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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 Łącko 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), oraz
z produkcji rolnej i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Biomasa w tej postaci może być
6
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wykorzystana do wytwarzania biogazu w mikroinstalacjach biogazowych zaopatrujących
gospodarstwa lub też inne obiekty w energię elektryczną i cieplną. Rozwiązanie takie pozwoli
na zrównoważony rozwój technologiczny i optymalizację kosztów działalności gospodarstw
rolnych oraz przedsiębiorstw branży przetwórczej w gminie Łącko,

przekładając się

jednocześnie na kształtowanie wysokiej jakości lokalnego środowiska naturalnego.

5. Istotne w gminie Łącko jest także wzmocnienie i mocniejsze oparcie na ekologicznych
podstawach wyrobu produktów lokalnych. Proponowane w niniejszej strategii rozwiązania
dotyczą głównie produktów owocowych, ponieważ region gminy posiada ogromny potencjał
w postaci produktów tradycyjnych takich jak jabłka łąckie i śliwowica łącka, które znane są w
całym kraju. Niniejsze opracowanie podkreśla potrzebę szukania pro-środowiskowych
rozwiązań przy planowaniu rozwoju działalności sadowniczej na terenie gminy, m.in.
ekstensyfikacji produkcji w wybranych miejscach, czy tez potrzebę ochrony starych sadów.
Oprócz zachowania tutejszych walorów przyrodniczych, pozwoli to budować markę łąckich
produktów opartą o wysoką jakość, a także o pochodzenie z terenów cennych przyrodniczo.

6. Wdrażanie przedstawionych w niniejszej strategii rozwiązań może być startem do
budowania przez Łącko, 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 Łącko warsztaty wprowadzające odbyły się w dniu 14.03.2012
i wzięły w nich udział 24 osoby.
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.
8
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Spotkanie to przeznaczone było dla mniejszej grupy odbiorców (z reguły 6-10 osób) i oprócz zespołu
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 Łącko odbyło się
08.03.2013 i wzięło w nim udział 8 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
9
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obszarów Natura 2000. W chwili obecnej dla żadnego obszaru Natura 2000 w Karpatach nie jest
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
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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.
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.
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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,
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
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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
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,
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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
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 Łącko
Opracowanie: Aleksandra Pępkowska-Król
Streszczenie
Gmina Łącko jest drugą co do wielkości gminą powiatu nowosądeckiego (województwo małopolskie).
Położona jest na styku trzech pasm górskich: Beskidu Wyspowego i Sądeckiego oraz Gorców.
Rdzenną ludnością tego regionu są Górale Sądeccy i Lachy. Na jej powierzchnię składa się 16 sołectw
zamieszkanych łącznie przez 15 780 osób (gęstość zaludnienia 120 osób/km2).
W 2011 r. w gminie zarejestrowanych było 895 podmioty gospodarcze, z czego przeważająca część
stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. W latach 2009–2011 utrzymywał się trend rosnący liczby
zarejestrowanych podmiotów. W 2011 r. gminę charakteryzowało stosunkowo wysokie bezrobocie –
bezrobotni stanowili 9,9 proc. w liczbie osób w wieku produkcyjnym.
Gmina Łącko jest typową gminą rolniczą – 55 proc. jej powierzchni stanowią gospodarstwa rolne.
41 proc. powierzchni gminy to lasy, z których ponad połowa stanowi własność prywatną. Cały obszar
gminy Łącko objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Malownicze położenie gminy i duża liczba dobrze rozpoznawalnych również poza granicami gminy
produktów regionalnych sprzyja rozwojowi turystyki. Promocja regionu odbywa się m.in. poprzez
liczne cykliczne wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

5.1. Charakterystyka gminy
Położenie i powierzchnia
Gmina Łącko jest gminą wiejską położoną w powiecie nowosądeckim w południowej części
województwa małopolskiego. Graniczy z 7 innymi gminami – 2 powiatu nowosądeckiego
(Podegrodzie i Stary Sącz), 3 nowotarskiego (Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna)
oraz 2 limanowskiego (Kamienica i Łukowica; ryc. 5.1). Przez gminę Łącko przepływa rzeka Dunajec
dzieląc ją na dwie części: północną i południową, należące odpowiednio do Beskidu Wyspowego
i Sądeckiego. Częściowo gmina położona jest także na terenie Gorców. Rdzenną ludnością są tu:
Górale Sądeccy i Lachy Sądeckie.
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Ryc. 51. Położenie powiatu nowosądeckiego na tle województwa małopolskiego oraz jego podział
administracyjny.
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Obszar gminy zajmuje powierzchnię około 132 km2, którą w 2011 r. zamieszkiwało 15 780 osób.
Gmina Łącko jest jedną z większych pod względem powierzchni gmin wiejskich powiatu
nowosądeckiego. Jednocześnie jej powierzchnia jest większa od średniej powierzchni gminy w Polsce,
województwie małopolskim i regionie polskich Karpat (ryc. 5.2).
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Ryc. 5.2. Powierzchnia [km ] gminy Łącko na tle powierzchni gmin powiatu nowosądeckiego oraz średnich
powierzchni gmin: Polski, woj. małopolskiego i regionu polskich Karpat (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GUS).

Podział na sołectwa
Na gminę Łącko składa się 16 sołectw. Sołectwem zamieszkanym przez największą liczbę
mieszkańców (2999), gdzie jednocześnie ma swoją siedzibę Urząd Gminy, jest miejscowość Łącko
(tab. 5.1, ryc. 5.3).
Tab. 5.1. Liczba mieszkańców w sołectwach gminy Łącko (stan na 31.03.2011; źródło: serwis internetowy gminy
Łącko).

Sołectwo
Brzyna
Czarny Potok
Czerniec
Jazowsko
Kadcza
Kicznia
Łazy Brzyńskie
Łącko
Maszkowice
Obidza

Liczba mieszkańców
701
622
708
1 637
1 026
819
490
2 999
1 078
1 503
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Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Łącko

Szczereż
Wola Kosnowa
Wola Piskulina
Zabrzeż
Zagorzyn
Zarzecze

244
712
414
1 161
948
524
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Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Łącko

Ryc. 5.3. Szczegółowa mapa gminy Łącko (wykonanie: Wydawnictwo Compass, ul. Podchorążych 3,
30-084 Kraków).
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5.2. Ludność i wskaźniki demograficzne – istniejące trendy i prognozy
na przyszłość
Ludność gminy
W 2011 r. gminę Łącko zamieszkiwało 15 780 osób. W latach 2000–2011 zaznaczał się trend rosnący
liczby ludności w gminie. Wzrost liczby ludności w tym okresie był tu na poziomie 9,5 proc. – z 14 410
osób w 2000 r. do 15 780 w roku 2011 (2000 r. – 100 proc.; ryc. 5.4).
Liczba mieszkańców 2000–2011
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Ryc. 5.4. Ludność gminy Łącko w latach 2000–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

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 Łącko sytuacja wygląda
nieco inaczej – w województwie małopolskim do 2025 r. będzie najprawdopodobniej obserwowany
nadal wzrost liczby ludności, po czym nastąpi odwrócenie trendu, natomiast dla powiatu
nowosądeckiego przewidywany jest ciągły wzrost liczby ludności do 2035 r., przy czym wzrost ten
będzie tu z roku na rok wolniejszy (ryc. 5.5).
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Ryc. 5.5. Trendy zmian liczby ludności w okresie 2015–2035 dla Polski, województwa małopolskiego i powiatu
nowosądeckiego – prognoza GUS z 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Gęstość zaludnienia w gminie Łącko – 120 osoby/km2 – stawia ją na 4 miejscu spośród wszystkich
gmin powiatu nowosądeckiego. Jest ona jednocześnie nieco niższe od gęstości zaludnienia w Polsce
czy Karpatach i znacznie niższe od gęstości zaludnienia w województwie małopolskim (ryc. 5.6).
Gęstość zaludnienia [osób/km2]
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Ryc. 5.6. Gęstość zaludnienia w 2011 r. w gminie Łącko na tle pozostałych gmin wiejskich powiatu
nowosądeckiego (kolor niebieski) oraz gęstości zaludnienia 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
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 Łącko w 2011 r. udziały poszczególnych klas wynosiły odpowiednio:
wiek przedprodukcyjny – 26 proc. (4180 osób), wiek produkcyjny 61 proc. (9612) oraz wiek
poprodukcyjny 13 proc. (2060). Udziały procentowe poszczególnych klas były zbliżone do udziałów
dla populacji całej Polski, województwa małopolskiego czy wreszcie regionu polskich Karpat w tym
samym okresie (ryc. 5.7). Istniały jedynie niewielkie różnice, będące wynikiem charakterystycznego
dla polskich gmin wiejskich, jaką jest gmina Łącko, wyższego udziału najmłodszej klasy.
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Ryc. 5.7. Udział ekonomicznych klas wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego w populacji
ludności Polski, województwa małopolskiego, regionu polskich Karpat i gminy Łącko 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 trend ten dotyczył gmin wiejskich, w tym także gminy Łącko, 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 i 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 Łącko
W 2011 r. na terenie gminy Łącko zarejestrowanych było 895 podmiotów gospodarczych zaliczanych
do kategorii wielkości: mikro, małych i średnich. Przeważająca część to mikroprzedsiębiorstwa
zatrudniające 0–9 osób. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba podmiotów gospodarczych w gminie
systematycznie wzrastała, przy czym nowo rejestrowane to wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa;
nieznacznie tylko zmieniła się w tym okresie liczba małych przedsiębiorstw (10–49 zatrudnionych) nie
zmieniała się natomiast liczba średnich przedsiębiorstw (50–249 zatrudnionych; ryc. 5.9).
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Ryc. 5.9. Podmioty gospodarcze według klas wielkości zarejestrowane na terenie gminy Łącko w latach 2009–
2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).
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Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Łącko w 2011 r. zaliczało się do działu usług – 483,
druga co do wielkości była grupa przedsiębiorstw należących do działu przemysłu budowlanego –
355, najmniejsza natomiast – licząca zaledwie 57 podmiotów – to łącznie działy: rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost charakteryzował wszystkie grupy
przedsiębiorstw. Przeważającą część podmiotów gospodarczych w gminie Łącko w 2011 r. stanowiły
podmioty sektora własności prywatnej i tylko ten sektor powiększał się tu na przestrzeni ostatnich lat
(ryc. 5.10).
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Ryc. 5.10. Podmioty gospodarcze według rodzaju działalności (po lewej) oraz sektora własności (po prawej)
w gminie Łącko w latach 2009–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 wzrastała zarówno
dla całej Polski jak i regionu, w którym położona jest gmina Łącko. Średnie miesięczne wynagrodzenie
w tym okresie wzrosło w powiecie nowosądeckim z 1733 do 2754 PLN. W porównaniu z przeciętnymi
wynagrodzeniami brutto dla woj. małopolskiego i kraju wynagrodzenia w powiecie nowosądeckim
przez cały analizowany okres były niższe i rosło nieco wolniej. I tak, w roku 2002 przeciętne
wynagrodzenie brutto w powiecie nowosądeckim stanowiło 77 proc. przeciętnego wynagrodzenia
w Polsce, a w roku 2011 już poniżej 76 proc. (ryc. 5.11).
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Ryc. 5.11. Trendy zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w okresie 2002–2011 w Polsce,
województwie małopolskim i powiecie nowosądeckim (wartości w PLN; źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GUS).

Bezrobocie
W 2011 r. gminę Łącko charakteryzowało stosunkowo wysokie bezrobocie – bezrobotni stanowili
9,9 proc. ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten był na podobnym poziomi w innych gminach
powiatu nowosądeckiego (ryc. 5.12).
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Ryc. 5.12. Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w powiecie nowosądeckim
w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W gminie Łącko, w okresie 2003–2008, udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku
produkcyjnym zdecydowanie spadał; po czym trend odwrócił się na rosnący. Podobny charakter
miały zmiany tego wskaźnika zarówno dla całej Polski, jak i regionu, w którym położona jest gmina.
Co ważne, wartości wskaźnika dla gminy w okresie 2003–2011 były najczęściej wyższe (czasami
znacznie) w porównaniu ze średnimi dla Polski, województwa małopolskiego czy wreszcie powiatu
nowosądeckiego. Dopiero po roku 2008 różnica pomiędzy wartościami wskaźnika dla gminy i powiatu
przestała być widoczna (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 Łącko (13 295 ha) składały się:
- gospodarstwa rolne o powierzchni 7348 ha (55,2 proc. powierzchni gminy);
- grunty leśne o powierzchni 5433 ha (40,9 proc.);
- pozostałe grunty o powierzchni 514 ha (3,9 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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Ryc. 5.14. Pokrycia terenu w gminie Łącko. Na diagramie kołowym przedstawiono powierzchnię w ha oraz
procent powierzchni gminy Łącko, jaki zajmuje każda z form pokrycia terenu (źródło: opracowanie własne na
podstawie CLC2006).
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Przedstawiona dotychczas struktura wykorzystania gruntów w gminie Łącko 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 Łącko istniały 1994 gospodarstwa rolne o łącznej powierzchni 7348 ha
stanowiącej 55,2 proc. powierzchni całej gminy. W obrębie tych gospodarstw użytki rolne zajmowały
4937 ha (37,1 proc. powierzchni gminy).
Średnio powierzchnia użytków rolnych w jednym gospodarstwie rolnym gminy Łącko w 2010 r.
wynosiła 2,55 ha. Wartość ta była nieco wyższa od średnich dla gmin woj. małopolskiego (2,3 ha)
i Karpat (2,10), niemniej jednak nadal pozostawała niewielka w porównaniu ze średnią dla całego
kraju (6,80 ha; ryc. 5.15).
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Ryc. 5.15. Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno gospodarstwo rolne w 2010 r. w gminach
wiejskich powiatu nowosądeckiego, 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
 pod zasiewami
 grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi
 uprawy trwałe (w tym sady)
 ogrody przydomowe
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 łąki trwałe
 pastwiska trwałe
Pozostałe użytki rolne
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty

Strukturę wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Łącko z uwzględnieniem
powyższych klas przedstawia rycina 5.16.
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Ryc. 5.16. Struktura wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Łącko. Na wykresie dla każdej
kategorii przedstawiono wartość bezwzględną (powierzchnia w ha) i jej udział procentowy w całkowitej
powierzchni użytków rolnych w gminie (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Lasy
Karpaty są obszarem Polski o szczególnie dużej lesistości. W porównaniu z zalesiem całego kraju
i województwa małopolskiego na poziomie 29 proc. , obszar polskich Karpat w 41 proc. pokryty jest
przez lasy. Na podobnym poziomie kształtuje się zalesienie gminy Łącko – w 2011 r. grunty leśne
zajmowały tu 5461 ha (41 proc. powierzchni gminy; ryc. 5. 17).

33

Zalesienie [%]
45

41

41

40
35
30

29

29

Polska

woj. małopolskie

25
20
15
10
5
0
Łącko

Karpaty

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

W gminie Łącko przeważająca część lasów – 96 proc. –należy do prywatnych właścicieli. Odwrotnie
wygląda sytuacja w całej Polsce czy w regionie, w którym położona jest gmina (woj. małopolskim
i Karpatach), struktura własności jest tu odwrócona na korzyść lasów publicznych (ryc. 5.18).
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Ryc. 5.18. Struktura własności lasów w 2011 r. w gminie Łącko, woj. małopolskim, gminach regionu polskich Karpat oraz
Polsce. Na słupkach zobrazowano procent, jaki stanowią poszczególne formy własności w całkowitej powierzchni lasów
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Planowanie przestrzenne w gminie
Cała powierzchnia gminy Łącko objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Prawnie sprawy związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego regulują 2 uchwały Rady
Gminy w Łącku uchwalone w 2007 r.:
- Uchwała Nr 12/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko - część „B” (obejmująca sołectwa:
Brzyna, Jazowsko, Kadcza, Łazy Brzyńskie, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Zarzecze)
- Uchwała Nr 11/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko część "A" (obejmująca sołectwa:
Czerniec, Czarny Potok, Kicznia, Łącko, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż, Zagorzyn)
Każdy z planów był dodatkowo poprawiany (zmieniany) uchwałami z lat 2008–2012. Oba akty
prawne dotyczą zmian wcześniej obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wprowadzonych 2 uchwałami z 2004 r.
Warto zaznaczyć, że pełne pokrycie powierzchni gminy planami zagospodarowania przestrzennego to
obecnie w Polsce sytuacja wyjątkowa. Jedynie 66 proc. powierzchni województwa małopolskiego
objęte jest planowaniem przestrzennym w postaci miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w gminach regionu Karpat – 45 proc., a w skali kraju procent ten wynosi zaledwie 26
(ryc. 5.19).
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Powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego [%]
100
100
90
80
66

70
60

45

50
40
26

30
20
10
0
Łącko

Polska

woj. małopolskie

Karpaty

Ryc. 5.19. Procent powierzchni gminy Łącko, gmin regionu Karpat, województwa małopolskiego i Polski
objętych obowiązującymi w 2011 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS uzupełnionych).

5.5. Uwarunkowania społeczne, kulturalne i turystyczne gminy
Edukacja
Na terenie Gminy Łącko w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowały: Zespół Szkół im. Św, Kingi
w Łącku (szkoła ponadgimnazjalna), 3 zespoły szkolno-gimnazjalne (Łacko, Jazowsko i Zagorzyn),
7 szkół podstawowych (Brzyna, Kicznia, Maszkowice, Bidza, Szczereż, Zabrzeż, Zarzecze), 2 zespoły
szkolno-przedszkolne (Kadcza, Czarny Potok) i 2 przedszkola samorządowe (Łącko, Jazowsko).
Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Świetlic Środowiskowych, w skład którego wchodzą świetlice
w Łącku, Jazowsku i Obidzy.

Organizacje pozarządowe i spółdzielnie
Gmina Łącko poszczycić się może aktywnym i realizowanym na szeroką skalę ruchem społecznym.
Świadczą o tym m.in. liczne organizacje pozarządowe realizujące swoje działania na terenie gminy.
Spośród organizacji pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie gminy Łącko
szczególnie długą tradycją może poszczycić się powołane do życia w 1987 r. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Łąckiej. W ramach swojej misji Towarzystwo zajmuje się propagowaniem regionu,
działalnością edukacyjno-wychowawczą i wydawniczą, a także prowadzeniem dokumentacji
historyczno-fotograficznej regionu. Pod patronatem Towarzystwa od roku 2004 wydawany jest
Almanach Łącki – półrocznik historyczno-kulturalno-społeczny. Ponadto w swoim dorobku
Towarzystwo ma m.in.:

36

- wydanie książki "Z rodzinnych stron Zyndrama z Maszkowic..." Antoni Kurzeja, Brody 1910;
- wydanie albumu fotograficznego "Ziemia łącka w fotografii XIX i XX wieku";
- wydanie 12 pocztówek z Łącka;
- organizację konkursów i akcji charytatywnych.
Przy Towarzystwie działają także koła: haftu ludowego, historyczne i literackie, a także Społeczny
Komitet Odnowy i Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego.
Oprócz niewątpliwych walorów krajobrazowych (Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, dolina Dunajca)
gminę Łącko charakteryzuje specyficzne warunki termiczne, którym region zawdzięcza szeroko
rozwiniętą sieć sadowniczą. Tutejsze sady są jednymi z najstarszych na terenie województwa
małopolskiego i stanowią nieodzowny element tradycji i krajobrazu, napędzający gospodarkę. Kilka
lat temu z inicjatywy Zbigniewa Czepelaka powołane zostało Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa.
Łąckie owoce są jedną z wyrazistszych wizytówek regionu, poprzez którą można promować region,
i co za tym idzie – wzmocnić jego siłę gospodarczą, czym m.in. zajmuje się Stowarzyszenie. Od 2005 r.
jabłka łąckie znajdują się na krajowej liście produktów tradycyjnych, a w 2010 r. przyznano im status
produktu Chronionego Oznaczenia Geograficznego (certyfikatu unijnego przyznawanego produktom
tradycyjnym).
W odpowiedzi na Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tzw. Leadera w 2008 r. na terenie
gminy Łącko powstała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich.
Celem organizacji było stworzenie, a następnie wdrażanie lokalnej strategii rozwoju. Strategia dla
gminy Łącko powstała na lata 2009–2015, a jej realizacja odbywa się m.in. poprzez organizację
naborów i konkursów dla instytucji i przedsiębiorstw, które swoją działalnością wpisują się
w postulaty strategii, a także organizację doradztwa i licznych szkoleń dla lokalnej społeczności.
W przeciwieństwie do większości polskich lokalnych grup działania Stowarzyszenie Białych Górali
i Lachów Sądeckich zasięgiem geograficznym obejmuje tylko jedną gminę – Łącko. Świadczy to
o znacznej odrębności kulturowej i gospodarczej obszaru objętego granicami gminy.
W 2005 r. powołany został Oddział Górali Łąckich Związku Podhalan. Cała organizacja skupia Górali
Polskich kultywujących swoją odrębność kulturową i obyczajową oraz sympatyków góralskiej tradycji.
Oddział w Łącku powołany został przez Białych Górali Sądeckich.
Na terenie gminy działają także:
- Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku
- Stowarzyszenie „Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej” w Łącku
- Stowarzyszenie „Wolontariat Św. Ojca Pio”
- Fundacja Stypendialna Dzieło Św. Kingi
- Fundacja Rozwoju Gminy Łącko
- Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czerniec
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Wsi Zarzecze
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Nasza Ziemia Zagorzyn"
Ponadto działają tu kluby sportowe i ochotnicza straż pożarna.
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Cykliczne wydarzenia regionalne
Każdego roku w maju Łącko obchodzi Święto Kwitnącej Jabłoni. Jest to wydarzenie regionalne
o jednej z najdłuższych historii w Polsce Południowej. Po raz pierwszy święto obchodzono bowiem
w 1949 r. We wrześniu natomiast ustanowiony został Dzień Łąckiej Śliwowicy i Owocobrania –
imprezę od 2004 r. cyklicznie organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
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6. Kluczowe siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin
występujące na terenie gminy
Opracowanie: Rafał Bobrek
Gmina Łącko jest bogata i zróżnicowana pod względem przyrodniczym. Szczególnie cenne są tu
zalesione pasma górskie w południowej części gminy, oraz dobrze zachowana dolina dużej górskiej
rzeki. Ochronie podlega tu łącznie 15 typów siedlisk przyrodniczych oraz 19 gatunków zwierząt i
roślin zagrożonych w skali Unii Europejskiej (wymienionych w załącznikach: I i II Dyrektywy
Siedliskowej). Oprócz tego, występuje co najmniej 20 gatunków ptaków lęgowych wymienionych w
załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Najważniejsze siedliska przyrodnicze, chronione tu w ramach sieci
Natura 2000, to tu trzy typy siedlisk związanych z kamieńcami nadrzecznymi (pionierska roślinność
kamieńców, zarośla wrześni pobrzeżnej i wierzb), górskie torfowiska zasadowe, jaskinie oraz żyzne
i kwaśne buczyny. Obszar ten jest bardzo istotny także dla szeregu gatunków ssaków (wilk, ryś,
nietoperz nocek orzęsiony), ptaków (głuszec, orzeł przedni, puszczyk uralski), płazów (traszka
karpacka, kumak górski), ryb (brzanka, głowacz białopłetwy), bezkręgowców (ślimak poczwarówka
zwężona, chrząszcz nadobnica alpejska) i roślin (bezlist okrywowy). Rozległe obszary leśne gminy
stanowią także część naturalnego korytarza ekologicznego (w randze korytarza głównego – tzw.
Korytarz Karpacki) dla wielu zwierząt, w tym dużych ssaków drapieżnych – wilka, rysia i
niedźwiedzia.

6.1. Obszary Natura 2000
Na terenie gminy Łącko położone są fragmenty trzech obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000, położone w południowej i środkowej części gminy (mapa 1.)
Wszystkie trzy to obszary „siedliskowe” (obszary mające znaczenie dla Wspólnoty):
1. Ostoja Popradzka PLH120019
2. Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052
3. Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088
Oprócz tego, na obszarze gminy zlokalizowana jest cześć obszaru IBA (Important Bird Area) Ostoja
Popradzka, czyli ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym. Zajmuje on południową części gminy
Łącko (mapa 1).
Poniżej przedstawiono charakterystykę walorów przyrodniczych i przedmiotów ochrony tych
obszarów.
Ostoja Popradzka PLH120019
Rozległy obszar (51 237 ha) chroniący naturalne górskie lasy i dobrze zachowane łąki, rozległe
obszary źródliskowe i doliny górskich rzek. Obejmuje dwa główne pasma górskie Beskidu
Sądeckiego: pasmo Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim oraz obszary
łąkowe. Ostoja karpackiej fauny puszczańskiej w tym dużych drapieżników (niedźwiedź, wilk,
ryś). Istotny dla cennych gat. bezkręgowców. (ślimaki, motyle, chrząszcze), rzadkiego mchu
(bezlist okrywowy), a także dla ochrony płazów i nietoperzy.
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W obszarze tym ochronie podlegają:


12 typów siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:

kod siedliska

nazwa

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion)

9410

Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)

Szczególnie wysoki priorytet ochronny mają tu: górskie torfowiska zasadowe, jaskinie oraz
zbiorowiska buczyn.


18 gatunków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:

kod gatunku

nazwa

1303

podkowiec mały Rhinolophus hipposideros

1321

nocek orzęsiony Myotis emarginatus

1323

nocek Bechsteina Myotis bechsteini

1324

nocek duży Myotis myotis

1352

wilk Canis lupus

1354

niedźwiedź brunatny Ursus arctos

1355

wydra Lutra lutra
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1361

ryś Lynx lynx

1166

traszka grzebieniasta Triturus cristatus

1193

kumak górski Bombina variegata

2001

traszka karpacka Triturus montandoni

1163

głowacz białopłetwy Cottus gobio

2503

brzanka Barbus peloponnesius

1014

poczwarówka zwężona Vertigo angustior

1060

czerwończyk nieparek Lycaena dispar

1087

nadobnica alpejska Rosalia alpina

4014

biegacz urozmaicony Carabus variolosus

1386

bezlist okrywowy Buxbaumia viridis

Wszystkie wymienione powyżej gatunki są reprezentowane w obszarze przez silne populacje, a
szczególnie wysoko oceniana jest ona w przypadku bezlistu okrywowego.
Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052
Obszar powołany dla ochrony nietoperzy o powierzchni 3 097 ha, składający się z jedenastu
oddzielnych enklaw, z których dwie leżą na obszarze gminy Łącko (kościół w Łącku i kościół w
Jazowsku). Każda z enklaw obejmuje obiekt, w którym znajduje się kolonia rozrodcza
nietoperzy oraz obszar żerowiskowy danej kolonii. Jest to jeden z najważniejszych obszarów
dla zachowania populacji podkowca małego i najważniejszy dla nocka orzęsionego w Polsce –
kluczowy dla ich ochrony w skali kraju. Zlokalizowane się tu kolonie rozrodcze obu tych
gatunków należące do największych w Polsce. W okresie letnim przebywa w nich ok. 20 %
populacji podkowca małego i ponad 50% populacji nocka orzęsionego.
W obszarze tym ochronie podlegają:


3 typy siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:

kod siedliska

nazwa

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani)

Około 25 % powierzchni obszaru porastają buczyny (obu typów), natomiast niewielka powierzchnia
zajęta jest przez rzadkie i cenne siedlisko priorytetowe – jaworzynę.
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3 gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:

kod gatunku

nazwa

1303

podkowiec mały Rhinolophus hipposideros

1321

nocek orzęsiony Myotis emarginatus

1324

nocek duży Myotis myotis

Kluczowymi chronionymi tu gatunkami są nietoperze: podkowiec mały i nocek orzęsiony.
Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088
Obszar „rzeczny” o powierzchni 755,8 ha. W gminie Łącko znajdują się fragmenty biegu
Dunajca i jego dopływu – Kamienicy. Obszar obejmuje ekosystem naturalnej podgórskiej
rzeki i jej dopływów, zamieszkiwanej przez 19 gat. ryb, cennych z przyrodniczego i
gospodarczego punktu widzenia. Ciekawostką jest występowanie głowacicy Hucho hucho,
choć nie jest to naturalne stanowisko jej występowania, gdyż ryba ta pochodzi z rzek
dorzecza Dunaju w Polsce naturalnymi stanowiskami są jedynie Czarna Orawa i Czadeczka.
Jest to też jeden z najważniejszych w kraju obszarów, gdzie reprezentowane są trzy typy
siedlisk przyrodniczych związanych z kamieńcami nadrzecznymi.
W obszarze tym ochronie podlegają:


4 typy siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:

kod siedliska

nazwa

3220

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków

3230

Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (SaliciMyricarietum - część z przewagą wrześni)

3240

Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (SaliciMyricarietum - część z przewagą wierzb)

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion)

Szczególnie wysoki priorytet ochronny mają tu wszystkie trzy typy siedlisk „kamieńcowych” (3220,
3230 i 3240), dla których obszar ten ma duże znaczenie w skali kraju.
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3 gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:

kod gatunku

nazwa

1130

boleń Aspius aspius

1163

głowacz białopłetwy Cottus gobio

2503

brzanka Barbus peloponnesius

Obszar ten ma największe znaczenie ma dla ochrony brzanki.
IBA Ostoja Popradzka (Ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym)
Duży obszar (20 671 ha) kluczowy dla ptaków, obejmujący zachodnią część Beskidu
Sądeckiego (pasmo Radziejowej) oraz Małe Pieniny. Typowy obszar górski porośnięty przez
zbiorowiska leśne wyróżniające się piętrowością układu, poprzecinane głębokimi dolinami
licznych potoków oraz łąkami i pastwiskami. Swym zasięgiem obejmuje południową część
gminy Łącko. W ostoi stwierdzono występowanie (jako lęgowych lub prawdopodobnie
lęgowych) 20 gatunków z zał. I Dyrektywy Ptasiej i 12 gat. z „Polskiej czerwonej księgi
zwierząt”. Szczególnie cenna jest populacja zagrożonego w skali kraju leśnego kuraka –
głuszca. Jest to też jedna z dziesięciu najważniejszych w Polsce ostoi lęgowych orła
przedniego, derkacza i puszczyka uralskiego. Dla szeregu kolejnych gatunków wielkość
tutejszej populacji przekracza 1% populacji krajowej (np. puchacz, włochatka, dzięcioły:
zielonosiwego, białogrzbiety i trójpalczasty). Z gatunków nie wymienionych w zał. I
Dyrektywy Ptasiej, licznie występują tu dwa gatunki związane z górskimi potokami: pluszcz
i pliszka górska.
26 gatunków ptaków, kluczowych dla IBA Ostoja Popradzka:
nazwa
jarząbek Bonasa bonasia
cietrzew Tetrao tetrix
głuszec Tetrao urogallus
bocian czarny Ciconia nigra
trzmielojad Pernis apivorus
orlik krzykliwy Aquila pomarina
orzeł przedni Aquila chrysaetos
sokół wędrowny Falco peregrinus
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derkacz Crex crex
słonka Scolopax rusticola
siniak Columba oenas
puchacz Bubo bubo
sóweczka Glaucidium passerinum
puszczyk uralski Strix uralensis
włochatka Aegolius funereus
dzięcioł zielonosiwy Picus canus
dzięcioł czarny Dryocopus martius
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
pliszka górska Motacilla cinerea
pluszcz Cinclus cinclus
drozd obrożny Turdus torquatus
muchołówka mała Ficedula parva
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
gąsiorek Lanius collurio
orzechówka Nucifraga caryocatactes

6.2. Inne formy ochrony przyrody
Spośród innych form obszarowej ochrony przyrody na terenie gminy Łącko zlokalizowane są:
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 Orawsko-Nowotarskiej.
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje całą gminę Łącko, za
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wyjątkiem południowego jej fragmentu, który objęty jest ochroną w postaci Popradzkiego
Parku Krajobrazowego.
Popradzki Park Krajobrazowy
Zajmuje powierzchnię 54 393 ha i obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym,
krajobrazowym i kulturowym fragmenty Beskidu Sądeckiego – zalesione pasma górskie
Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej, malownicze doliny dużych górskich rzek: Dunajca i
Popradu oraz mniejszą ale zachowaną w naturalnym stanie dolinę Muszynki. Najcenniejsze
walory tego obszaru to piękny, górski krajobraz, oraz interesująca fauna, flora i szata roślinna.

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 Łącko ma więc
znacznie szerszy, ogólnoeuropejski wymiar.
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Mezo- i mezo-oligotroficzne, najczęściej zasadowe (pH 6,5-8) młaki, torfowiska źródliskowe i
przepływowe typu niskiego, zasilane alkalicznymi wodami podziemnymi. Porastają je
różnorodne zbiorowiska mszysto-niskoturzycowe (mechowiska) o charakterze
torfotwórczym, ze znacznym udziałem gatunków wapniolubnych. W Polsce spotkać je można
w niższych położeniach górskich i na wyżynach oraz w północnej części niżu.
Kluczowe działania ochronne:




ochrona zasobów wód podziemnych w rejonie występowania zbiorowiska i
zachowanie właściwego ich poziomu,
zachowanie ekstensywnego gospodarowania kośnego lub pastwiskowego,
ochrona przed intensywnym deptaniem.

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,
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zaniechanie wydobywania żwiru i kamieni z koryta rzeki i jego pobliża w miejscach
występowania siedliska,
zabezpieczenie przed nadmierną presją rekreacyjną.

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
Lasy liściaste i mieszane, obejmujące bukowe, a w górach bukowo-jodłowe i bukowojodłowo-świerkowe drzewostany rosnące na żyznych siedliskach, z reguły na glebach o
odczynie neutralnym lub słabo kwaśnym i z dominacją w runie gatunków typowych dla lasów
liściastych.
Kluczowe działania ochronne:
 wyłączenie części powierzchni siedliska z użytkowania gospodarczego i ochrona
bierna,
 na pozostałym obszarze – prowadzenie gospodarki leśnej w sposób zapewniający
utrzymanie zróżnicowania wiekowo-przestrzennego drzewostanu i naśladujący jego
naturalną dynamikę,
 popieranie i utrzymywanie naturalnego składu gatunkowego zbiorowiska w lasach
gospodarczych.
podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
Niewielki nietoperz, zamieszkujący wyłącznie południową cześć kraju – rejony górskie,
podgórskie i wyżynne, o charakterze skalistym. Kolonie lęgowe zakłada najczęściej na
strychach budynków, zimuje natomiast w jaskiniach, a także ich sztucznych odpowiednikach
(piwnice, sztolnie). Jest to gatunek o silnym przywiązaniu do swoich schronień, zarówno
zimowych, jak i letnich.
Kluczowe działania ochronne:






ochrona schronień letnich – ograniczenie do niezbędnego minimum wstępu ludziom
do pomieszczeń, w których znajduje się kolonia w okresie jej funkcjonowania,
bezpieczne dla zwierząt prowadzenie wszelkich remontów budynków zasiedlonych
przez podkowce,
zachowanie szpalerów drzew i krzewów stanowiących trasy dolotu do kolonii
rozrodczej
planowanie i nadzorowanie turystyki i penetracji jaskiń w miejscach schronień
zimowych,
adaptowanie na zimowiska dla nietoperzy piwnic, bunkrów czy kopalń, szczególnie w
rejonach, w których brak naturalnych zimowisk.

brzanka Barbus peloponnesius
Niewielka ryba z rodziny karpiowatych, zasiedlająca górne biegi czystych rzek o dużym
spadku, w Polsce prawie wyłącznie w dorzeczu górnej Wisły i jej karpackich dopływach, oraz
w dorzeczu Sanu. Preferuje dno kamieniste i żwirowate, prowadzi osiadły tryb życia.
Kluczowe działania ochronne:
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właściwe zarządzanie zasobami wodnymi w celu zachowania nieuregulowanych,
drożnych cieków, w których bytują brzanki,



utrzymanie krzaczastych zarośli wiklinowych wzdłuż brzegów rzek,



przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód,



wprowadzenie dla brzanki okresu ochronnego lub wręcz ustalenie całorocznego
zakazu połowu.

biegacz urozmaicony Carabus variolosus
Chrząszcz z rodziny biegaczowatych Carabidae, długości 22-30 mm, czarny. Żyje w pobliżu
wody – pod kamieniami, w próchnie powalonych fragmentów pni na brzegach, a także w
wodzie i na roślinności porastającej zbiorniki wodne. Zasiedla wilgotne zarośla
nadrzeczne, brzegi drobnych zbiorników wodnych na terenach leśnych oraz kamieniste brzegi
górskich potoków, bagna i torfowiska. Są w stanie przebywać pod wodą bez wynurzania do
20 minut. Drapieżny – odżywia się głównie owadami wodnymi i ich larwami, ale także innymi
wodnymi bezkręgowcami, kijankami i drobnymi rybami.
Kluczowe działania ochronne:





zachowanie biotopu gatunku – górskich potoków i drobnych zbiorników wodnych w
naturalnym, niezmienionym stanie (struktura koryta i brzegów, roślinność,
fizykochemiczne właściwości wody),
ochrona stwierdzonych stanowisk występowania biegacza urozmaiconego i objęcie
ich formą ochrony (np. jako użytek ekologiczny),
konsekwentne egzekwowanie ochrony gatunkowej (np. wobec problemu
nielegalnego kolekcjonerstwa).

bezlist okrywowy Buxbaumia viridis
Niewielki mech, u którego wyraźnie dominującym pokoleniem jest sporofit, rosnący zwykle
pojedynczo na murszejącym drewnie (najczęściej bukowym lub jodłowym) lub na bogatej w
humus glebie. Związany jest z lasami bukowymi regla dolnego, a także z borami mieszanymi,
jodłowo-świerkowymi i dąbrowami. W Polsce jego stanowiska (łącznie ok. 80) stwierdzono
głównie w Sudetach i Karpatach Zachodnich, w pasie wyżyn oraz w zachodniej i północnej
części kraju. Obecnie na większości z nich bezlist już nie występuje.
Kluczowe działania ochronne:




w odpowiednich siedliskach zachowanie dużych płatów starodrzewu, wyłączonych z
działalności gospodarczej i użytkowania turystyczno-rekreacyjnego,
utrzymanie na tych terenach dużych zasobów martwego drewna i odpowiednich
warunków wilgotnościowych,
zabezpieczenie i objęcie ochroną wszystkich potwierdzonych lub nowo odkrytych
stanowisk gatunku.
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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).

orzeł przedni Aquila chrysaetos
Największy z orłów właściwych, w Polsce skrajnie nielicznie lęgowy, gniazdujący obecnie
wyłącznie w Karpatach (głownie Beski Niski, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie i Pogórze
Przemyskie). Zasiedla bory jodłowe i bukowo-jodłowe, na obrzeżach których rozciągają się
ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska, które stanowią dla tego gatunku kluczowe obszary
żerowiskowe.
Kluczowe działania ochronne:




utrzymanie dogodnych terenów żerowiskowych w pobliżu gniazd poprzez właściwe
sposoby użytkowania,
ochrona terenów żerowisk przed zalesieniem,
bezwzględne egzekwowanie reżimu ochrony strefowej.

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. Produkt Lokalny
Opracowali: Rafał Serafin, Bożena Pietras-Goc

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 Łącko, ze względu na historię, warunki geograficzne
i przyrodnicze, są szczególnie predestynowane do rozwijania działalności gospodarczej, opartej
o produkt lokalny.
W przypadku gminy Łącko proponowanym kierunkiem ekorozwoju gospodarczego jest jakościowy
rozwój w dziedzinie produktu lokalnego, przede wszystkim żywnościowego, na trzy sposoby:
1. jako działalności rolniczej, z ukierunkowaniem na wielofunkcyjne, rodzinne gospodarstwa
rolne, które stopniowo dzięki specjalizacji i zbudowaniu marki swoich produktów na rynku
staną się silniejsze ekonomicznie i w większym stopniu rynkowe;
2. jako działalności przedsiębiorczej, z ukierunkowaniem na zachęcenie lokalnych inwestorów
i lokalnych przedsiębiorców do rozwijania firm w dziedzinach wykorzystujących lokalne
surowce, przede wszystkim w nie-przemysłowym przetwórstwie i konfekcjonowaniu
owoców, warzyw i ziół, głównie na bazie istniejącej już infrastruktury;
3. uzupełniająco w formie działalności organizowanej przez lokalne stowarzyszenia.
Proponowane w niniejszej strategii rozwiązania dotyczą głównie produktów owocowych. Region
gminy posiada ogromny potencjał w postaci produktów tradycyjnych takich jak jabłka łąckie
i śliwowica łącka, które znane są w całym kraju. Gmina Łącko jest zdecydowanym liderem
w Małopolsce jeśli chodzi o liczbę produktów zarejestrowane jako tradycyjne. Na 104 produktów
zarejestrowanych w Małopolsce3, aż 4 są z gminy Łącko: Żytko, Nalewka Łazowska-jałowcówka,
Kapuśniarka z grzybami i Placki z blachy.
Jednocześnie niniejsze opracowanie podkreśla potrzebę szukania pro-środowiskowych rozwiązań
przy planowaniu rozwoju działalności sadowniczej na terenie gminy, m.in. ekstensyfikacji produkcji
w wybranych miejscach, czy tez potrzebę ochrony starych sadów. Oprócz zachowania tutejszych
walorów przyrodniczych, pozwoli to budować markę łąckich produktów opartą o wysoką jakość,
a także pochodzenie z terenów cennych przyrodniczo. 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. Zatem
planując cele i konkretne zadania gminnej strategii działania w zakresie produktu lokalnego, przyjęto
podejście pragmatycznie, tak, aby uzyskany efekt był realny do wypracowania:

3

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych/
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Cel 1
Inicjatywy i działania na rzecz rozwoju produktu lokalnego podejmowane przez miejscowych
rolników, przedsiębiorców, stowarzyszenia oraz inne podmioty tworzą dobrze współpracującą
grupę nastawioną na przyciąganie turystów

Cel 2
Istnieje kilka wiodących rynkowych produktów lokalnych, które są uznawane za specjalność
gospodarstw z terenu gminy i budują jej dobrą markę na rynku. Produkty te są dostępne w legalnej
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
produktów.

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.

7.1. 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,
może pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne, od którego jakości wytwarzanie tych
produktów często bezpośrednio zależy.
PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU PRODUKTÓW LOKALNYCH JAKO ŹRÓDŁA
DOCHODÓW DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ CZYNNIKA LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO NIE
JEST W ŁĄCKU 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 oddziaływujący na
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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 Łącko postulat rozwijania produktów lokalnych zapisany został już jako główny
cel i kierunek działań strategicznych w Strategii rozwoju gminy Łącko na lata 2009-2015 z 2008 roku4,
która jest równocześnie strategią Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów
Sądeckich”. Przyjęta wizja rozwoju, zakłada że gminy Łącko stanie się „w ciągu najbliższych kilku lat
renomowanym ośrodkiem sadownictwa i kompleksowego przetwórstwa owoców, znanego
w Europie i świecie z najwyższej jakości produktów regionalnych, atrakcyjnym miejscem zamieszkania
oraz wysokiej jakości centrum aktywnego wypoczynku i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym.”
Wybór żywnościowych produktów lokalnych jako strategicznie ważnego kierunku rozwijania
przedsiębiorczości lokalnej wynikał wprost z analizy lokalnych warunków przyrodniczych,
środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Wśród najważniejszych czynników, determinujących
kierunki rozwoju wymienić można:


peryferyjne położenie gminy,



zróżnicowane ukształtowanie terenu, zmienny klimat i rozdrobniona struktura
gospodarstw rolnych,



potrzeba ochrony wybitnych zasobów przyrodniczych, bioróżnorodności i walorów
krajobrazowych,



tradycje rolnicze, brak rozwiniętego przemysłu ciężkiego



tradycyjna dla wsi małopolskich charakterystyka społeczno-demograficzna gminy.

Co ważne – obowiązująca Strategia rozwoju gminy została wypracowana 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 LGD oraz miejscowi rolnicy i
przedsiębiorcy konsekwentnie działają od kilku lat w kierunku promowania rozwoju produktu
lokalnego i regionalnego. Działania te mogą być wzbogacone poprzez silniejsze powiązanie
z działaniami na rzecz ochronę przyrody i krajobraz.

SZERSZY KONTEKST PROMOCJI PRODUKTU LOKALNEGO W GMINIE ŁĄCKO
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających w obszarach około i pozarolniczych
jest także jednym z zadań zapisanych w Powiatowej Strategii Rozwoju5 - służyć ma osiągnięciu
równowagi ekonomicznej pomiędzy strukturą gospodarstw rolnych a opłacalnością produkcji rolnej.
Zatem można się spodziewać, że w tym kierunku kierować się będzie polityka i środki finansowe

4

patrz: Małopolska Agencja Energii i Środowiska (2008) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-15 dla Gminy
Łącko. Łącko: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich.
5

za: Powiat Nowosądecki (2005) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 20062013. Nowy Sącz: Powiat Nowosądecki.
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przeznaczone na działalność promocyjną Powiatu Nowosądeckiego, co będzie wspierać samodzielne
działania gmin.
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 6.
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
finansowych na promocję i rozwijanie produktów lokalnych na terenie powiatu (w ramach środków
europejskich).
Powyższe fakty, świadczą o dużym potencjale rozwoju przedsiębiorczości opartej o produkt lokalny
w gminach karpackich, w tym także w gminie Łącko.

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):

6

Patrz: Program Strategiczny Obszary Wiejskie. Projekt. Opr. Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. (03.2013).
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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 też 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 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 spośród wszystkich 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
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Wpisanie w rejestr Unii Europejskiej oznacza w praktyce, że na przykład określenie „jabłka łąckie” jest
zarezerwowane dla grupy określonych odmian z terenu Kotliny Łąckiej (Idared, Jonagold, Szampion,
Ligol, Golden Delicious, Gala, Boskoop, Red Boskoop, Elise, Early Geneve, Topaz, Lobo, Rubin, Gloster
i Jonagored). Owoce te charakteryzują się dość wysoką kwasowością, tzw. „górską zieloną nutką”,
wyjątkową soczystością i aromatem, a także wysoką jędrnością miąższu oraz rumieńcem większym
i wyraźniejszym niż jabłka danego gatunku pochodzące z innych miejsc. W dodatku, jak mawiają
sadownicy, „nie rdzewieją” – czyli obrane nie brązowieją. Swój wyjątkowo wyrazisty smak i zapach
oraz piękne wybarwienie jabłka łąckie zawdzięczają mikroklimatowi Kotliny Łąckiej (tj. dużym
wahaniom temperatury między dniem i nocą), glebie, która pozwala na dobre ukorzenienie drzew
oraz ukształtowaniu terenu – nachylenie około 15 stopni sprzyja odprowadzaniu nadmiaru wody
i wpływa na korzystne rozłożenie rocznych temperatur.7
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
o uzyskanie odstępstw od wymagań przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, jeżeli konieczność
taka wynika z tradycyjnej receptury.

7

www.trzyznakismaku.pl

54

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
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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 sprzedaży wysokiej jakości
żywności, tworzonym obecnie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach programu –
„Produkt Lokalny Małopolska”10. 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, śliwka sechlońska czy też jabłko łąckie
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 dla klientów. 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:

9



bezpieczeństwo i odpowiednia jakość żywności (sanepid/weterynarz),



sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe związane ze statusem rolnika.

Za: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Krajowe-systemy-jakosci-zywnosci/Jakosc-Tradycja

10

www.produktlokalny.pl
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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
korzystne ramy dla legalnej działalności na rynku wytwórców żywności, jednak z drugiej strony –
niestety - równocześnie tworzą bariery trudne do samodzielnego pokonania przez małych
producentów.
Rynek żywności lokalnej jest nadmiernie uregulowany, nie sprzyjając małym producentom. 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 / odstępstwa
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).
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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 i regionalnym.
Warto podkreślić, że gmina Łacko zalicza się do krajowych liderów jeśli chodzi o propagowanie
rozwoju lokalnego w oparciu o produkt lokalnych i regionalny. Małopolskie żywnościowe produkty
lokalne, w tym produkty z Łącka, 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.
JABŁKA ŁĄCKIE – Nazwa „jabłka łąckie” została wpisana do rejestru Unii Europejskiej jako
Chronione Oznaczenie Geograficzne 5 listopada 2010 r dzięki staraniom Stowarzyszenia Łącka
Droga Owocowa. Jabłka Łąckie odnoszą sukces rynkowy m. in. dzięki Zrzeszeniu Sądeckich
Sadowników "Jabłko Sądeckie" Sp. z o.o.,które zostało powołane w celu prowadzenia
wspólnego marketingu i sprzedaży owoców pod wspólnym szyldem "Jabłko Sądeckie".
Zrzeszenie zrzesza 104 gospodarstwa sadownicze o wspólnym areale ok. 500 ha. Potencjał
produkcyjny spółki to 16.000 ton owoców, z czego 9.000 może być zmagazynowane
w obiektach logistycznych firmy. Dzięki tym działaniom zrzeszeni sadownicy są w stanie
wyprodukować zdrowy, jednolity pod względem jakości towar, jakim są głównie jabłka
i gruszki. Głównymi odbiorcami na rynku krajowym są supermarkety i dyskonty. Owoce są
także eksportowane na rynki europejskie, zarówno w kierunku wschodnim, jak i zachodnim.

Inne produkty z Małopolski odnoszące już sukces rynkowy to:
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)11. 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
11

Rozporządzenie Komisji Europejskie, w którym opisana jest charakterystyka kiełbasy lisieckiej obję http://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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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 (ChNP) 12 – wówczas określono, że nazwę tę stosować można to sera owczego
i owczo-krowiego 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 – różnorakie gałki,
redykołki, bunce itd., które z oryginalnym oscypkiem mają mniej lub więcej wspólnego
zależnie od gatunku sera, ale wszystkie pochodzą z tego samego miejsca wytwarzania. Często
niestety są 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 to 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 należą tu m.in. bacowie 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.
Powyższe przykłady wyraźnie pokazują, że odpowiednio realizowana sprzedaż produktów lokalnych,
może być mocnym elementem gminnych i regionalnych gospodarek. Oprócz wymiernego,
ekonomicznego efektu związanego z tego rodzaju działalnością, kultywowane są także lokalne
tradycje i zwyczaje. Oddziaływać to może pozytywnie na aktywizację lokalnych społeczności, oraz ich
poczucie regionalnej tożsamości i dumy z miejsca zamieszkania.
12

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 dla Gminy Łącko LGD „Stowarzyszenie Białych Górali
i Lachów Sądeckich”
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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. W ostatnich
miesiącach, sieć marketów Alma nawiązała współpracę z Województwem Małopolskim w zakresie
sprzedaży produktów regionalnych.
Wreszcie tworzony jest pierwszy regionalny system sprzedaży, marketingu i promocji produktów
lokalnych – Małopolski Produkt Lokalny, 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
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 się
pokazać 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 2013 odbyła się już IV edycja) czy też
niektóre z imprez w ramach cyklu „Zasmakuj w Małopolsce” (np. Święto Owocobrania w Szczyrzycu).
W tych samych pobudek, w Łącku organizuje się w maju co roku od 1947 r. święto – Dni Kwitnącej
Jabłoni. Geneza tego święta wynika z chęci obrony tradycji sadowniczej na terenie Łącka, ponieważ
planowano wówczas budowę zapory na rzece Dunajec, co doprowadziłoby do zalania tej
miejscowości.
Ciekawym sposobem ‘zagospodarowania’ potencjału lokalnych gospodarstw jest też tworzenie
i promowania szlaków tematycznych – jak np. wspomniany już szlak oscypkowy – wiodący po
bacówkach wytwarzających oscypki, czy też np. Małopolski Szlak Owocowy – gromadzący
gospodarstwa sadownicze, w których wciąż znaleźć jeszcze można tradycyjne, stare odmiany
owoców.
Na terenie Łącka już 20 lat temu, wzorem Drogi Jabłkowej (Steirische Apfelstraße) w zaprzyjaźnionej
Austriackiej Gminy Puch, podjęto próbę wykreowania szlaku Łącka Droga Owocowa, łączącego
gospodarstwa, które miały wspólnie organizować promocję regionu, wystawiać na sprzedaż swoje
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przetwory i alkohole wytwarzane z owoców i ziół, oleje, syropy i soki. Jednak w następnych latach
zaniechano kontynuacji rozpoczętych działań z uwagi na bariery prawne uniemożliwiające sprzedaż
bezpośredniej produktów przetworzonych, w tym alkoholowych z których słynie region Łącka.
Reaktywacja stowarzyszenia nastąpiła w 2003 roku. Wówczas obiekty na Drodze Owocowej zostały
oznakowane, łącząc ok. 70 sadowników z 14 miejscowości. Szlak nabierze znaczenia gospodarczego
w przypadku umożliwienia sprzedaży bezpośredniej od rolnika produktów przetworzonych.

7.2. Analiza stanu obecnego w gminie
Gmina Łącko jest gminą wiejską o powierzchni 132,95 km2. Obejmuje 16 wsi o statusie sołectw. Są to:
Łącko, Brzyna, Czarny Potok, Czerniec, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łazy Brzyńskie, Maszkowice,
Obidza, Szczereż, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze.
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 Łącko istotne przesłanki to:

a) Położenie
Gmina położona jest w zachodniej części powiatu nowosądeckiego przy drodze wojewódzkiej nr 969
Nowy Sącz – Nowy Targ oraz Nowy Sącz – Mszana Dolna – Kraków. Droga wojewódzka umożliwia
dostęp turystom do gminy, a miejscowym rolnikom i przedsiębiorcom umożliwia dostęp do dużych
ośrodków miejskich, w szczególności do Nowego Sącza (25 km) i do Krakowa (100 km).
Położenie gminy tworzy pole do wykorzystania przestrzeni gminy jako spokojnej ‘przystani’ pomiędzy
bardziej znanymi atrakcjami turystycznymi znajdującymi się wokół Nowego i Starego Sącza oraz
źródła zaopatrzenia w lokalną żywność, z ukierunkowaniem na zakupy produktów lokalnych
i regionalnych bezpośrednio od ich wytwórców na obszarze „ich pochodzenia”.

b) Warunki dla rolnictwa
Klimat obszaru gminy charakteryzuje się niskimi opadami atmosferycznymi, małym zachmurzeniem,
późnymi pierwszymi przymrozkami i wysokim poziomem wód gruntowych. W samej Kotlinie Łąckiej
występują gleby aluwialne, m.in. karpacka mada chuda, zaś na pozostałych terenach: karpacka mada
pyłowa, ił pylasty oraz gleba szkieletowa i żwirowo - kamienista. Wśród użytków rolnych przeważają
gleby V i VI klasy bonitacyjnej (62 %).
Swoisty, łagodny mikroklimat, sprzyjające warunki ekologiczne (niezdegradowane środowisko
naturalne) oraz występujący rodzaj gleb warunkują produkcję roślinną tego regionu, a szczególnie
rozwój sadownictwa i uprawę tradycyjnych produktów – jabłek łąckich oraz śliwek węgierek,
z których wytwarza się słynny trunek spirytusowy – śliwowicę łącką. Tradycje sadownicze sięgają
swymi korzeniami już XII w. (śliwki węgierki), a tutejsze sady, stanowiące charakterystyczny element
krajobrazu, należą do najstarszych i najbardziej znanych w Województwie Małopolskim.
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Gospodarstwa rolne są liczne, ale małe i rozdrobnione. Na ok. 1.100 gospodarstw rolnych w gminie,
niemal 80% to gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Oznacza to w praktyce, że większość
mieszkańców trudni się rolnictwem, w szczególności intensywnymi uprawami sadów, ale
równocześnie prowadzi drugą działalność (agroturystyka, przetwórstwo czy też inna praca) w celu
wygenerowania dodatkowych przychodów.
Wśród miejscowych rolników (sadowników) rolnictwo ekologiczne jest dość popularną formą
promowania i podnoszenia jakości swoich produktów. Według danych GUS, na terenie Gminy Łącko
funkcjonuje 41 gospodarstw ekologicznych.

c) Środowisko naturalne
Około 42 % terenów gminy stanowią góry średnie i niskie. Dotyczy to głównie części gminy położonej
w Beskidzie Sądeckim. Około 44 % powierzchni zajmują pogórza, głównie średnie, zajmujące 36 %
obszaru gminy. Około 14 % obszaru gminy zajmują doliny rzeczne. Wśród nich największymi są dolina
Dunajca oraz dolina Kamienicy. Wśród dolin bocznych największymi są dolina Czarnej Wody
i Obidzkiego Potoku. Większość spośród 16 wsi gminy położona jest w wąskich, śródgórskich dolinach
wciosowych, w których główny łańcuch osiedli rozłożony jest wzdłuż drogi i płynącego obok potoku.
Oprócz gruntów rolnych, największą część gminy stanowią lasy – ok. 5 500 ha. Siedliska leśne są
bardzo żyzne. Około 80 % lasów należy do typu siedliskowego lasu górskiego i 20 % do lasu
mieszanego górskiego.
W granicach gminy Łącko zlokalizowanych jest kilka obszarów Natura 2000, a także Popradzki Park
Krajobrazowy. Park Krajobrazowy obejmuje swoim terenem obszar 54 392,70 ha a jego otulina
obejmuje 21 768,80 ha, będąc jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Oprócz
Gminy Łącko, położony jest również na terenie gmin: Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem,
Szczawnica, Nawojowa, Łabowa, Stary Sącz, Muszyna, Piwniczna i Krynica. Park został utworzony
w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych.
Unikalne wartości przyrodnicze i duża powierzchnia obszarów objętych ochroną współgrają z takimi
rodzajami działalności, które nie tylko służą bioróżnorodności, ale i z niej gospodarczo korzystają, jak
np. rolnictwo ekologiczne. Obszar gminy Łącko jest już znany z tradycji sadowniczych oraz ochrony
starych odmian jabłek i sadów w kraju i zagranicą.

d) Lokalne tradycje i potencjał gospodarczy
Gmina ma generalnie charakter sadowniczo-rolniczy, a funkcjami uzupełniającymi są usługi,
rekreacja i wypoczynek. Większość mieszkańców gminy trudni się rolnictwem – intensywnymi
uprawami sadów oraz po części prowadzeniem gospodarstw tradycyjnych (rolniczo-hodowlanych). W
gminie występuje często dwuzawodowość właścicieli gospodarstw rolnych, co maskuje znaczenie tej
branży w strukturze zatrudnienia mieszkańców.
Gmina nie posiada znaczącego przemysłu wytwórczego czy też przetwórczego. Wśród podmiotów
gospodarczych przeważa w dużej mierze sektor MŚP, głównie mikroprzedsiębiorstwa, gdzie lokalni
mieszkańcy znajdują zatrudnienie. Brak jest większych zakładów pracy. Na 853 podmioty
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gospodarcze zarejestrowane w gminie, aż 799 zatrudnia mniej niż 9 pracowników i tylko 2 zatrudniają
więcej niż 50.
Działalność gospodarcza koncentruje się głównie na usługach np. warsztaty samochodowe, usługi
ogólnobudowlane itp. Brakuje przedsiębiorstw, które w pełni wykorzystywały by potencjał rolniczy
(sadowniczy) gminy (przetwórstwo, dystrybucja, inne przedsiębiorstwa okołorolnicze).
Niewystarczające jest także wykorzystanie potencjału małej przetwórczości przy gospodarstwach
sadowniczych. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest brak umiejętności biznesowych
potencjalnych przedsiębiorców oraz niedofinansowanie tego sektora, a także ogromne bariery
administracyjne, w obliczu których rolnik (sadownik) bez wsparcia jest bez szans. Region gminy
posiada ogromny potencjał w postaci produktów tradycyjnych takich jak Jabłka Łąckie i Śliwowica
Łącka. W chwili obecnej podjęte są starania o zarejestrowanie kolejnych produktów na liście
produktów tradycyjnych: żytniówki, nalewki łazowskiej, kapuśniarki z grzybami i placków z blachy.
Gmina nazywana jest „krainą sadów”, ponieważ sady są charakterystycznym komponentem
tutejszego krajobrazu. Sady łąckie należą do najstarszych w województwie. W Gminie uprawia się
głównie jabłka, w mniejszym stopniu grusze, śliwki jak również czarne porzeczki. Z punktu widzenia
statystycznego dominują sady o areale do jednego hektara powierzchni. Brakuje jednak zakładów
wykorzystujących zasoby rolnicze i hodowlane, a mianowicie przetwórstwa owoców, masarni itp.,
a także większej liczby podmiotów zajmujących się usługami w rolnictwie.
Gmina jest znana ze swoich charakterystycznych produktów przetwórstwa owoców – w szczególności
znanej w świecie śliwowicy łąckiej. Od wielu lat czynione są działania zmierzające do
upowszechnienia produkcji śliwowicy na wszystkie zainteresowane gospodarstwa sadownicze
posiadające odpowiedni potencjał przetwórczy. Działania te zmierzają do wykorzystania potencjału
tkwiącego we wciąż gospodarujących tradycyjnymi metodami małych gospodarstwach rolnych
rozrzuconych po całej okolicy. Wymaga to angażowania miejscowych rolników we wspólne działania
marketingowe i przetwórcza, które będą bardziej efektywnie z ekonomicznego punktu widzenia,
umożliwiając wejście na rynek ze swoimi płodami rolnymi i innymi produktami.
Działania na rzecz zrzeszania małych wytwórców w ostatnich lat przyniosły spore już sukcesy. Na
terenie Łącka funkcjonuje Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa, która promuje gminę jako miejsce
intensywnej produkcji owoców i ich przetworów (w tym napojów alkoholowych) w celu zwiększenia
bezpośredniej sprzedaży. Stowarzyszenie liczy ok. 70 członków – sadowników z 14 miejscowości.
Stowarzyszenie doprowadziło w 2010 do rejestracji „jabłek łąckich” jako produkt pochodzący
z Chronionego Oznaczenia Geograficznego.
Wielu miejscowych sadowników włączyła się w działania bądź korzysta z usług Sądeckiej Grupy
Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o., która podjęła działalność w 2003 roku
w celu podniesienia efektywności wytwarzania, zbytu, marketingu i promocji owoców łąckich. Spółka
liczy już 63 udziałowców. Wspólny areał upraw sadowniczych wynosi obecnie ponad 300 ha.
Potencjał produkcyjny grupy to 12 000 ton. W celu zaspokojenia potrzeb odbiorców owoców spółka
wyposażyła bazę maszynową w nowoczesny sortownik, różnicujący owoce pod względem wielkości
i koloru, oraz linię do pakowania jabłek w woreczki foliowe, jak również w linię z rozładunkiem
wodnym do wstępnego sortowania owoców, która umożliwia przesortowania dużej ilości towaru
w krótkim okresie czasu.
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Grupa założyła własny punkt sprzedaży środków ochrony roślin i służy poradami w zakresie ich
stosowania w porozumieniu z doświadczoną kadrą naukowców z Sadowniczego Zakładu
Doświadczalnego w Brzeznej. Oprócz działalności handlowej Grupa zajmuje się różnego rodzaju
szkoleniami, organizowanymi dla sadowników, m.in. w zakresie nawadniania, stosowania środków
ochrony roślin, badania właściwości owoców itp. Okazują się one bardzo pomocne w planowaniu
produkcji dla osiągnięcia poprawy wydajności i jakości uzyskiwanych produktów.
W 2008 roku w celu skuteczniejszego pozyskiwania klientów Grupa wspólnie z Sądecką Grupą
Producentów Owoców i Warzyw OLSAD Sp. z o.o. połączyła swoje siły tworząc Zrzeszenie Sądeckich
Sadowników „Jabłko Sądeckie” Sp. z o.o. Pod wspólnym szyldem "Jabłko Sądeckie" zrzesza 104
gospodarstwa sadownicze o wspólnym areale ok. 500 ha. Potencjał produkcyjny spółki to 16 000 ton
owoców, z czego 9 000 może być magazynowane w obiektach logistycznych firm. Zaplecze
logistyczne to między innymi 51 komór chłodniczych z kontrolowaną atmosferą, dzięki czemu owoce
zachowują swoje walory zarówno odżywcze, jak i smakowe. Do każdej z nich wchodzi ok. 180-190 ton
jabłek. W tych samych komorach mogą być przechowywane także owoce gruszki czy śliwy, które
oprócz jabłek produkowane są w sadach grupy. Głównymi odbiorcami na rynku krajowym są
supermarkety i dyskonty. Owoce są także eksportowane na rynki europejskie, zarówno w kierunku
wschodnim, jak i zachodnim.
Od 100 lat funkcjonuje w gminie również Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej, która zajmuje się
problemami sadownictwa i warzywnictwa. Dysponuje siecią 25 placówek detalicznych - sklepów
spożywczych na terenie Nowego Sącza, Starego Sącza, Krynicy oraz pobliskich gmin, siecią punktów
skupu owoców i warzyw na terenie powiatu nowosądeckiego, magazynami hurtowymi w Nowym
Sączu i Starym Sączu, bazą chłodniczą do przygotowania owoców miękkich na eksport oraz do
przechowywania jabłek i warzyw przez okres zimowy, hurtownią środków ochrony roślin oraz
sklepami nasienno-zaopatrzeniowymi.
Działania te zbudowały swoją pozycję rynkową dzięki renomie regionu Łącka jako miejsca
wytwarzania jakościowych produktów lokalnych, ale wypracowane nadwyżki finansowe wracają do
miejscowych rolników i przedsiębiorców w ograniczonym zakresie. Wynika to w dużej mierze
z przepisów sanitarnych i fiskalnych ograniczających sprzedaż bezpośrednią produktów
przetworzonych, która uniemożliwia miejscowym rolnikom legalnej sprzedaży przetworów
owocowych, w tym też alkoholowych.
Wprowadzenie bardziej korzystnych przepisów prawnych w zakresie prowadzenia małego
przetwórstwa oraz sprzedaży bezpośredniej w Polsce, wzorem tych obowiązujących w Austrii czy
Francji, zdecydowanie nadałoby silny impuls rozwojowy regionowi.
e) Śliwowica Łącka
Łącko jest kojarzone „od zawsze” z Śliwowicą Łącką. Jest to mocny napój alkoholowy produkowany
w sposób tradycyjny ze śliwek. Charakteryzuje się swoistym, przyjemnym aromatem, łagodnym
smakiem i dużą mocą (do 80%). Posiada charakterystyczny żółtawy kolor. Trunek ten jest
produkowany wyłącznie w gminie Łącko. Na butelkach śliwowicy widnieje hasło: „Daje krzepę, krasi
lica nasza łącka śliwowica” (stąd jej popularna nazwa: «Krasilica»). Jakość śliwowicy ma ścisły związek
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z jakością surowca – śliwki węgierki, uprawianej w rejonie Łącka już od XII w. Swoje właściwości
śliwka zawdzięcza sprzyjającym warunkom klimatycznym i glebowym oraz czystym ekologicznie
terenom górskim.
W 1989 r. śliwowica łącka została uznana przez urząd konserwatora zabytków w Nowym Sączu za
niematerialne dobro kultury narodowej, a w 2005 roku „Śliwowica Łącka” została wpisana na Listę
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa w kategorii „Napoje (alkoholowe
i bezalkoholowe)”. Jednak napój ten nie posiadał do niedawna krajowego znaku akcyzy, a więc nie
mógł być wprowadzony legalnie do sprzedaży. W roku 2012, po ponad trzech latach, udało się
Łąckiemu przedsiębiorcy i sadownikowi Krzysztofowi Maurerowi zalegalizować produkcję okowit
owocowych. Na dzień dzisiejszy, 70-procentowy alkohol legalnie można kupić tylko w sklepie
Krzysztofa Maurera w Zabrzeży w gminie Łącko. Można w sklepie nabyć legalnie również inne
wysokoprocentowe trunki, jak np. czereśniowicę, czy malinowicę.
Doświadczenia Maurera pokazują, że inni mogą również legalizować swoją produkcję za
pośrednictwem uruchomiania małej wytwórni destylatów owocowych. Sam Maurer jest
orędownikiem takich działań ponieważ przyczyniłyby się do zwiększenia produkcji, która by mogła
stać się znaczącym bodźcem dla rozwoju gospodarczego gminy. Jest to możliwe i wskazane, ponieważ
fakt zarejestrowania Śliwowicy Łąckiej jako produkt tradycyjny nie wiąże się z wyłącznością.

Podsumowując: warunki naturalne, historyczne i społeczno-ekonomiczne predysponują obszar gminy
Łącko do kontynuowania ścieżki rozwoju bazującej na propagowaniu owocowego produktu lokalnego
i regionalnego poprzez urynkowienie i nadanie dodatkowej wartości dzięki „tego co już jest” – co
jest obecne lub było praktykowane przez mieszkańców, ale nie jest oficjalnie obecne na rynku, a więc
nie może stanowić źródła dochodów mieszkańców i lokalnego samorządu, w szczególności nalewki
oraz inne produkty alkoholowe.
Jednym z kluczowych zadań stojących przed gminą Łącko, jest takie rozwijanie produkcji
sadowniczej, które uwzględnienia ochronę miejscowych, wybitnych wartości przyrodniczych
bardziej jednoznacznie w uprawie, przetwórstwie, dystrybucji i marketingu miejscowych
produktów lokalnych i regionalnych. Istotne jest także umożliwienie wszystkim miejscowym
rolnikom (sadownikom) udział we wspólnie podejmowanych inicjatywach, projektach i programach
na rzecz rozwoju gospodarki lokalnej.
W przypadku gminy Łącko proponowanym kierunkiem ekorozwoju gospodarczego jest jakościowy
rozwój w dziedzinie produktu lokalnego, przede wszystkim żywnościowego, na trzy sposoby:
1. jako działalności rolniczej, z ukierunkowaniem na wielofunkcyjne, rodzinne gospodarstwa
rolne, które stopniowo dzięki specjalizacji i legalizacji swoich produktów na rynku staną
się silniejsze ekonomicznie i w większym stopniu rynkowe;
2. jako działalności przedsiębiorczej, z ukierunkowaniem na zachęcenie lokalnych
inwestorów i lokalnych przedsiębiorców do rozwijania firm w dziedzinach
wykorzystujących lokalne surowce, przede wszystkim w nie-przemysłowym przetwórstwie
i konfekcjonowaniu owoców, w tym nalewek i innych produktów alkoholowych, głównie
na bazie istniejącej już infrastruktury;
3. uzupełniająco w formie działalności organizowanej przez lokalne stowarzyszenia.
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Proponowane w niniejszej strategii rozwiązania dotyczą głównie produktów opartych na
przetwórstwie owoców – jako, że uprawa, hodowla i przetwórstwo właśnie w tych dziedzinach
wydaje się dla mieszkańców gminy najlepszych wyborem:


bazuje na ‘tym co jest’ i wykorzystuje renomę gminy jako obszar sadowniczy,



nie wymaga dużych nakładów finansowych, z wyłączeniem produkcji nalewek i innych
alkoholi, które wiążą się z potrzebą wliczenia w koszty akcyzę oraz znaczące inwestycje
w dostosowanie produkcji do wymogów sanepidu (doświadczenia Krzysztofa Maurera
wykazują jednak, że potencjalne korzyści mogą być znaczące)



są to produkty relatywnie łatwe do wprowadzenia na rynek,



są to produkty, które mogą być podporządkowane jednolitej marką lokalną, takiej jak np.
Łącka Droga Owocowa, co w dzisiejszej rzeczywistości jest szczególnie ważne dla
tworzenia wartości dodanej sprzedawanych produktów na rynku .

Szczególnie rekomendowany jest powrót i rozwijanie tradycji związanych z sadownictwem
i przetwórstwem owoców.
Jak pokazuje przegląd małopolskich produktów lokalnych objętych systemami jakości – w dziedzinie
przetwórstwa owocowego nie ma na razie rynkowych konkurentów dla gminy. Dla zwiększenia
konkurencyjności miejscowych rolników i przedsiębiorców niezmiernie istotną rzeczą jest
zwiększenie świadomości konsumentów zainteresowanych zakupem owocowych produktów
lokalnych „wiadomego pochodzenia” z Łącka.
Konsument musi lepiej poznać istotę produktu lokalnego poprzez bezpośredni kontakt z jego
wytwórcami. Wyższa cena produktów lokalnych w porównaniu z przemysłowymi, wynika
z tradycyjnych metod wykonania, które wiążą się z niedużą skalę wytwarzania oraz użyciem
naturalnych składników. Istnieje potrzeba nie tylko trafienia do konsumenta, ale ukształtowania
postaw konsumenta, które będzie kupował produkty z Łącka z uwagi na ich cechy jakościowe,
zdrowotne i związki z tradycją bezpośrednio od wytwórców na terenie gminy (a nie będzie kierował
się tylko ich ceną). Takie podejście sprzyjać powinno jednocześnie szukaniu mniej intensywnych form
prowadzenia upraw sadowniczych, mających na celu produkcję wyrobów o wysokiej jakości, które
sprzyjać będą jednocześnie ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Łącko.
Dzięki takiemu twórczemu połączeniu działalności gospodarczej i ochrony przyrody być może udałoby
się w Łącku stworzyć pierwszą w kraju „naturową” markę lokalnej żywności, co stałoby się
znakomitym wehikułem promocyjnym gminy w skali nie tylko regionu, ale i w skali całego kraju.
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7.3. Wizja i cele ogólne rozwoju w zakresie produktu lokalnego w gminie
a) Wizja rozwoju gminy
Zrównoważone wytwarzanie lokalnych produktów owocowych, charakteryzujących się wysoką
jakością, jest istotnym źródłem dochodu mieszkańców i jedną z podstaw rozwoju lokalnych małych
przedsiębiorstw na terenie gminy Łącko, a produkcja sadownicza na terenie gminy Łącko
prowadzona jest z w sposób wspierający zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.
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 i społeczne w gminie,
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 sprzedaży uprawa owoców oraz ich
przetwórstwo, wraz nieintensywna zagrodową hodowlą zwierząt gospodarskich mogą i powinny stać
się ponownie jednym z ważnych źródeł dochodu mieszkańców i podstawą dla 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.
Rozwijane w wielofunkcyjnych, prowadzonych w zrównoważony sposób gospodarstwach rolnictwo
sprzyja też rozwinięciu interesującej 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.
Jednym z kluczowych zadań stojących przed gminą Łącko, jest takie rozwijanie produkcji
sadowniczej, które uwzględnienia ochronę miejscowych, wybitnych wartości przyrodniczych
bardziej jednoznacznie w uprawie, przetwórstwie, dystrybucji i marketingu miejscowych
produktów lokalnych i regionalnych. Takie pro-środowiskowe podejście do rozwoju gospodarczego
na terenie gminy Łącko, jest niezwykle istotne z wielu powodów. Oprócz pozytywnego wpływ na
lokalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, zapewniać będzie wysoką jakość produkowanych
wyrobów, oraz budowanie ich marki na pro-ekologicznym wizerunku (tzw. eko-labelling). Istotne jest
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więc szukanie rozwiązań, które przynajmniej na części obszarów upraw sadowniczych, promowałyby
ekstensywne formy sadownictwa, gdzie nacisk położony jest na jakość, a nie ilość produkcji, a także
wspieranie ochrony starych sadów, oraz zapewnienie odpowiedniej struktury krajobrazu wokół nich.
Istotne byłyby tu także działania różnicujące działalność gospodarczą w gospodarstwach rolnych,
w kierunku działań innych niż produkcja sadownicza. Takie podejście gwarantuje stabilność
ekonomiczną gospodarstw w długim okresie czasu i jest jednocześnie istotne z punktu widzenia
budowania w gminie produktu turystycznego opartego o małe, przyjazne, wielofunkcyjne
gospodarstwa rolne.

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 i konkretne zadania w zakresie produktu lokalnego, 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 w roku
2012, która służy równolegle jako strategia Lokalnej Grupy Działania, której gmina jest członkiem.

Cel 1
Inicjatywy i działania na rzecz rozwoju produktu lokalnego podejmowane przez miejscowych
rolników, przedsiębiorców, stowarzyszenia oraz inne podmioty tworzą dobrze współpracującą
grupę nastawioną na przyciąganie turystów

Miarą sukcesu w tym wypadku jest to jak liczną grupę lokalnych gospodarzy i przedsiębiorców uda się
przekonać i zaangażować w wytwarzanie produktów lokalnych.
Poziom minimum to zaangażowanie działające już na rzecz produktu lokalnego stowarzyszenia,
spółdzielnie, firmy oraz osoby indywidualne we wspólne działania przedstawionej tu strategii.
Optymalnie –powinni to być reprezentanci ze wszystkich miejscowości w gminie, tak aby w wszyscy
gospodarze z czasem mogli obserwować korzyści, które z tej współpracy wynikają i sukcesywnie
dołączać.
Punktem wyjścia do realizacji strategii w zakresie 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.
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
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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 wymieniać doświadczeniami i kontaktami
oraz wypracowywać wspólnie 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. Należy czerpać
z ze wzorów i doświadczeń Stowarzyszenia Łącka Droga Owocowa oraz działających już grup
producenckich, ale podkreślać przede wszystkim znaczenia i szansy jaką stanowi sprzedaż
bezpośrednia.

Cel 2
Istnieje kilka wiodących rynkowych produktów lokalnych, które są uznawane za specjalność
gospodarstw z terenu gminy i budują jej dobrą markę na rynku. Produkty te są dostępne w legalnej
sprzedaży.
Miarą sukcesu w tym wypadku jest wykorzystanie w pierwszej kolejności już zarejestrowane
w systemach promowania wysokiej jakości żywności Jabłka Łąckie jako podstawę do wprowadzenie
na rynek (do sprzedaży) 3-4 produktów lokalnych żywności przetworzonej (np. soki, dżemy), które
uznać można za tradycyjne lub charakterystyczne dla obszaru gminy. Wybierając „kandydatów” na
flagowe przetworzone produkty lokalne trzeba koniecznie bazować na zarejestrowanym i znanym
powszechnie Jabłku Łąckim, podkreślając korzyści sprzedaży bezpośredniej zarówno dla producentów
jak i konsumentów.
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.
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.
Realną, krótkoterminową miarą sukcesu w tym wypadku jest ilość osób –mieszkańców gminy, którzy
poznali i stosują zasady zrównoważonego gospodarowania czyli ograniczają swóje oddziaływanie na
środowisko w życiu codziennym. 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 Małopolski Produkt Lokalny.
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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 Małopolski Produkt Lokalny (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.
W przypadku żywności wysokiej jakości, pochodzącej z obszarów czystych ekologicznie, wytwarzanej
w naturalny sposób – a o takich produktach lokalnych w gminie Łącko 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 Nowy Sącz, 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 do lokalnych ‘specjalności’).
Okazją do wykorzystania w latach 2013-2015 jest program „Produkt Lokalny Małopolska”, 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.
Począwszy od 2013 roku zakwalifikowani13 do systemu PLM dostawcy mogą prowadzić sprzedaż:

13

Wymaga to uprzedniego zgłoszenia się rolnika do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

70

a/ z pierwszej ręki na tzw. „Targu Pietruszkowym”, odbywającym się w sezonie co sobotę
w Rynku Podgórskim w Krakowie czy też na „Targu Jesiennym” na terenie dawnej Tandety
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/ Eko-delikatesy w Galerii Solvay w Krakowie.
W roku 2014 planowane jest uruchomienie sprzedaży do sklepików szkolnych oraz sklepu produktu
lokalnego i współpracujących sklepów ekologicznych w Krakowie. Dodatkowo w zakresie lokalnych
‘specjalności’, o których mowa w ramach Celu 2, należy też wypracować formy stałej nieanonimowej
obecności produktów z Uścia Gorlickiego w formie targu bądź sklepiku.
Dodatkowo w zakresie lokalnych ‘specjalności’, o których mowa w ramach Celu 2, należy też
wypracować formy stałej nieanonimowej obecności produktów łąckich lokalnie na terenie gminy.

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.
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 Łącka to w pierwszym
rzędzie14:


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 promowania produkcji
sadowniczej, oraz innej działalności rolnej, w szczególności w ramach gospodarstw
ekologicznych; w szczególności takich form, które sprzyjać będą ochronie walorów
przyrodniczych, krajobrazowych, oraz budować będą mogły ofertę turystyczną gminy;



Rada i poszczególni Radni Gminy Łącko – 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

14

według stanu w połowie 2013 roku, kiedy przygotowano tę propozycję
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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,
w szczególności Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa, ochotniczych strażach pożarnych
i kołach gospodyń wiejskich, członkowie Lokalnej Grupy Działania „Białych Górali i Lachów
Sądeckich” – 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 Nowosądeckiego i Starostwo Powiatowe oraz sama organizacja LGD „Białych
Górali i Lachów Sądeckich” jako taka – obydwie instytucje w swoich celach działania odnoszą
się do rozwoju obszaru Pogórza 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 pt. „Produkt Lokalny Małopolska”, w tym szczególnie w obszarze
budowania potencjału dostaw do regionalnego systemu marketingu, promocji i sprzedaży
produktów lokalnych 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”;



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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7.4. Plan działań na lata 2014-2020
Wizja rozwoju: Zrównoważone wytwarzanie lokalnych produktów owocowych, charakteryzujących się wysoką jakością, jest istotnym źródłem dochodu
mieszkańców i jedną z podstaw rozwoju lokalnych małych przedsiębiorstw na terenie gminy Łącko, a produkcja sadownicza na terenie gminy Łącko
prowadzona jest z w sposób wspierający zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Cel 1
Inicjatywy i działania na rzecz rozwoju produktu lokalnego podejmowane przez miejscowych rolników, przedsiębiorców, stowarzyszenia
oraz inne podmioty tworzą dobrze współpracującą grupę nastawioną na przyciąganie turystów
Zadanie 1
Zidentyfikowanie i stworzenie listy (bazy) organizacji, instytucji, firm oraz osób z terenu gminy potencjalnie zainteresowanych i mających warunki
do rozwijania swoich gospodarstw i przedsiębiorstw w oparciu o produkty lokalne poprzez współpracy w grupie
Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalne źródła wsparcia
i finansowania

2014–2020

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:
Zaangażowanie co najmniej 30 potencjalnie, wstępnie zainteresowanych osób do kreowania wspólnych inicjatyw, projektów i programów na rzecz
produktu lokalnego (np. produktu lokalnego wyróżniającego się marką Natura 2000), 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
Zainicjowanie współpracy w grupie pierwszych zainteresowanych osób – 2 otwarte spotkania informacyjne nt. produktu lokalnego i możliwości
rynkowych

Ryzyka
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Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalne źródła wsparcia
i finansowania

2014–2020

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

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

Miejsce na spotkania,

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych, słabe zainteresowanie wśród
rolników. Środkiem zaradczym to zapewnienie
możliwości sprzedaży dla miejscowych rolników
brak zaufania w kolejne działania „projektowe”
przezwyciężyć tworząc trwałe możliwości sprzedaży
produktów lokalnych, zarówno lokalnie jak i w Krakowie

Osoba kontaktowa

Oczekiwany efekt:

Środki zaradcze:
Jak wyżej

zidentyfikowanych co najmniej 30 osób, które potwierdzają wstępne zainteresowanie i chęć zaangażowania się (pod warunkiem opłacalności) we
wspólne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży produktów lokalnych
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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

Potencjalne źródła wsparcia
i finansowania

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

2014–2020

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:
Bazując na doświadczeniach takich inicjatyw jak Łącka Wspólna Droga, nawiązanie współpracy i zrealizowanie pierwszego wspólnego małego
przedsięwzięcia rynkowego ‘na próbę’ - np. wspólna sprzedaż na targowisku, wspólne wystąpienie na stoisku na kiermaszu, stworzenie oferty
sprzedażowej lokalnych produktów dla konsumentów w ramach ‘klubu zakupowego’ (oferta = lista oferowanego lub możliwego do zaoferowania
w przyszłym sezonie asortymentu wraz z cenami i warunkami dostaw); najlepiej – z wykorzystaniem produktów lokalnych, które zostaną wybrane jako
‘flagowe’ (Cel2);

Środki zaradcze:
Jak wyżej
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy współpraca
zaowocowała dla rolników wymiernymi korzyściami.

Zadanie 4
Kontynuacja i rozwijanie współpracy, poszerzenie grupy zaangażowanych osób:
- przeszkolenie się w zakresie rynku produktów lokalnych, bazując na doświadczeniach tych, którzy zaczynają odnosić „sukces rynkowy”,
- poznanie dodatkowych możliwości wsparcia technicznego, marketingowego i finansowania u tych, którzy zaczynają odnosić „sukces rynkowy”
- uzgodnienie wspólnej strategii rynkowej i zapisanie jej w formie dokumentu roboczego,
- wejście ze swoimi produktami na rynek – podpisanie pierwszych umów (1-2).
Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

Ryzyka
brak pomysłu – jak to zrobić?
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2014–2020

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba
+
wybrana osoba z grupy

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

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

Lokalna Grupa Działania,
Oddział Małopolskie Izby
Rolniczej,
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

Znajomość rynku i kontakty
rynkowe

brak zaufania,
brak poparcia i dobrego klimatu w najbliższym otoczeniu,
brak kontaktów rynkowych,
słaba znajomość rynku,
bariery prawne dla legalnej sprzedaży i przetwórstwa,
brak wystarczających środków finansowych,
nieumiejętność współpracy i porozumienia się

Oczekiwany efekt:

Środki zaradcze:

Dobre przygotowanie członków grupy do działania na rynku lokalnej żywności,

Możliwość skorzystania ze wsparcia LGD i FPdS
i organizacja działań przy ich udziale.

Uzgodnienie prostej, jasnej strategii postępowania,
Wprowadzenie swoich pierwszych produktów na rynek – do stałej sprzedaży (podpisanie pierwszych umów, deklaracji).

Możliwość skorzystania z pożyczek preferencyjnych
w FPdS.
Pozostałe - jak w pkt. 3
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Cel 2
Istnieje kilka wiodących rynkowych produktów lokalnych, które są uznawane za specjalność gospodarstw z terenu gminy i budują jej dobrą
markę na rynku. Produkty te są dostępne w legalnej 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,

2014–2020

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

Starostwo Powiatowe

Środki zaradcze:

Znajomość lokalnej historii,
dziedzictwa kulturowego,
zwyczajów i tradycji,

Zorganizowanie spotkania otwartego z możliwością
dyskusji i udziałem partnerów i potencjalnych
wspierających.

Ustalenie formatu zbieranych
informacji

Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.

Oczekiwany efekt:
Uzgodniona i akceptowana lokalnie lista 3-4 flagowych produktów lokalnych, które będą trwale promowane jako podstawa do budowania marki
produktów lokalnych z terenu gminy, których są już wytwarzane lub których wytwarzaniem są zainteresowani lokalni rolnicy lub przedsiębiorcy.
Przygotowana wstępna charakterystyka produktów, ukazująca ich unikatowość i konkurencyjność na rynku

Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej Fundacji
Partnerstwo dla Srodowiska
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy współpraca
zaowocowała dla rolników wymiernymi korzyściami.

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,

2014–2020

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia, Lokalna
Grupa Działania,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy

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

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

Znajomość lokalnej historii,
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zainteresowani produktem
lokalnym

dziedzictwa kulturowego,
zwyczajów i tradycji - eksperci,
Znajomość procedur

Starostwo Powiatowe,
Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Oczekiwany efekt:
Zarejestrowanie wybranych 3-4 produktów lokalnych w wybranych systemach jakości (Lista Produktów Tradycyjnych, Jakość-Tradycja, Produkt
Lokalny Małopolska)
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Cel 3
Lokalni wytwórcy - gospodynie i gospodarze, rolnicy, przedsiębiorcy - znają i stosują w swojej codziennej praktyce zasady zrównoważonego
gospodarowania, zarówno w gospodarstwie domowym, gospodarstwie rolnym, jak i przedsiębiorstwie – podkreślając
w marketingu/sprzedaży związek ich produktów z miejscowymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi. Takie podejście zapewni
zachowanie warunków przyrodniczych i stanu środowiska koniecznych do rozwijania produkcji żywności lokalnej wysokiej jakości.
Zadanie 7
Uzgodnienie zakresu i terminarza spotkań szkoleniowych i ich promocja wśród mieszkańców.
Termin

2014–2020

Inicjator / koordynator

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Partnerzy

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

Potrzebne zasoby

Ryzyka
Potencjalne 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,

brak środków finansowych
Środki zaradcze:
Zorganizowanie spotkań otwartych w sołectwach,
z możliwością dyskusji i udziałem partnerów
i potencjalnych wspierających.

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.

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 w swoim domu
Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Ryzyka

Potencjalne źródła wsparcia
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2014–2020

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

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

i finansowania

słabe zainteresowanie i brak zachęty dla potencjalnych
uczestników,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

niedostatek informacji,

Znajomość zasad
zrównoważonego rozwoju
i praktyki zgodnego z nim
gospodarowania

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków,

Miejsce na spotkania
Osoba kontaktowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska

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

Oczekiwany efekt:

Środki zaradcze:

Przynajmniej 30 osób rokrocznie - mieszkanek i mieszkańców gminy – zapoznaje się i zaczyna świadomie stosować w swoim gospodarstwie
domowym 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 Środowiska 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

Potencjalne źródła wsparcia
i finansowania

2014–2020

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Firmy przyznające certyfikaty
ekologiczne – np. Biocert

Ryzyka
słabe zainteresowanie i brak zachęty dla potencjalnych
uczestników,
niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych korzyści
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Przedsiębiorcy
zainteresowani produktem
lokalnym,
Proboszczowie, Sołtysi

Miejsce na spotkania

Małopolska, COBICO,

płynących ze zrównoważonego gospodarowania

Osoba kontaktowa

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska /przyjęcie do
systemu Produkt Lokalny
Małopolska/,

wybranie niekompetentnych szkoleniowców,
źle dobrany termin i miejsce spotkania
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. Wprowadzenie elementu „rozwoju zrównoważonego” do wszystkich
szkoleń odbywających się na terenie gminy (np. te prowadzone przez Izbę Rolniczą, MODR, LGD)

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 Środowiska 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 programu Małopolski Produkt Lokalny : Klub zakupowy
1xtydzień, sprzedaż do restauracji 1xtydzień.
Termin

Inicjator /
koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalne źródła
wsparcia i finansowania

2014–2020

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,

+ pomoc
wyznaczonej osoby
kontaktowej z UG

Lokalna Grupa Działania

Osoba kontaktowa

Proboszczowie, Sołtysi

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
całorocznych kanałów dystrybucji organizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach
projektu „Produkt Lokalny Małopolska” (tj. 1. „Klub zakupowy”, 2. Dostawy do restauracji – „Resto”, 3. Sklep
produktów lokalnych w Krakowie)

Ryzyka
słabe zainteresowanie rolnikówpotencjalnych 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
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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 Łącku i w Krakowie, w tym w ramach programu Produkt
Lokalny Małopolska : „Targ Pietruszkowy” 1xtydzień.
Termin

Inicjator /
koordynator

2014–2020

Lider wskazany /
wybrany spośród
siebie przez
zainteresowanych
rolników
+ pomoc
wyznaczonej osoby
kontaktowej z UG

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalne źródła
wsparcia i finansowania

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

Wkład pracy
i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska,
Lokalna Grupa Działania

Osoba kontaktowa

Proboszczowie,
Sołtysi

Ryzyka
słabe zainteresowanie rolnikówpotencjalnych 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” – tj. na „Targu
Pietruszkowym” w Krakowie (w perspektywie także w Tarnowie).
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Wykorzystano również informację pozyskaną z Warsztatu Konsultacyjnego, który się odbył w Gminie
Łącko w dniu 8 marca 2012.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i program „Produkt Lokalny Malopolska”
www.produktlokalny.pl
www.produktlokalny.pl/pl/producent/produkt-lokalny-marka-lokalna
www.fpds.pl/pl/
www.fpds.pl/media/filemanager/propozycja_zmian_prawnych1_fpds25062013_bpg.pdf

a także informacje i opinie zawarte na stronach:
www.smaknaprodukt.pl
www.trzyznakismaku.pl
www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych
www.ijhars.gov.pl
www.lgdlacko.pl
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8. Rozwój działalności opartej o przetwarzanie biomasy w gminie
Łącko
Opracowanie: Michał Wierzbicki
Streszczenie
Regiony o wysokich walorach przyrodniczych, jak Karpaty, mają często duży potencjał do
rozwoju energetyki odnawialnej bazujący m.in. na przetwarzaniu biomasy. Rozwijanie systemów
biomasowych jest w dzisiejszych czasach niezwykle istotne, biorąc pod uwagę stale pogorszający
się stan 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 Łącko charakteryzuje się korzystnymi warunkami pozyskiwania biomasy odpadowej 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) oraz z produkcji rolnej i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Biomasa
w tej postaci może być wykorzystana do wytwarzania biogazu w mikroinstalacjach biogazowych
zaopatrujących gospodarstwa lub też inne obiekty w energię elektryczną i cieplną.
Wizję rozwoju działalności opartej o przetwarzanie biomasy w gminie Łącko przedstawić można
następująco:
„Zagospodarowanie organicznej biomasy odpadowej do produkcji energii z zastosowaniem
mikroinstalacji biogazowych pozwoli na zrównoważony rozwój technologiczny i optymalizację
kosztów działalności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw branży przetwórczej w gminie
Łącko, przekładając się jednocześnie na kształtowanie wysokiej jakości lokalnego środowiska
naturalnego”
Cele ogólne (strategiczne) związane z realizacją przedstawionej wizji obejmować będą
rozpowszechnienie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz
promocja wykorzystania biogazu, jako nośnika energii, ograniczenie niskiej emisji i rozwój
wykorzystania odnawialnych zasobów energii, w tym biogazu rolniczego oraz budowę
mikroinstalacji biogazowych.

8.1. 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 Łącko, w zakresie przetwarzania biomasy odpadowej, zakłada tworzenie
mikroinstalacji biogazowych pozwalających na efektywne wykorzystanie biomasy odpadowej takiej
jak odpady przetwórstwa owocowo-warzywnego, odpady produkcji roślinnej oraz odpady w postaci
siana i traw z gospodarstw w kierunku wytwarzania biogazu oraz wykorzystania go do produkcji
energii. Proponuje się wykorzystanie mikroinstalacji przydomowych/przyzakładowych,
zapewniających pokrycie całości lub części potrzeb energetycznych gospodarstwa/zakładu. Powstały
w instalacji biogaz może być wykorzystany do produkcji energii cieplnej poprzez bezpośrednie
spalanie w piecu gazowym lub do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
w z wykorzystanie układów kogeneracyjnych (CHP). Wytworzona energia pokrywa potrzeby własne
obiektu/zakładu a jej nadmiar może być odsprzedawany do sieci elektroenergetycznej, przez co
stanowić może czysty dochód właściciela instalacji.
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.
Budowa na terenie gminy Łącko mikrobiogazowni o charakterze rolniczo-utylizacyjnym leży jak
najbardziej w interesie gminy (poprawa efektywności energetycznej), ale i przedsiębiorcy prywatnego
(np. producenta soków), bądź też grupy przedsiębiorców, pozwalając na optymalizację kosztów
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operacyjnych prowadzonej działalności. Budowa instalacji umożliwiających zagospodarowanie
biomasy odpadowej przyczyni się ponadto, do rozwoju wykorzystania odnawialnych zasobów energii
w gminie, aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości, a także stanowić będzie dodatkowe źródło
dochodów właścicieli gospodarstw lub przedsiębiorstw produkcyjnych.
Korzyści, które gmina Łącko może odnieść w związku z przetwarzaniem biomasy odpadowej na cele
energetyczne:

 oszczędności w odniesieniu do zaopatrzenia w energię stanowiące dodatkowy dochód
właścicieli mikroinstalacji biogazowych
 zagospodarowanie odpadów na terenie gminy, generujące zyski ekonomiczne oraz efekty
środowiskowe
 rozwój współpracy regionalnej dotyczącej wykorzystania biogazu
 możliwość optymalizacji kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa/zakładu
przetwórczego
 wykorzystanie doświadczeń z rozwijającego się rynku technologii biogazowych
 dywersyfikacja paliw oraz źródeł energii w bilansie energetycznym gminy
 zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, biorący pod uwagę potrzebę zachowania
zasobów przyrodniczych, w tym także ochronę miejscowych walorów przyrodniczokrajobrazowych
 ochrona miejscowych walorów przyrodniczo-krajobrazowych
 promocja gminy jak gminy ekologicznej

B. Rozwój działalności związanej z przetwarzaniem biomasy w gminie Łącko –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 Mtoe15 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.).
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

15

1 Mtoe –milion ton ekwiwalentu olejowego = 41,9 PJ tj ok. 41,9 * 10 6 GJ
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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 wydaje się być jednak 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
rozwoju technologii wykorzystania biomasy, pozwoli na osiągnięcie zarówno zakładanej w Krajowym
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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.
Jak możemy przeczytać w „Kierunkach rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”
(Ministerstwo Gospodarki)16 wynikiem wdrożenia mechanizmów realizacji założonych w odniesieniu
do rozwoju rynku biogazu rolniczego celów oraz działań natury informacyjno-edukacyjnej, mają być
utworzone tzw. lokalne łańcuchy wartości dodanej, co nastąpić może m.in. poprzez aktywizację
gospodarczą wsi oraz zwiększenie zatrudnienia wśród społeczności lokalnej oraz jednostek
gospodarczych branży rolniczej oraz związanej
z energetyką odnawialną (green jobs). Budowa rozproszonej infrastruktury energetycznej wpłynie na
poprawę całości infrastruktury oraz na wzrost konkurencyjności rolnictwa. Zwiększenie
wykorzystania biogazu rolniczego powstałego z odpadów ubocznych rolnictwa oraz odpadów
przemysłu rolno-spożywczego pozwoli zatem na wzrost dochodów rolników. Zagospodarowane
zostaną bowiem potencjalne pozostałości poprocesowe, które dotychczas były dla nich raczej
kosztem, aniżeli przychodem. Substraty stosowane w biogazowniach są często niemożliwe do innego
zastosowania lub stanowią zagrożenie przy ich składowaniu (gnojowica) dlatego ich przetwarzanie
przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Co więcej pozostałościami podprocesowymi
biogazowni są przyjazne dla środowiska nawozy organiczne, możliwe do wykorzystania podczas
nawożenia użytków rolnych (2).
Szybki rozwój biogazowni oraz możliwości wykorzystania biogazu rolniczego ograniczony jest przez
szereg barier o charakterze psychologicznym, społecznym, instytucjonalnym, technologicznym,
ekonomicznym i prawnym. Dla właściwego rozwoju muszą zostać usunięte bariery oraz powstać
inicjatywy ekonomiczne, pozwalające na powstanie rynku usług i zaplecza technicznego biogazowni.
Oprócz możliwości prowadzenia, dzięki wykorzystaniu biogazu skojarzonej gospodarki energią,
istnieje możliwość dostaw tego paliwa (oczywiście w postaci odpowiednio uzdatnionej) do gazowych
sieci dystrybucyjnych, co potwierdzone jest rachunkiem ekonomicznym i aspektami ekologicznymi
związanymi z ograniczeniem strat powstających przy produkcji energii z biogazu oraz możliwością
zaopatrzenia terenów dotychczas pozbawionych tego nośnika energii (wsie i małe miasteczka).
Proponuje się, aby inwestycje rolników lub też grup producentów rolnych w biogazownie rolnicze
były w Polsce podejmowane we współpracy z potencjalnymi partnerami, takimi jak: gminy, dostawcy
technologii, podmioty związane z przetwórstwem rolnym.
Według AEBIOM koszt budowy 1 kW mocy elektrycznej biogazowni wynosi ok. 3000 EUR
w warunkach niemieckich. W warunkach polskich koszt ten jest ciężki do odniesienia m.in. z uwagi na
wysokie na rynku polskim koszty technologii. W Niemczech technologia ta jest już stosowana od
dawna oraz ze względu na sprzyjającą politykę wsparcia, można powiedzieć, że jest „tańsza”.
Wybudowanie biogazowni o mocy 150 kW w warunkach polskich wymaga poniesienia nakładów

„Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020” (Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa 2010)
16

91

inwestycyjnych rzędu 2,5 – 3 mln PLN. Zależą one przede wszystkim od rodzaju zastosowanej
technologii (największy udział mają tu koszty zbiorników fermentacyjnych, koszty układu
kogeneracyjnego, koszty instalacji dodatkowych np. higienizator w przypadku utylizacji np. odpadów
poubojowych), a także dostępności i kosztów dostaw substratów. Zakładając, iż projektowana
biogazownia, z tytułu produkcji energii z OZE oraz handlu prawami pochodzenia energii uzyskałaby
ok. 0,65-0,7 mln PLN rocznie (w tym ok.0,4 mln z handlu certyfikatami pochodzenia energii), czas
zwrotu poniesionych nakładów wyniósłby ok. 3-4 lata.
Określenie wprost opłacalności budowy biogazowni, nie jest łatwe z uwagi na różnorakie warunki
w jakich funkcjonuje dana biogazownia oraz szereg czynników zewnętrznych, wpływających na koszty
i przychody biogazowni, tj. np. koszty technologii, ceny i dostępność substratów, rynkowe ceny
„zielonej” energii oraz ceny certyfikatów pochodzenie energii etc
W Polsce na chwile obecną funkcjonuje jedna mała biogazownia rolniczo-utylizacyjna w miejscowości
Studzionka, gm. Pszczyna, woj. śląskie. Biogazownia zlokalizowana jest przy gospodarstwie rolnym
i przetwarza rocznie ok. 690 t odchodów kurzych i 320 t gnojowicy świńskiej oraz kiszonkę kukurydzy
i trawy (ok. 365 t). Moc elektryczna, zainstalowana w biogazowni wynosi ok. 30 kW. Biogazownia ma
docelowo produkować rocznie ok. 180 MWh energii elektrycznej oraz 1000 GJ energii cieplnej, co
przy obecnej cenie „zielonej” energii elektrycznej na poziomie ok. 180 PLN/MWh ora ceny energii
cieplnej na poziomie ok. 30 PLN/GJ, daje przychód w wysokości ponad 100 tyś. zł w skali roku. Koszty
operacyjne związane z eksploatacją biogazowni to ok. 10 tyś. zł/rok, stąd łatwo wywnioskować, iż
projekt przynosi dochód w wysokości ok. 90 tyś, zł/rok. W tym Oczywiście sprzedaż całości energii
jest niemożliwa, gdyż wykorzystuje się ją w części na pokrycie potrzeb własnych biogazowni. Jedynie
nadmiar energii oddawany jest do sieci. Pozwala to jednak na ograniczenie (lub wyeliminowanie)
kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną gospodarstwa, co zdecydowanie obniża koszty
jego funkcjonowania. Z kolei przykład mikroinstalacji przydomowej stanowić może instalacja
funkcjonująca w Szewni k. Zamościa, która wytwarza gaz na potrzeby własne gospodarstwa. Wsadem
do tej biogazowni są ulegające fermentacji płody rolne lub ich odpady (buraki, zboże, słoma, liście).
Ilość dobowa wsadu to ok. 50 kg, co pozwala na wytworzenie ok.1 m3 biogazu na godzinę. Instalacja
wyposażona jest w piec gazowy gdzie spalany jest biogaz. Według danych właściciela, wytwarzany
biogaz jest ok. 5 razy tańszy od ceny rynkowej gazu ziemnego. W ramach projektu „Kapitał dla
Energii” prowadzonego przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach
promowany jest projekt mikrobiogazowni o mocy elektrycznej od 8 do 24 kilowatów. Koszty
projektowanych przez powołaną w tym celu spółkę start-upową Mikrobiogaz instalacji szacowane są
na 250-900 tyś. zł. Mikrobiogazownie maja posiadać możliwość łatwej rozbudowy w zależności od
potrzeb użytkownika.
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
rynku wykorzystania OZE w postaci biomasy, uzależniony jest bezpośrednio od efektywności
ekonomicznej, technologii oraz realizowanej polityki na szczeblu europejskim i krajowym.
W Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Łącko na lata 2009-2015 przewiduje się, że specyfika gospodarki
tego terenu rozwijać się ma poprzez takie działania jak: tworzenie warunków dla rozwoju małej
i średniej przedsiębiorczości wytwórczej, produkcyjnej dzięki podniesieniu konkurencyjności
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lokalnych produktów i usług, bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców planujących podjąć lub
rozwijać działalność pozarolnicza i okołorolniczą, szczególnie w formie mikroprzedsiębiorstwa.
Mówiąc o przetwarzaniu materiału biomasowego, główny nacisk w LSR kładzie się na rozwój
działalności związanej z wytwarzaniem produktów energetycznych z biomasy. Nowopowstałe
mikroprzedsiębiorstwa mogłyby w dalszej kolejności integrować się w lokalne grupy producenckie,
zwiększając tym samym obszar swojego działania, posiadaną ofertę, ulepszając sposób działania etc.
Rozwój przedsiębiorczości musi opierać się na tworzeniu nowych produktów/usług w szczególności
o charakterze wspierającym główną funkcję gminy tj. sadownictwo.
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 Łącko. Odpowiednie warunki panujące na terenie gminy tj. duża ilość
odpadów z produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych oraz odpadów z przetwórstwa owocowowarzywnego (wytłoki, młóto, obierki, pulpy etc.) niewykorzystana skoszona trawa lub zalegające
w gospodarstwach siano, a także możliwe odpady z produkcji zwierzęcej oraz trudne do
zagospodarowania odpady komunalne (biodegradowalne), pozwalają na rozważenie inwestycji
w mikroinstalacje biogazowe tj. instalacje o mocy zainstalowanej do ok. 30 kilowatów. Instalacje
takie mają racje bytu w przypadków większych zakładów przetwórczych (np. Producent soków
Maurer), ale i też średniej wielkości gospodarstw rolnych (w gminie Łącko wg. danych UG funkcjonuje
ok. 214 gospodarstw rolnych o powierzchni od 5 do 10 ha, 7 gospodarstw o powierzchni od 10-20 ha
oraz 1 gospodarstwo o powierzchni > 20 ha). Największą zaletą takich instalacji jest możliwość
wytwarzania biogazu powstałego z odpadów organicznych oraz dzięki odpowiedniej technologii
wykorzystania go do generacji taniej energii w postaci energii elektrycznej lub gazu, co istotnie
optymalizuje ponoszone przez gospodarstwo lub podmiot gospodarczy koszty „operacyjne”.
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).
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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
źródle energii” 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) Nr 1272/2009. 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
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
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wykorzystania zasobów biomasy” (Raport Instytutu Energii Odnawialnej (EC BREC IEO),
Warszawa, kwiecień 2012 r.)

8.2. Analiza stanu obecnego i kierunki rozwoju działalności związanej
z przetwarzaniem biomasy w gminie Łącko
Teren Gminy Łącko zajmują głównie użytki rolne. Na terenie Gminy funkcjonuje niemal 2000
indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym 1896 indywidualnych gospodarstw rolnych
prowadzących działalność rolniczą. Patrząc na dane Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r. widać, iż
w strukturze gospodarstw rolnych przeważają gospodarstwa o areale powyżej 1 ha. Całkowita
powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi w Gminie 7348,09 ha. Zdecydowana większość
powierzchni zajmują gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą (ok.98 %). Średnia powierzchnia
gruntu pod gospodarstwem wynosi 3,62 ha (3,8 ha w przypadku gospodarstwa prowadzącego
działalność rolniczą), powierzchnia użytków rolnych wynosi 2,43 ha (2,55 ha w przypadku
gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą). Powierzchnia użytkowanych gruntów przedstawia
się następująco;


Grunty ogółem – 7348,09 ha



Użytki rolne ogółem – 4937,13 ha



Użytki rolne w dobrej kulturze – 4702,10 ha



Pod zasiewami – 1190,66 ha



Grunty ugorowane - 120,62 ha



Uprawy trwałe – 1312,67 ha



Sady ogółem – 1311,72 ha



Ogrody przydomowe - 45,44 ha



Łąki trwałe – 1709,8 ha



Pastwiska trwałe – 322,90 ha



Pozostałe użytki rolne – 235,03 ha



Lasy ogółem – 5462 ha (publiczne 1722,5 ha, prywatne 3739,0 ha) – Gminę Łącko
charakteryzuje dość wysoka lesistość ok. 41 %..

Powierzchnia zasiewu wybranych upraw przedstawia się w gminie Łącko następująco:


Zboża razem – 759,43 ha



Ziemniaki - 278,99 ha
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Uprawy przemysłowe (buraki cukrowe) – 6,97 ha

Charakterystykę gospodarstw prowadzących hodowle zwierząt przedstawiono poniżej.


Gospodarstwa prowadzące hodowlę bydła (krowy) - 632 (901 sztuk bydła)



Gospodarstwa prowadzące hodowlę trzody chlewnej - 296 (514 sztuk trzody)



Gospodarstwa prowadzące hodowlę drobiu - 1048 (23582 sztuk drobiu)

Odnosząc się do przetwarzania biomasy na terenie gminy Łącko, stwierdzić należy, iż funkcjonują tu
podmioty prowadzące działalność związaną głównie z tartacznym przetwarzaniem biomasy.
Największe funkcjonujące tartaki znajdują się w miejscowości Jazowsko oraz Obidza. Na terenie
Gminy, funkcjonuje również kilka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem wyrobów z drewna,
korka, słomy, zakładów stolarskich, usługami leśnymi oraz handlem drewnem, oraz jeden
przedsiębiorca produkujący brykiet z odpadów produkcji drzewnej (trociny, odpady z produkcji
mebli). Największe przedsiębiorstwa to:


TRAK-DREW FPHU – 33-390 Łącko



Paweł Słowikowski – Tartacznictwo i Usługi, Obidza



Henryk Słowikowski – Zakład Wyrobów z Drewna, Obidza



Julian Tokarczyk – Zakład Produkcyjno Usługowy - STOLARSTWO, Obidza



Mariusz Job – Wyrób Galanterii Drewnianej, Obidza



Roman Walkowski – Usługi Leśne i Handel Drzewem, Obidza



Ryszard Biel, Stefan Lizoń, Zbigniew Owsianka, Zdzisław Kudłacz – Usługi leśne, Obidza



Krzysztof Dąbrowski – Brykiet-Żar –brykiet drzewny



Józef Krajewski Tartacznictwo i Handel Drewnem, Wola Piskulina



Batpol Jazowsko



Adam Groński, Zakład Stolarski, Obidza

Poniżej przedstawiono obliczenia dotyczące potencjalnych zasobów biomasy pochodzenia na terenie
Gminy Łącko.
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Słoma
ZAŁOŻENIA
Powierzchnia zasiewu zbożami wynosi w Gminie 759,43 ha (dane GUS 2010)
Zakładamy, że w warunkach gminy z jednego hektara upraw pozyskujemy ok. 3 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. 10-20 % pozyskanej słomy z uwagi na jej
wykorzystanie na potrzeby własne rolników – informacje ogólne
Sucha masa - sm=ok. 90% - www.praze.pl
Sucha masa organiczna - smo=ok. 90% - www.praze.pl

Spalanie słomy w kotłach biomasowych

Pozyskanie słomy  759,43 ha z czego powstaje ok. 2278 t zboża z czego
1424 t słomy  1424 t słomy * 20 %  285 t , suchej masy 256 t /suchej masy organicznej 231 t * 13
GJ/t * 80 %  ok. 2402 GJ tj. ok. 667 MWh energii

Powyższe obliczenia wskazują, iż możliwa do uzyskania energia z biomasy w postaci zbrykietowanej
słomy jest w skali gminy znikoma. Większość słomy wykorzystywana jest w gminie na potrzeby
własne gospodarstw rolnych.

Drewno

Jak już wspomniano na terenie Gminy Łącko łączna powierzchnia lasów wynosi 5433 ha. Większość
z nich stanowią lasy prywatne. 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= 5433 ha
P= 1,57 m3/ha (oszacowanie własne)

Potencjał biomasy leśnej wynosi  1841,37 m3/rok  ok.6 GWh/rok
Potencjał techniczny biomasy leśnej wynosi  ok. 2,8 GWh/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 biomasę w formie odpadowej
z przemysłu drzewnego tj. trociny, wióry. Trociny wykorzystuje się do produkcji pellet oraz jako
gotowe paliwo do kotłów grzewczych. W gminie Łącko najwięcej tego typu odpadów powstaje
w produkcji tartacznej oraz w zakładach stolarskich.

Biomasa z łąk i pastwisk

Łączny areał łąk i pastwisk w gminie Łącko wynosi zaledwie

Przykładowe obliczenia:

ZAŁOŻENIA
Użytki zielone zajmują w gminie Łącko 2032,7 ha. Zakładamy, że z 50 % istniejących łąk
i pastwisk pozyskiwana będzie biomasa tj. siano i trawy z ok. 1016 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
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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

2032,7 ha * 4 Mg/ha  8131 Mg, suchej masy 3252 Mg, suchej masy organicznej 2764 Mg  2764
Mg * 18 GJ/Mg  49 752 GJ  13,8 GWh

Biorąc pod uwagę potencjał teoretyczny biomasy z TUZ, spalanie wytworzonych z niej pellet pozwala
na uzyskanie energii na poziomie ok. 14 GWh/rok. Potencjał techniczny tego rodzaju biomasy jest
zdecydowanie mniejszy i wynosi ok. 45% potencjału teoretycznego.

1016 ha * 4 Mg/ha  4 064 Mg, suchej masy 1626 Mg, suchej masy organicznej 1382 Mg  1382
Mg * 18 GJ/Mg *0,9  22 388 GJ  6,2 GWh

Potencjał techniczny biomasy z TUZ wynosi w gminie ok. 6 GWh/rok, co pozwoliłoby na zasilenie
w energię cieplną ok. 250 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 Łącko może być zagospodarowana na cele energetyczne.

Pozyskanie biogazu z roślin zbożowych
Przyjmując, że z jednego ha upraw zbóż uzyskuje się przeważnie ok. 3 t plonu. Z takiego plonu można
uzyskać ok. 35 % to suchej masy organicznej całych roślin zbożowych. Łączny areał zasiewu zbożami
w gminie wynosi 759,43 ha. Przyjęto, iż 50% zebranych roślin zbożowych wykorzystywanych może
być 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 74 tyś. m3/rok. Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 19 kW, natomiast moc
cieplna to ok.22 kW. Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 150 MWh, z kolei energii cieplnej
to ok. 180 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 1382 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 ponad 486 tyś. m3. Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 124 kW, natomiast moc
cieplna to ok. 147 kW. Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 991 MWh, z kolei energii cieplnej
to ok. 1180 MWh. Jak widać z powyższego jest to potencjał pozwalający na rozważenie możliwości
budowy instalacji biogazowej.
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Produkcja biogazu z odpadów produkcji rolnej i przetwórstwa owocowo-warzywnego

Gminę Łącko charakteryzuje dobrze rozwinięte sadownictwo i produkcja roślinna. Powierzchnia
sadów w Gminie wynosi łącznie 1311,72 ha. W Gminie funkcjonuje kilka podmiotów prowadzących
działalność związaną z przetwórstwem owocowym. Najważniejsze z nich to P.P.H.U Tłocznia Maurer
oraz Sądecka Grupa producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o., a także lokalni,
uprawnieni rolnicy i przedsiębiorcy produkujący oraz rozlewający śliwowice na terenie Gminy,
posługujący się znakiem Towarowo Gwarancyjnym „Śliwowica Łącka” zastrzeżonym przez
Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa i Urząd Gminy Łącko w Urzędzie Patentowym RP.
Wg. informacji P.P.H.U Tłocznia Maurer tłocznia produkuje ok. 200 t odpadów organicznych
z przetworzonych owoców i warzyw. Patrząc na możliwości wytwarzania biogazu z takiej ilości
odpadów stwierdzić można, iż z takiej ilości wsadu można wyprodukować przeszło 37 tyś. m3
biogazu, co odpowiada możliwej do uzyskania mocy elektrycznej ok. 10-15 kilowatów, produkcja
energii elektrycznej na poziomie ok. 75 MWh/rok, energii cieplnej na poziomie przeszło 90 MWh tj.
ok. 324 GJ/rok. Efekty ekologiczne i finansowe przedstawiają się następująco:
(www.biogazienergia.pl)

Efekty finansowe w przypadku mikrobiogazowni rolniczych stanowią w głównej mierze oszczędności
kosztowe związane ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię gospodarstwa/zakładu,
powstające dzięki pokryciu potrzeb własnych gospodarstwa/zakładu wytworzoną w instalacji
biogazowej energią odnawialną.

W gminie prowadzona jest uprawa buraka cukrowego, który może stanowić bardzo dobry substrat
do biogazowni, z uwagi na jego krótki czas konwersji i optymalny stopień rozkładu. Jako kosubstrat
stanowi znaczny „przyśpieszacz” procesu fermentacji. Według KWS Polska Sp. z o.o. plony buraka
cukrowego z 1 ha upraw wynosi ok. 70 t (ok. 42 t liści.). W przypadku buraków zawartość suchej masy
(sm) to ok. 23 %, z kolei sucha masa organiczna (smo) stanowi ok. 95% sm. W przypadku naci buraka
zawartość suchej masy (sm) to ok. 16 %, z kolei sucha masa organiczna (smo) stanowi ok. 80% sm.
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Z przeprowadzonych przez M. Fugał i K.Pilarskiego (Instytut Inżynierii Rolniczej, UP we Wrocławiu
oraz Instytut Inżynierii Rolniczej UP w Poznaniu) badań wynika, iż produkcja biogazu z jednostki
suchej masy ogonków buraków poddanych fermentacji w świeżej formie wynosi ponad 500 m3/ Mg
suchej masy, w tym 300 m3/ Mg s.m. metanu, co stanowi wysoki wynik wśród innych substratów
pochodzenia roślinnego.
Z uwagi na brak pozytywnych efektów prośrodowiskowych związanych z prowadzeniem upraw
celowych buraka cukrowego oraz jego marginalny potencjał energetyczny (ok. 5 kilowatów w skali
gminy) w niniejszym opracowaniu nie proponuje się wykorzystania odpadów z prowadzonych upraw
buraka do wytwarzania biogazu w przydomowych mikroinstalacjach biogazowych.

Obecnie obserwowany jest postępujący rozwój produkcji naturalnych wyrobów spożywczych
wysokiej jakości, pozwalający samorządom terytorialnym o odpowiedni wykorzystywanym potencjale
wytwórczym na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej lub też pozycji lidera na lokalnych i krajowych
rynkach. Należy się spodziewać, iż gmina Łącko dzięki swoim mocnym stronom w rozwijającym się
sukcesywnie przetwórstwie owocowo-warzywnym pójdzie tym kierunkiem i postawi na rozwój tej
branży. W związku ze zrównoważonym rozwojem branży przetwórczej w perspektywie 2020 r.
powiększy się zapewne ilość produkowanych odpadów przetwórstwa owoców i warzyw, co sprawi,
że wysoce uzasadnione techniczno-ekonomicznie będzie ich wykorzystanie na cele energetyczne. Za
takim zagospodarowaniem odpadów przetwórczych przemawiać również będą względy
środowiskowe.
Z przytoczonych powyżej obliczeń wynika, iż największy potencjał biomasy na terenie gminy Łącko,
stanowi biomasa odpadowa z miejscowych użytków zielonych, tj. siano i trawy, oraz odpady
z produkcji rolnej i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Stąd wynika, iż najbardziej opłacalne
wydaje się być wykorzystanie biomasy odpadowej w celu wytwarzania biogazu w mikroinstalacjach
biogazowych.
Największą trudność przy projektowaniu systemów biomasowych (biogazowych) w gminie Łącko
stanowi brak odpowiednio dobranych dobrych praktyk, których wdrożenie mogłoby pozwolić na
rozwój wykorzystania biomasy odpadowej, do produkcji biogazu w systemach mikroinstalacji
biogazowych. Kolejnym problemem jest brak zainteresowania / wiedzy miejscowej społeczności
i przedsiębiorców budową instalacji produkujących energię z biogazu, które mogłyby zaopatrywać
lokalne gospodarstwa w zieloną energię na potrzeby bytowe i gospdoarcze. Czynnikami, które
potencjalnie mogą utrudniać implementację technologii biogazowych w gminach karpackich, są
kapitałochłonność i złożoność inwestycji oraz prowadzona polityka energetyczna rządu w odniesieniu
do biomasy (biogazu), wspierająca głównie współspalania biomasy odpadowej z węglem
w instalacjach systemowych, co nie sprzyja przedsięwzięciom w mikroinstalacje.
W kierunku uzyskania przewagi konkurencyjnej, lokalne przedsiębiorstwa związane z produkcją rolną
oraz przetwórstwem, powinny podążać drogą rozwoju technologicznego, który przejawiał się będzie
m.in. wdrażaniem technologii energooszczędnych, pozwalających na optymalizacje kosztów
prowadzonej
działalności
oraz
efektywne
zagospodarowanie
odpadów
produkcyjnych/przetwórczych. Wykorzystanie powstałego w wyniku fermentacji odpadów biogazu
do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, umożliwi również podmiotom pokrycie
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własnych potrzeb energetycznych (oszczędności z tytułu mniejszej ilości zakupionej energii) lub
osiągnięcie dodatkowych źródeł przychodów, w postaci przychodów z tytułu sprzedaży wytworzonej
zielonej energii oraz przychodów z handlu prawami majątkowymi do energii wytworzonej
z odnawialnych źródeł (certyfikatami pochodzenia energii), notowanymi na Towarowej Giełdzie
Energii.
Podsumowując, stwierdza się, iż rozwój działalności opartej o wykorzystanie biogazu musi więc być
rozwijany w Karpatach dwutorowo – na poziomie lokalnym, poprzez wdrażanie rozwiązań bazujących
na potencjale biomasowym danej gminy, oraz na poziomie krajowym, poprzez prawne i finansowe
rozwiązania zwiększające wsparcie dla budowy mikroinstalacji wykorzystujących biogaz.
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8.3. Wizja i cele ogólne rozwoju przetwarzania biomasy w gminie Łącko
Wizja rozwoju
„Zagospodarowanie organicznej biomasy odpadowej do produkcji energii z zastosowaniem
mikroinstalacji biogazowych pozwoli na zrównoważony rozwój technologiczny i optymalizację
kosztów działalności gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw branży przetwórczej w gminie
Łącko, przekładając się jednocześnie na kształtowanie wysokiej jakości lokalnego środowiska
naturalnego”
Cele ogólne
Cele ogólne (strategiczne), gwarantujące realizację przedstawionej wizji są następujące:

1) Rozpowszechnienie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz
promocja wykorzystania biogazu, jako nośnika energii
2) Ograniczenie niskiej emisji i rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii, w tym
biogazu rolniczego
3) Budowa mikroinstalacji biogazowych

W programowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnej gospodarki oraz rolnictwa samorządy
terytorialne muszą uwzględniać szereg rozwiązań, których zastosowanie będzie pozytywnie wpływać
na zachowanie bioróżnorodności lokalnych zasobów przyrodniczych oraz przyczyni się do
kształtowania odpowiedniej jakości środowiska naturalnego. Rozwiązania te dotyczą m.in. systemów
zaopatrzenia w energię budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Patrząc na perspektywę 2014-2020 należy stwierdzić, iż w obliczu rosnących kosztów związanych
z zaopatrzeniem terenów gminnych w energię, postępującego zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego niską emisją, oraz powstającej dużej ilości odpadów organicznych rozważyć należy
możliwość wykorzystania biomasy do produkcji biogazu z odpadów powstających w gospodarstwach
i przedsiębiorstwach związanych z branżą przetwórczą terenie gminy Łącko. Również w odniesieniu
do zachowania zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego w gminie należy zadbać o to, żeby
grunty były w przyszłości w dobrym stanie, oraz odpowiednio zagospodarowane.
Stąd duże znaczenie ma odpowiednie zaplanowanie przyszłych działań ukierunkowanych na
modernizację
istniejących systemów
zaopatrzenia
w energię
w kierunku systemów
ekoenergetycznych, tj. rozproszonych systemów energii odnawialnej opartych w tym przypadku
o biomasę (biogaz). Systemy te ograniczając emisję szkodliwych substancji do powietrza
atmosferycznego, przyczyniają się także do budowy wizytówki gminy ekologicznej. Z uwagi na to
niezbędnym jest więc opracowanie w gminie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i Rozwoju
wykorzystania odnawialnych zasobów energii, w tym biogazu rolniczego, który zapoczątkować może
szersze wykorzystanie istniejącego potencjału energii odnawialnej, co przyczyni się ponadto do
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poprawy efektywności energetycznej gminy, jednocześnie generując dodatkowe dochody dla
właścicieli instalacji opartych.
Budowa źródeł energetycznego wykorzystania biogazu
Dążąc do zwiększonego wykorzystania OZE w bilansie energetycznym gminy, zapewniając przy tym
po części zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną dla miejscowych gospodarstw i/lub zakładów
przetwórstwa owocowo-warzywnego rozważa się budowę mikroinstalacji biogazowych. Nie są to
jednak inwestycje łatwe w przygotowaniu i realizacji, głównie z uwagi, na konieczne do poniesienia
nakłady początkowe. Mikrobiogazownie mogłaby funkcjonować w modelu rolniczo-przemysłowym,
jako kosubstraty wykorzystywać m.in. odpady produkcji rolnej, spożywczej i zwierzęcej, odpady
powstające przy przetwórstwie owoców i warzyw etc. Przy analizie wykonalności takiego projektu,
należy dokładnie rozważyć rodzaje substratów, ich dostępną ilość, produktywność biogazową.
Wytworzona w procesie biogazowni energia elektryczna i cieplna zagospodarowana może być
w miejscu jej wytwarzania, do zasilania budynków gospodarczych oraz mieszkalnych. Proces
inwestycyjny związany z budową mikrobiogazowni pozbawiony jest występujących przy budowie
większych instalacji problemów natury administracyjno-prawnej. Jeżeli decydujemy się na zbiornik
niebetonowy, nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę oraz przechodzić skomplikowanej
procedury środowiskowej. Oprócz energii, produktem finalnym biogazowni jest przefermentowany
wsad tzw. sedyment pofermentacyjny, który odpowiednio przygotowany może stanowić cenny
nawóz do wykorzystania w rolnictwie lub ogrodnictwie oraz dodatkowy przychód biogazowni.
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. W przypadku mikroinstalacji, dla
zmniejszenia kosztów przygotowania inwestycji można także posiłkować się profesjonalnymi
opracowaniami naukowymi. Dopiero wówczas będzie można określić parametry techniczne zakładu
takie jak: moc nominalna, pojemność komór fermentacyjnych, pojemność zbiornika na biogaz i dzięki
temu określić potrzebne do poniesienia nakłady inwestycyjne.

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
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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.

8.4. Plan wdrożenia systemu przetwarzania biomasy w gminie Łącko na lata
2014-2020
Do wyżej wymienionej wizji oraz celów strategicznych, zdefiniowano cele szczegółowe, takie jak:
1) Rozpowszechnienie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz
promocja energetycznego wykorzystania biogazu
Cele szczegółowe:
 Organizacja sesji strategicznych w gminie z właścicielami gospodarstw rolnych oraz
przedsiębiorcami branży przetwórczej
 Utworzenie grupy roboczej ds. poprawy efektywności energetycznej gminy oraz rozwoju
wykorzystania odnawialnych zasobów energii – spotkania kwartalne
2) Ograniczenia niskiej emisji oraz rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii, w tym
biogazu rolniczego
Cele szczegółowe:
 opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji i rozwoju odnawialnych źródeł
energii
 uchwalenie Programu na posiedzeniu Rady Gminy
3) Budowa mikroinstalacji biogazowych
Cele szczegółowe:
 opracowanie studiów wykonalności budowy mikroinstalacji biogazowych
 pozyskanie funduszy na budowę min. 2 instalacji do 2015r. oraz min. 5 do 2020r.
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wizja
"Zagospodarowanie organicznej biomasy odpadowej do produkcji energii z zastosowaniem mikroinstalacji biogazowych pozwoli na zrównowazony rozwój technologiczny i optymalizację kosztów działalności gospodarstw oraz
przedsiębiorstw branży przetwórczej w gminie Łącko, przekładając się jednocześnie na kształtowanie wysokiej jakości lokalnego środowiska naturalnego"
cel ogólny

I. Rozpowszechnianie wiedzy na temat
wykorzystania odnawialnych zasobów energii
oraz promocja energetycznego wykorzystania
biogazu

II. Ograniczenie niskiej emisji oraz rozwój
wykorzystania odnawialnych zasobów energii,
w tym biogazu rolniczego

cele szczegółowe

potencjalne źródła
finansowania

termin

uwagi

organizacja sesji strategicznych w gminie
z właścicielami gospodarstw rolnych oraz
przedsiębiorcami branży przetwórczej

2014–2020

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW, UMWM

kontakt z instytucjami zewnętrznymi, doradcami,
ekspertami, dostarczycielami technologii etc.

utworzenie grupy roboczej ds. poprawy
efektywności energetycznej gminy oraz rozwoju
wykorzystania odnawialnych zasobów energii

2014–2020

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW

kontakt ze stowarzyszeniami związanymi z
ekoenergetyką oraz LGD "Stowarzyszenie Białych
Górali i Lachów Sądeckich"

opracowanie Programu ograniczenia niskiej
emisji i rozwoju odnawilanych źródeł energii

2014–2020

Środki budżetu gminy,
WFOŚiG

kontakt z ekspertami zewnętrznymi

uchwalenie Programu na posiedzeniu Rady
Gminy

2014–2020

-

opracowanie studium wykonalności projektów
mikroinstalacji biogazowych

4 dokumenty 2014–2020

środki budzetu gminy, środki
prywatne lub spółdzielcze

współpraca z dostarczycielem technologii,
doradcami, ekspertami,

4 instalacje 2014–2020

NFOŚiGW, WFOŚiGW,
Fundusz Szwajcarski,
Fundusze EOG, środki
publiczne i/lub prywatne,
fundusze nowej perspektywy
finansowej 2014-2020

współpraca dostarczycielem technologii,
doradcami, ekspertami, Sądecką Izbą
Gospodarczą, LGD "Stowarzyszenie Białych Górali
i Lachów Sądeckich"

III. Budowa mikroinstalacji biogazowych
Pozyskanie funduszy na budowę mikroinstalacji
biogazowych

program zatwierdzony stosowną uchwałą Rady
Gminy
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