efekt:
nawiązanie współpracy i zrealizowanie pierwszego wspólnego małego przedsięwzięcia rynkowego ‘na próbę’ - np. wspólna sprzedaż na targowisku,
wspólne wystąpienie na stoisku na kiermaszu, stworzenie oferty lokalnych serów, ziół, jarzyn i warzyw jako oferty do sprzedaży dla konsumentów
w ramach ‘klubu zakupowego’ (oferta = lista oferowanego lub możliwego do zaoferowania w przyszłym sezonie asortymentu wraz z cenami
i warunkami dostaw);

Środki zaradcze:
Jak wyżej
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej Fundacji
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najlepiej – z wykorzystaniem produktów lokalnych, które zostaną wybrane jako ‘flagowe’ (Cel 2);

Partnerstwo dla Środowiska
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy współpraca
zaowocowała dla rolników wymiernymi korzyściami.

Zadanie 4
Kontynuacja i rozwijanie współpracy, poszerzenie grupy zaangażowanych osób. Zadanie obejmować może m.in.:
- przeszkolenie się w zakresie rynku produktów lokalnych,
- poznanie dodatkowych możliwości wsparcia technicznego, marketingowego i finansowania,
- uzgodnienie wspólnej strategii rynkowej i zapisanie jej w formie dokumentu roboczego,
- wejście ze swoimi produktami na rynek – podpisanie pierwszych umów.
Termin

12.2014

Inicjator / koordynator

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba
+
wybrana osoba z grupy

Partnerzy

Urząd gminy,
Inni mieszkańcy, Radni,
Lokalne stowarzyszenia,
Lokalna Grupa Działania,
Proboszczowie, Sołtysi

Ryzyka
Potrzebne zasoby

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak pomysłu – jak to zrobić?

Lokalna Grupa Działania,

brak poparcia i dobrego klimatu w najbliższym otoczeniu,

Oddział Małopolskie Izby
Rolniczej,

brak kontaktów rynkowych,

Miejsce na spotkania,
Osoba kontaktowa,
Znajomość rynku i kontakty
rynkowe

Oczekiwany efekt:
Dobre przygotowanie członków grupy do działania na rynku lokalnej żywności,
Uzgodnienie prostej, jasnej strategii postępowania,
Wprowadzenie swoich pierwszych produktów na rynek – do stałej sprzedaży (podpisanie pierwszych umów, deklaracji).

brak zaufania,

słaba znajomość rynku,
bariery prawne dla legalnej sprzedaży i przetwórstwa,
brak wystarczających środków finansowych,
nieumiejętność współpracy i porozumienia się
Środki zaradcze:
Możliwość skorzystania ze wsparcia LGD i FPdS
i organizacja działań przy ich udziale.
Możliwość skorzystania z pożyczek preferencyjnych
w FPdS.
Pozostałe - jak w pkt. 3
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Cel 2
Istnieje kilka wiodących rynkowych produktów lokalnych wysokiej jakości, zarówno żywnościowych jak nieżywnościowych, które są uznawane
za specjalności z terenu gminy i budują jej dobrą markę na rynku. Produkty te są dostępne w legalnej, ciągłej bądź sezonowej, sprzedaży.
Zadanie 5
Wybór – uzgodnienie „flagowych” produktów lokalnych, opisanie ich charakterystyki i wybór sposobu rejestracji w wybranych systemach jakości

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych, słabe zainteresowanie wśród rolników
i przedsiębiorców,

02.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia, Lokalna
Grupa Działania,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani produktem
lokalnym

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Lokalna Grupa Działania,

niedostatek informacji i brak zaufania,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

brak wiedzy nt. korzyści płynących z udziału
w systemach jakości, nieznajomość wymagań

Znajomość lokalnej historii,
dziedzictwa kulturowego,
zwyczajów i tradycji,
Ustalenie formatu zbieranych
informacji

Starostwo Powiatowe
Środki zaradcze:
Zorganizowanie spotkania otwartego z możliwością
dyskusji i udziałem partnerów i potencjalnych
wspierających.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej Fundacji
Partnerstwo dla Srodowiska
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy współpraca
zaowocowała dla rolników wymiernymi korzyściami.
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Zadanie 6
Przygotowanie dokumentacji koniecznej do zarejestrowania i zarejestrowanie produktów w wybranych systemach jakości

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych,

09-12.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia, Lokalna
Grupa Działania,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani produktem
lokalnym

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
źródeł informacji ,

Lokalna Grupa Działania,

brak wiedzy nt. korzyści płynących z udziału
w systemach jakości, nieznajomość wymagań

+ lokalne organizacje

Znajomość lokalnej historii,
dziedzictwa kulturowego,
zwyczajów i tradycji - eksperci,
Znajomość procedur

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,
Starostwo Powiatowe,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Oczekiwany efekt:
Zarejestrowanie wybranych 3-4 produktów lokalnych w wybranych systemach jakości (Lista Produktów Tradycyjnych, Jakość-Tradycja, Małopolski
Produkt Lokalny)
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Cel 3
Lokalni wytwórcy - gospodynie i gospodarze, rolnicy, przedsiębiorcy - znają i stosują w swojej codziennej praktyce zasady zrównoważonego
gospodarowania, czy to w gospodarstwie domowym, gospodarstwie rolnym czy przedsiębiorstwie, co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości
i wartości.
Zadanie 7
Uzgodnienie zakresu i terminarza spotkań szkoleniowych i ich promocja wśród mieszkańców.
Termin

02.2014

Inicjator / koordynator

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Partnerzy

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani produktem
lokalnym,
Proboszczowie, Sołtysi

Potrzebne zasoby

Ryzyka
Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

słabe zainteresowanie i brak zachęty dla potencjalnych
uczestników,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

Znajomość zasad
zrównoważonego rozwoju
i praktyki zgodnego z nim
gospodarowania

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków,

brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych korzyści
płynących ze zrównoważonego gospodarowania

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska,

wybranie niekompetentnych szkoleniowców

Miejsce na spotkania
Osoba kontaktowa

niedostatek informacji,

brak środków finansowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Srodowiska
Środki zaradcze:

Oczekiwany efekt:
Uzgodniony zakres tematyczny spotkań szkoleniowych dla różnych grup odbiorców, ustalony i upowszechniony wstępny terminarz szkoleń, promocja
szkoleń poprzez wszystkich partnerów, w tym szczególnie sołtysów i proboszczów.

Zorganizowanie spotkań otwartych w sołectwach,
z możliwością dyskusji i udziałem partnerów
i potencjalnych wspierających.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska oraz ekspertów OTOP
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy
zrównoważone gospodarowanie zaowocowało
wymiernymi korzyściami.
Fundusze WFOS.

Zadanie 8
Szkolenie i pozyskiwanie mieszkańców do idei gospodarowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ryzyka
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Termin

od 03.2014
corocznie

Inicjator / koordynator

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Partnerzy

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani produktem
lokalnym,
Proboszczowie, Sołtysi

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

słabe zainteresowanie i brak zachęty dla potencjalnych
uczestników,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

Znajomość zasad
zrównoważonego rozwoju
i praktyki zgodnego z nim
gospodarowania

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków,

brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych korzyści
płynących ze zrównoważonego gospodarowania

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska,

wybranie niekompetentnych szkoleniowców

Miejsce na spotkania
Osoba kontaktowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska

niedostatek informacji,

źle dobrany termin i miejsce spotkania
brak środków finansowych
Środki zaradcze:

Oczekiwany efekt:
Przynajmniej 30 osób rokrocznie - mieszkanek i mieszkańców gminy – zapoznaje się i zaczyna świadomie stosować w swoim gospodarstwie zasady
zrównoważonego gospodarowania

Zorganizowanie spotkań otwartych w sołectwach,
z możliwością dyskusji i udziałem partnerów
i potencjalnych wspierających.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej Fundacji
Partnerstwo dla Srodowiska oraz ekspertów OTOP
i RDOS
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy
zrównoważone gospodarowanie zaowocowało
wymiernymi korzyściami.
Bieżąca ewaluacja jakości szkoleń i ich efektów.
Wsparcie ‘poszkoleniowe’.
Fundusze WFOS
.

Zadanie 9
Zapoznanie lokalnych rolników z warunkami uzyskania certyfikacji (niezależnego potwierdzenia) prowadzenia gospodarstwa w sposób przyjazny
dla środowiska
Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

Ryzyka
słabe zainteresowanie i brak zachęty dla potencjalnych
uczestników,

97

Od 01.-03.2014
corocznie

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani produktem
lokalnym,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,
Miejsce na spotkania
Osoba kontaktowa

Firmy przyznające certyfikaty
ekologiczne – np. Biocert
Małopolska, COBICO,
Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska /przyjęcie do
systemu MPL/,

niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych korzyści
płynących ze zrównoważonego gospodarowania
wybranie niekompetentnych szkoleniowców,
źle dobrany termin i miejsce spotkania

Proboszczowie, Sołtysi
Środki zaradcze:
Oczekiwany efekt:
Uzgodniony zakres tematyczny spotkań szkoleniowych dla różnych grup odbiorców, ustalony i upowszechniony wstępny terminarz szkoleń, promocja
poprzez wszystkich partnerów, w tym szczególnie sołtysów i proboszczów

Zorganizowanie spotkań otwartych w sołectwach,
z możliwością dyskusji i udziałem rolników, którzy już
się certyfikowali.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej Fundacji
Partnerstwo dla Srodowiska oraz ekspertów OTOP
i RDOS
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Cel 4
Lokalne produkty są sprzedawane poza obszarem gminy, najlepiej w sposób trwały jako produkty „wiadomego pochodzenia”, który podkreśla ich
związek z wartościami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi gminy.
Zadanie 10
Zorganizowanie sprzedaży produktów lokalnych, zarówno „flagowych”, jak i standardowego koszyka płodów rolnych w Krakowie i Tarnowie,
w tym w ramach systemu Małopolski Produkt Lokalny : Klub zakupowy 1xtydzień, sprzedaż do restauracji 1xtydzień.
Termin

od 01.2015
corocznie

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

Lider wskazany / wybrany
spośród siebie przez
zainteresowanych rolników

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani produktem
lokalnym,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

Osoba kontaktowa

Lokalna Grupa Działania

+ pomoc wyznaczonej
osoby kontaktowej z UG

Proboszczowie, Sołtysi

Oczekiwany efekt:
Nawiązanie stałej współpracy, podpisanie porozumień lub umów z potencjalnymi odbiorcami produktów oraz organizatorami sprzedaży.

Ryzyka
słabe zainteresowanie rolników-potencjalnych
dostawców,
niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych korzyści
płynących ze sprzedaży w zorganizowany sposób,
brak zaangażowania ze strony władz gminy
i pracowników odpowiedzialnych,
zbyt silna konkurencja produktów z innych terenów
Środki zaradcze:
Jak wyżej

W tym - zorganizowany udział grupy rolników i małych przetwórców z terenu gminy jako dostawców/sprzedawców konkurencyjnego asortymentu ziół
i innej naturalnej żywności wysokiej jakości do całorocznych kanałów dystrybucji organizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Srodowiska
w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska” (tj. 1. „Klub zakupowy”, 2. Dostawy do restauracji, 3. Sklep produktów lokalnych w Krakowie)
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Zadanie 11
Zorganizowanie sezonowej sprzedaży produktów lokalnych, zarówno „flagowych”, jak i standardowego koszyka płodów rolnych z pierwszej ręki
na targowiskach w Krakowie
Termin

Od 04.2014
corocznie

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

Lider wskazany / wybrany
spośród siebie przez
zainteresowanych rolników

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani produktem
lokalnym,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

Osoba kontaktowa

Lokalna Grupa Działania

+ pomoc wyznaczonej
osoby kontaktowej z UG

Proboszczowie, Sołtysi

Ryzyka
słabe zainteresowanie rolników-potencjalnych
dostawców,
niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych korzyści
płynących ze sprzedaży w zorganizowany sposób,
brak zaangażowania ze strony władz gminy
i pracowników odpowiedzialnych,
zbyt silna konkurencja produktów z innych terenów

Oczekiwany efekt:
Nawiązanie stałej współpracy, podpisanie porozumień lub umów z potencjalnymi odbiorcami produktów oraz organizatorami sprzedaży.
W tym - zorganizowany udział grupy rolników i małych przetwórców z terenu gminy jako dostawców/sprzedawców konkurencyjnego asortymentu ziół
i innej naturalnej żywności wysokiej jakości do sezonowego kanału dystrybucji w ramach programu „Produkt Lokalny Małopolska”
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