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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 Dobra cechuje się dobrymi warunkami do pozyskania biomasy i jej późniejszego
przetwarzania na cele energetyczne. Najwięcej materiału biomasowego można pozyskać
z trwałych użytków zielonych (siano, trawa), hodowli i produkcji zwierzęcej (gnojowica,
odpady poubojowe), oraz z osadu ściekowego z gminnej oczyszczalni ścieków, który
w połączeniu z w/w substratami, stanowić może odpowiedni wsad do zasilania biogazowni,
produkującej energię elektryczną i cieplną. Wdrożenie proponowanych działań pozytywnie
kształtować będzie czystość powietrza i wód w gminie, minimalizować zagrożenia związane
ze składowaniem odpadów poubojowych oraz obniżać koszty ich utylizacji, oraz sprzyjać
może zarządzaniu siedliskami łąkowymi na obszarach chronionych, poprzez odpowiedni
reżim kośny i usuwanie z nich biomasy.
5. Walory przyrodnicze oraz uwarunkowania historyczne i gospodarcze gminy Dobra
stwarzają dobre podstawy do rozwoju działalności pasterskiej. Istotne czynniki sprzyjające
rozwojowi wypasu kulturowego w gminie Dobra, to m.in. nieużytkowane w znacznym
stopniu pastwiska i tereny zielone, istniejące tu w przeszłości tradycje gospodarki pasterskiej
6

oraz potencjał do wyrobu produktów regionalnych. Główne działania powinny skupiać się na
utworzeniu grup pasterskich, stworzeniu systemu wsparcia dla realizowanego wypasu
kulturowego, oraz wzbogacenie go o inne, powiązane formy działalności gospodarczej, np.
rozwój oferty agroturystycznej związanej z wyrobem rękodzieła, kultywowaniem zwyczajów
pasterskich oraz funkcjonowaniem pasterskiej zagrody edukacyjnej.
6. Znaczną część obszaru gminy Dobra stanowią tereny zasiedlone przez lokalną linię pszczół
rasy carnica linia ”Dobra”. Stwarza to bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności
pszczelarskiej, której tradycje w tym regionie sięgają początków XIX w. Istnienie miejscowej
rasy pszczoły jest niewątpliwym walorem i niezbędne jest podjęcie działań mających na celu
jej ochronę i jednocześnie budowanie na tym fakcie potencjału gospodarczego. Celowe jest
stworzenie okręgu zachowawczego lini „Dobra”, mającego na celu ochronę jej zasobów
genetycznych i co za tym idzie umocnienie oraz rozwój lokalnego pszczelarstwa. Utworzenie
na tym terenie trutowiska i obszaru zachowawczego lokalnej linii pszczół będzie sprzyjać
promocji regionu. Sprzedaż produktów z lokalnych pasiek poszerzy ofertę gospodarstw
agroturystycznych.
7. Wdrażanie przedstawionych w niniejszej strategii rozwiązań może być startem do
budowania przez Dobrą, 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 Dobra warsztaty wprowadzające odbyły się w dniu 22.11.2011
i wzięło w nich udział 26 osób.
Spotkanie robocze w gminie organizowane było w celu przedyskutowania planowanego zakresu
i zawartości strategii tak, aby dostosować ją do specyfiki gminy i potrzeb lokalnej społeczności.
Spotkanie to przeznaczone było dla mniejszej grupy odbiorców (z reguły 6-10 osób) i oprócz zespołu
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przygotowującego strategię (z reguły 4 osoby, w tym 2 ekspertów zewnętrznych), uczestniczyli w nim
przedstawiciele urzędu gminy, reprezentanci Lokalnych Grup Działania, oraz zainteresowani tematem
przedsiębiorcy. Spotkanie robocze dotyczące przygotowania strategii dla gminy Dobra odbyło się
20.03.2013 i wzięło w nim udział 12 osób. Uwagi dotyczące strategii były spisywane w trakcie
spotkania, a później przekazane wszystkim ekspertom przygotowującym poszczególne części
strategii.
Po warsztatach roboczych następowało przygotowanie pierwszej całościowej wersji roboczej
strategii dla danej gminy. W jej przygotowaniu uczestniczyły 3 osoby ze strony instytucji
koordynującej projekt (OTOP), które przygotowywały rozdziały wstępne, oraz 2 zespoły ekspertów
zewnętrznych, które przygotowywały części tematyczne strategii. Roboczą wersję strategii (całość lub
poszczególne części) w wersji elektronicznej wysyłano do konsultacji do osoby kontaktowej
w urzędzie gminy (z reguły pracownik operatu środowiska), z prośbą o naniesienie uwag oraz
przekazanie dokumentu innym osobom, zainteresowanym jego konsultacją. Po uwzględnieniu uwag
ze strony gminy powstawała ostateczna wersja opracowania, która w wersji papierowej, oraz
elektronicznej przekazana zostanie do Urzędu Gminy.
Źródła danych
Przy przygotowywaniu poszczególnych części strategii korzystano zasadniczo z 3 źródeł danych:
(1) dane literaturowe; (2) informacje uzyskane od reprezentantów gminy, podczas warsztatów
wstępnych, oraz spotkania roboczego, a także podczas wywiadów / rozmów telefonicznych na etapie
przygotowywania strategii; (3) dane z innych dokumentów strategicznych / planistycznych,
dotyczących danej gminy. Wszystkie źródła danych były w miarę możliwości podawane
w poszczególnych częściach strategii.
Zgodność z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu
Dołożono wszelkich starań, żeby dokument skonfrontować z treścią innych opracowań o charakterze
planistycznym, czy strategicznym, które dotyczą gminy i zapewnić zgodność proponowanych tu
rozwiązań z dokumentami wyższego rzędu. W szczególności starano się tu analizować takie
dokumenty jak: Strategia Rozwoju Gminy, Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania, Strategia
Rozwoju Województwa, czy Regionalne Programy Operacyjne. Szczególną wagę przywiązywano do
zapisów dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony środowiska w powyższych dokumentach.
Kluczowymi opracowaniami, które mogą wpływać będą na szczegółowy kształt działań
przedstawionych w strategiach ekorozwoju, są także plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
obszarów Natura 2000. W chwili obecnej dla żadnego obszaru Natura 2000 w Karpatach nie jest
9

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.
W niniejszym opracowaniu, na prośbę przedstawicieli Urzędu Gminy, zdecydowano się nie
konkretyzować terminów realizacji poszczególnych działań, a termin ten określono ogólnie jako lata
2014–2020.
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4. Rozwój prośrodowiskowych form działalności gospodarczej
w warunkach gmin karpackich - wprowadzenie
Opracowanie: Tomasz Wilk
Karpaty to region o wyjątkowych w skali całego kraju krajobrazach, unikatowej faunie i florze,
niepowtarzalnych zabytkach oraz wciąż żywych tradycjach i folklorze kultywowanym przez lokalne
społeczności. To przyrodniczo-kulturowe dziedzictwo bez wątpienia wymaga naszej aktywnej
ochrony. Jednocześnie jednak mieszkańcy tego regionu mają prawo, aby ich wsie, gminy i powiaty
rozwijały się gospodarczo. Poszukiwanie rozwiązań, które godziłyby te na pierwszy rzut oka
przeciwstawne procesy jest niezbędne, aby na długo zapewnić zrównoważony rozwój tego regionu,
godzący potrzeby wszystkich stron. Niniejsza strategia ma na celu wskazanie takich form działalności
gospodarczej, które mogą przyczyniać się zarówno do podniesienia statusu życia lokalnych
społeczności, jak i do zachowania przyrody i kultury obszaru Karpat.
Na wdrażaniu zawartych tu pomysłów zyskamy Wszyscy – społeczeństwo, jako odbiorca dóbr,
których dostarczają nam Karpaty w postaci zdrowej żywności, czystej wody czy miejsca do
wypoczynku; a także lokalne społeczności mogąc budować gospodarczy kapitał w oparciu o to, co jest
im bliskie – kulturę i przyrodę swojego regionu.
Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainspirują lokalne władze, aktywnych
przedsiębiorców czy lokalnych liderów w gminie, do szukania własnych pomysłów na aktywizację prośrodowiskowych form działalności gospodarczej w gminie. Wierzymy też, że zrozumienie, jak ważne
jest środowisko naturalne dla dobrobytu naszego społeczeństwa, zachęci do baczniejszego zwracania
uwagi na potrzeby ochrony przyrody, zarówno w podejmowaniu codziennych decyzji, jak
i w strategicznym planowaniu długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa, gminy czy powiatu.

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

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

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

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

o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu podejmowane są często chaotycznie, bez kontekstu spójnej wizji rozwoju
gminy i ochrony jej walorów krajobrazowych czy kulturowych. Wartom pamiętać, że krajobraz i jego
ochrona, oprócz aspektu środowiskowego, czy estetycznego, są kluczowe jako wizytówka gminy
przyciągająca turystów. Jeśli przestrzeń gminna zostanie zabudowana w bezładny, chaotyczny
sposób, to może stracić siłę przyciągania, jako miejsce atrakcyjne turystycznie.
„Zielona gmina” – koncepcja przyszłości?
Podejmowanie pro-środowiskowych rozwiązań może być wstępem do realizacji szerszej, spójnej
wizji planowania rozwoju gminy w zrównoważony sposób. Realizacja takiej wizji, oprócz właściwego
adresowania kwestii środowiskowych w zarządzaniu gminą, może także obejmować wdrażanie
konkretnych projektów mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych czy projektów związanych
z edukacją ekologiczną, dbanie o jakość wód, powietrza, odpowiednią gospodarkę odpadami
i estetykę gminy, właściwe zagospodarowanie przestrzenne gminy, a także promocję ekologicznego
rolnictwa. Na tej bazie promować możemy swoją „zieloną gminę”, jako miejsce wdrażania idei
zrównoważonego rozwoju. Jeśli etykieta „zielonej” gminy nie będzie jedynie etykietą,
a autentycznym produktem, w oparciu o nią będziemy mogli tworzyć kolejne inicjatywy, związane
z rozwojem zrównoważonej turystyki, promocją produktów lokalnych czy aktywizacją ekstensywnego
rolnictwa. Warto podkreślić, że pro-środowiskowe podejście do podejmowania decyzji niesie też
wiele korzyści praktycznych, m.in. możliwość korzystania z szerokiego wachlarza dotacji
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skierowanych na ochronę przyrody i środowiska, możliwość udziału w systemach wyróżnień i nagród
dla „zielonych” inicjatyw czy łatwiejsze współgranie z innymi gałęziami gospodarki np. turystyką.
„Zielona” gmina, to nie tylko gmina ekonomicznie stabilna, ale także dobre miejsce do życia oraz
hasło przyciągające turystów, wybranych inwestorów, czy przedsiębiorców. Niniejsza strategia
może być dobrym wstępem do budowania marki „zielonej gminy”. To od odbiorców strategii, a więc
władz samorządowych, lokalnych liderów czy aktywnych przedsiębiorców, zależeć będzie, czy
propozycje tu zawarte będą wdrażane.
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5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne gminy Dobra
Opracowanie: Aleksandra Pępkowska-Król
Streszczenie
Gmina Dobra jest gminą wiejską położoną w powiecie limanowskim w województwie małopolskim.
Powierzchnia gminy jest nieco większa niż innych gmin regionu polskich Karpat, natomiast gęstość
zaludnienia jest tu znacznie mniejsza od zaludnienia całego regionu.
Niemal połowę powierzchni gminy stanowią grunty leśne (z czego ponad połowa należy do
prywatnych właścicieli), nieco ponad 40% jej powierzchni to użytki rolne. Podobnie jak większość
innych gmin tego regionu Dobrą charakteryzuje znaczne rozdrobnienie własności użytków rolnych
i częściowo związana z tym niechęć rolników do przystępowania do tzw. pakietów przyrodniczych
programu rolnośrodowiskowego.
W 2011 r. na terenie gminy Dobra zarejestrowanych było 580 podmiotów gospodarczych, wśród
których przeważały mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 0–9 osób. Gminę Dobra charakteryzuje
wysoki poziom bezrobocia, podobnie jak inne gminy powiatu limanowskiego.
Na terenie gminy działa prężnie szereg instytucji publicznych i organizacji pozarządowym
o charakterze kulturalnym i społecznym. Nie brakuje tu oddziału ochotniczej straży pożarnej czy
klubów sportowych.
Rozwojowi turystyki sprzyjają tu dobrze rozwinięte szlaki komunikacyjne oraz bliskie sąsiedztwo
szerzej wypromowanych miejsc (Kraków, Zakopane, Nowy Sącz). Na bogate walory turystyczne
regionu wpływa jednak przede wszystkim malownicze położenie Gminy w Beskidzie Wyspowym.
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5.1. Charakterystyka gminy
Położenie i powierzchnia
Gmina Dobra to gmina wiejska położona na południu Polski, w środkowej części województwa
małopolskiego, w powiecie limanowskim. Graniczy z 5 innymi gminami powiatu limanowskiego; są to:
Mszana Dolna, Kamienica, Słopnice, Tymbark i Jodłownik (ryc. 5.1). Fizjograficznie położona jest
w Karpatach w paśmie Beskidu Wyspowego.

Ryc. 5. 1. Położenie powiatu limanowskiego na tle
województwa małopolskiego oraz jego podział
administracyjny.
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Obszar gminy zajmuje powierzchnię około 110 km2, którą w 2011 r. zamieszkiwało ponad 9727 osób.
Gmina Dobra jest trzecią co do wielkości gminą powiatu limanowskiego. Jej powierzchnia przewyższa
średnią powierzchnię gminy w woj. małopolskim i Karpatach, ale jest niższa od średniej dla Polski
(ryc. 5.2).
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Ryc. 5.2. Powierzchnia [km ] gminy Dobra na tle powierzchni gmin wiejskich powiatu limanowskiego oraz średnich
powierzchni gmin: Polski, woj. małopolskiego i regionu polskich Karpat (źródło: opracowanie własne na podstawie

danych GUS).

Podział na sołectwa
Na powierzchnię gminy Dobra składa się 11 sołectw. Największe z nich – Półrzeczki – zajmuje
powierzchnię 2170 ha (ponad 20% powierzchni całej gminy). W 2008 r. sołectwo to charakteryzowała
najmniejsza gęstość zaludnienia. Najliczniej zamieszkanym sołectwem jest miejscowość Dobra, która
jest jednocześnie siedzibą urzędu gminy (tab. 5.1, ryc. 5.3).
Tabela 5.1. Sołectwa gminy Dobra ich powierzchnia i liczba ludności w 2008 r. (źródło: Serwis internetowy gminy Dobra).

Sołectwo

Powierzchnia [ha]

Liczba ludności

Dobra

1999

3150

Chyszówki

1043

644

Gruszowiec

506

455

Jurków

957

1112

Porąbka

668

544

Półrzeczki

2170

493

Przenosza

498

623
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Skrzydlna

862

1065

Stróża

621

566

Wilczyce

923

613

Wola Skrzydlańska

658

352
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Ryc. 5.3. Szczegółowa mapa gminy Dobra.
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5.2. Ludność i wskaźniki demograficzne – istniejące trendy i prognozy na
przyszłość
Ludność gminy
Gminę Dobra w 2011 r. zamieszkiwało 9727 osób. Dla ostatnich 12 lat zaznaczał się trend rosnący liczby
ludności w gminie. Wzrost liczby ludności w tym okresie był tu na poziomie 4,8% – z 9278 osób w 2000 r.
do 9727 w 2011 r. (2000 r. = 100 proc.; ryc. 5.4).
Liczba ludności 2000–2011
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Ryc. 5.4. Liczba ludności w gminie Dobra w latach 2000–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie danych
GUS).

W przyszłości należy spodziewać się odwrócenia tego trendu. Prognozy GUS dla całej Polski pokazują, że
ogólna liczba ludności dla kraju będzie się stopniowo zmniejszać. Dla regionu, w którym położona jest
gmina Dobra sytuacja wygląda nieco inaczej. W powiecie limanowskim do 2030 r. będzie
najprawdopodobniej obserwowany nadal wzrost liczby ludności, po czym nastąpi odwrócenie trendu. W
całym województwie małopolskim zmiany będą podobne, chociaż tutaj odwrócenie trendu nastąpi już
po 2025 r. (ryc. 5.5).
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Ryc. 5.5. Trendy zmian liczby ludności w okresie 2015–2035 dla Polski, województwa małopolskiego i powiatu
limanowskiego – prognoza GUS z 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Gęstość zaludnienia w gminie Dobra – 88 osób/km2 – stawia ją na przedostatnim miejscu spośród
wszystkich gmin wiejskich powiatu limanowskiego. Jest ona jednocześnie niższa od gęstości zaludnienia
w całej Polsce, województwie małopolskim czy całym regionie polskich Karpat (ryc. 5.6).
Gęstość zaludnienia [osób/km2]
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Ryc. 5.6. Gęstość zaludnienia w 2011 r. w gminie Dobra na tle pozostałych gmin wiejskich powiatu limanowskiego
(kolor niebieski) oraz gęstości zaludnienia w 2011 r. w Polsce, woj. małopolskim i regionie polskich Karpat (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS).
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Ekonomiczne grupy wieku i obciążenie demograficzne
Ekonomiczne klasy wieku dla gminy, Polski, Karpat i województwa
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 Dobra w 2011 r. udziały poszczególnych klas wynosiły odpowiednio: 1 –
23% (2252 osoby), 2 – 62% (6016) oraz 3 – 15% (1459); i były zbliżone do ich 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 z charakterystycznego dla polskich gmin
wiejskich, jaką jest gmina Dobra, wyższego udziału najmłodszej klasy.

Karpaty
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16

woj. małopolskie

20
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17
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19

Dobra
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23
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17
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15
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Ryc. 5.7. Udział 3 klas wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego w populacji ludności Polski,
województwa małopolskiego, regionu polskich Karpat i gminy Gromnik w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GUS).

Od początku XXI wieku następował w Polsce spadek wartości obciążenia demograficznego1.
W szczególnie dużym stopniu dotyczył on gmin wiejskich, w tym także gminy Dobra, 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
1

Wskaźnik demograficzny pokazujący, ile osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym)
przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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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 czy 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.
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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
W 2011 r. na terenie gminy Dobra zarejestrowanych było 580 podmiotów gospodarczych zaliczanych do
kategorii wielkości: mikro, małych i średnich; zatrudniających odpowiednio: 0–9, 10–49 oraz 50–249
osób. Przeważająca część stanowiły tu mikroprzedsiębiorstwa. W 2010 r. odnotowano znaczny wzrost
ogólnej liczby przedsiębiorstw do 600 z 529 w 2009 r. W kolejnym – 2011 r. – nastąpił natomiast spadek
tej liczby do 580. Większość zmian dotyczyła liczby mikroprzedsiębiorstw (ryc. 5.9).
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Ryc. 5.9. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Dobra w latach 2009–2011 według
klas wielkości (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Dobra w 2011 r. zaliczało się do działu usług, druga co do
wielkości była grupa przedsiębiorstw należących do działu przemysłu budowlanego, najmniejsza
natomiast to łącznie działy: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Na przestrzeni ostatnich kilku lat
wzrost charakteryzował wszystkie grupy. Przeważającą część podmiotów gospodarczych w gminie
Gromnik w 2011 r. stanowiły podmioty sektora własności prywatnej, co więcej przede wszystkim 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 Dobra w latach 2009–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w regionie
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 wzrastała zarówno
dla całej Polski jak i regionu, w którym położona jest gmina Dobra. Średnie miesięczne wynagrodzenie w
tym okresie wzrosło w powiecie limanowskim z 1685 do 2764 PLN. Jego wysokość była zawsze niższa w
porównaniu ze średnią wysokością dla Polski czy woj. małopolskiego (ryc.5.11). W okresie 2002–2011
różnica pomiędzy średnią dla powiatu i kraju zmieniła się nieznacznie – w 2002 r. średnie wynagrodzenie
brutto stanowiło 75% średniej dla Polski, a w 2011 r. 76%.
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Ryc. 5.11. Trendy zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w okresie 2002–2011 (wartości w PLN;
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).
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Bezrobocie
W 2011 r. gmina Dobra była trzecią gminą powiatu tarnowskiego o najmniejszym udziale bezrobotnych
w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym (ryc. 5.12).

Ryc. 5.12. Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w powiecie limanowskim w 2011 r.
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W gminie Dobra, w okresie 2003–2008, udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku
produkcyjnym systematycznie 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. Wartości
wskaźnika dla gminy w okresie 2003–2011 były wyższe w porównaniu ze średnimi dla Polski i
województwa małopolskiego, ale niższe niż dla całego powiatu limanowskiego (ryc. 5.13).
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Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców wieku produkcyjnym [%]
17,0

Polska

15,0

woj. małopolskie
powiat limanowski

13,0

gmina Dobra

11,0

9,0
7,0
5,0
3,0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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. Dochody i wydatki budżetu gminy
Dochód własny gminy
Łączny dochód własny gminy Dobra w 2011 r. wyniósł 29 748 240,89 PLN. Szczegółowy podział
dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 5.2.
Tab. 5.2. Dochód gminy Dobra ogółem według działów klasyfikacji budżetowej w 2011 r. (źródło: opracowanie
własne na podstawie GUS).

Dział klasyfikacji budżetowej
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia

Dochód w PLN
146 810,21
13 553,68
146 808,66
3 609 178,48
2 654,98
153 258,38
290996,53
26 202,38
770,00
30 651,99
4 286 870,63
14 868 976,37
370 464,69
28,00
30

Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
SUMA

4 829 248,57
186 603,05
162 727,01
586 434,36
6 949,96
29 052,96
29 748 240,89

5.5. Użytkowanie terenu, lasy i gospodarstwa rolne
Formy użytkowania terenu i struktura własności gruntów
Według GUS w 2010 r. na powierzchnię gminy Dobra (10 991 ha) składały się:
- użytki rolne 4693,7 ha (42,7 % powierzchni gminy);
- grunt leśne 5194,7 ha (47,3 %);
- pozostałe 1102,6 ha (10,0 %).
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 Dobra. Na diagramie kołowym przedstawiono powierzchnię w ha oraz procent
powierzchni gminy Dobra, jaki zajmuje każda z form pokrycia terenu (źródło: opracowanie własne na podstawie
CLC2006).
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Przedstawiona dotychczas struktura wykorzystania i własności gruntów w gminie Dobra 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 i Lasy).

Rolnictwo – Powszechny Spis Rolny 2010
W 2010 r. w gminie Dobra istniały 1954 gospodarstwa rolne, które łącznie zajmowały powierzchnię
7279,7 ha i stanowiły 66,2% powierzchni całej gminy. W obrębie tych gospodarstw użytki rolne
zajmowały 4693,7 ha (42,7% powierzchni gminy).
Średnio powierzchnia użytków rolnych w jednym gospodarstwie rolnym gminy Dobra w 2010 r. wynosiła
2,67 ha. Wartość ta była nieco wyższa od średnich dla gmin woj. małopolskiego (2,3 ha) i Karpat (2,1 ha)
natomiast była znacznie niższa od średniej dla kraju (6,80 ha ; ryc. 5.15).
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Ryc. 5.15. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w 2010 r. (źródło: opracowanie własne na
podstawie 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 w
powyższych klas przedstawia rycina 5.16.
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Ryc. 5.16. Struktura wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Dobra. Na wykresie dla każdej kategorii
przedstawiono wartość bezwzględną (powierzchnia w ha) i jej udział procentowy w całkowitej powierzchni gospodarstw rolnych
w gminie (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).

Bydło polskie czerwone w gminie Dobra
Źródło: Małgorzata Fornal, Urząd Gminy Dobra
W gminie Dobra około 20 rolników przoduje w produkcji mleka oraz hodowli czerwonego bydła
polskiego – rasy dostosowanej do miejscowych warunków. Nadwyżkę mleka rolnicy sprzedają do
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Limanowej, a środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mleka
inwestują w rozwój gospodarstwa. Jest to efekt realizacji w latach 2000–2007 projektu „Hodowla Bydła
Rasy Polskiej Czerwonej w Gospodarstwach Rodzimych w Gminie Dobra” przez Zarząd Stowarzyszenia
Inicjatyw i Wspierania Przedsiębiorczości „Śnieżnica” w Dobrej w ramach współpracy z amerykańską
fundacją Haifer Project International. Istotą projektu było zachowanie rasy polskiej czerwonej, której
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hodowla od wieków odrywała ogromną rolę. Stowarzyszenie zrzeszało ponad 100 członków, w
większości rolników. W trakcie realizacji projektu rolnicy uczestniczyli w szkoleniach na temat rolnictwa
ekologicznego, seminariach pt. „System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, sprzedaż
produktów rolnictwa ekologicznego itp.”. Szkolenia prowadzone były m.in. przez Polski Klub Ekologiczny.
W 2002 r. zorganizowany został podstawowy kurs rolnictwa ekologicznego w dwóch miejscowościach na
terenie Gminy Dobra, w których uczestniczyło około 120 rolników. W 2005 r. gmina przodowała w ilości
gospodarstw ekologicznych w skali kraju, byłą pierwszą pod tym względem gminą w powiecie
limanowskim i województwie małopolskim. W tym czasie istniało 114 gospodarstw ekologicznych, w tym
48 uzyskały odpowiednie certyfikaty.
Rolnicy uczestniczyli również w wyjazdach szkoleniowych, pokazach szkoleniowych dotyczących
sporządzania sianokiszonek oraz korzystali z czasopism rolniczych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat
rolnictwa ekologicznego mogli realizować program rolnośrodowiskowy.
Aktualnie hodowcy zrzeszeni są w Krajowym Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego z siedzibą
w Jodłowniku. Głównym celem związku jest promocja rasy czerwonego bydła polskiego oraz
prowadzenie działań na rzecz rozwoju hodowli tej rasy. Związek zajmuje się organizowaniem wystaw
krajowych polskiego bydła czerwonego. W wyniku starań związku w miesiącu grudniu 2012 r. mleko
krów rasy polskiej czerwonej zostało wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Hodowcy z terenu Gminy Dobra corocznie biorą udział w Krajowej Wystawie Bydła Polskiego
Czerwonego organizowanej pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka
Województwa Małopolskiego zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Realizacja programu rolnośrodowiskowego
W 2012 r. w gminie Dobra 92 gospodarstwa rolne brały udział w programie rolnośrodowiskowym.
Największym zainteresowaniem cieszy się pakiet 2. programu – rolnictwo ekologiczne. Realizowały go
bowiem aż 84 gospodarstwa. Inne pakiety wdrażane na terenie gminy Dobra to:
- 3 – ekstensywne trwałe użytki zielone;
- 6 – ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich;
- 7 – ochrona gleb i wód.
Szczegółową sytuację dotyczącą realizacji programu na terenie gminy Dobra przedstawiono w tab. 5.3.
Tab. 5.3. Liczba gospodarstw oraz powierzchnia użytków rolnych lub liczba zwierząt w poszczególnych wariantach
odpowiednich pakietów programu rolnośrodowiskowego w gminie Dobra w 2012 r. (źródło: inf. ust. Adam Piętoń,
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Limanowej).

Warianty pakietów programu

Liczba gospodarstw

Łączna powierzchnia [ha]

Pakiet 2.Rolnictwo ekologiczne
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2.1 Uprawy rolnicze (dla których
zakończono okres przestawiania)

81

172,97

2.3 Trwałe użytki zielone (dla których
zakończono okres przestawiania)

79

184,49

2.5 Uprawy warzywne (dla których
zakończono okres przestawiania)

60

13,28

2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe (dla
których zakończono okres
przestawiania)

58

41,90

50 (w ramach gosp.
ekologicznego)

76,24

8

18,78

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
3.1 Ekstensywna gospodarka na łąkach i
pastwiskach

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
6.4 Sady tradycyjne

9 (w ramach gosp.
ekologicznego)

64

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
9 (w ramach gosp.
ekologicznego)

2,12

Wśród rolników z terenu gminy biorących udział w programie rolnośrodowiskowym nie było
zainteresowanych tzw. pakietami przyrodniczymi:
- 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000;
- 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 .

Sytuacja ta wynika przede wszystkim z niezbędnych do poniesienia kosztów (refundowanych pod
warunkiem zakwalifikowania do programu) oraz formalności, które zniechęcają rolników gminy Dobra
do udziału w najważniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody pakietach programu (inf. ust. Adam
Piętoń, Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Limanowej).
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Lasy
Karpaty są obszarem Polski o szczególnie dużej lesistości. Procent powierzchni zajętej tutaj przez lasy to
41 (dla porównania w Polsce lasy zajmują 29% powierzchni). Sama gmina Dobra jest natomiast
stosunkowo mocno zalesioną gminą, nawet jak na gminę regionu polskich Karpat. Grunty leśne zajmują
tu 5194,7 ha (47,3 % powierzchni gminy; ryc. 5.17).
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Ryc. 5.17. Zalesienie (procent powierzchni zajętej przez grunty leśne) gminy Dobra, Polski, woj. małopolskiego oraz
gmin regionu polskich Karpat w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W gminie Dobra ponad połowa gruntów leśnych (54%) należy do prywatnych właścicieli. Inaczej wygląda
ogólna sytuacja w Polsce czy w regionie, w którym położona jest gmina (woj. małopolskie i Karpaty) –
przeważająca część lasów jest tu własnością Skarbu Państwa (ryc. 5.18).
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Ryc. 5.18. Struktura własności lasów w 2011 r. w gminie Dobra, woj. małopolskim, gminach regionu Karpat oraz Polsce.
Na wykresie przedstawiono procent, jaki stanowią poszczególne formy w całkowitej powierzchni lasów (źródło: opracowanie
własne na podstawie GUS).

5.6. Uwarunkowania społeczne, kulturalne i turystyczne w gminie
Edukacja
Na terenie Gminy Dobra w roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowały: zespół szkół ogólnokształcących w
Dobrej, dwa zespoły placówek oświatowych (składające się z przedszkola gminnego, szkoły podstawowej
i gimnazjum) w Skrzydlnej i Jurkowie, trzy samodzielne szkoły podstawowe w Chyszówce, Wilczycach i
Stróży oraz samodzielne przedszkole gminne w Dobrej.

Instytucje kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej jest instytucją odpowiedzialną za organizację szeregu imprez , w tym
festynów okolicznościowych i konkursów. Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej działają: Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, chór "Lirnik", liczne grupy artystyczne oraz trzy świetlice
środowiskowe w Dobrej, Jurkowie i Przenoszy.

Parafie
Na terenie gminy Dobra znajdują się cztery kościoły parafialne obrządku rzymskokatolickiego:
- Kościół Parafialny p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej,
- Kościół Parafialny p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie,
- Kościół Parafialny p.w. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stróży,
- Kościół Parafialny p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej.

Kluby sportowe
Gmina Dobra może się poszczycić działaniem na jej terenie 5 klubów sportowych. Są to związane
ze szkołami: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum w Dobrej, Uczniowski Klub
Sportowy „Set-Jurków”; a także: Klub Motorowy „THOR” w Dobrej, Ludowy Klub Sportowy, Dobrzanka”
w Dobrej, Klub Sportowy „Stradomka” w Skrzydlnej.

Organizacje pozarządowe i spółdzielnie
Na terenie gminy Dobra działają 4 ochotnicze jednostki straży pożarnej, swoje siedziby mają one
w Dobrej, Jurkowie, Skrzydlnej i Stróży. Ponadto aktywnych jest kilka organizacji pozarządowych
(z siedzibą zarówno na terenie gminy jak i najbliższym otoczeniu) zajmujących się zarówno kulturą,
wspieraniem przedsiębiorczości, jak i pomocą społeczną. Najważniejsze z nich wymieniono w tab. 5.4.
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Tab. 5.4. Organizacje pozarządowe realizujące swoje działania na terenie gminy Dobra.
L.p. Nazwa organizacji
1.
Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Społecznych „Błękit”
2.
3.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego

4.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich (Aktywną działalność prowadzi osiem Kół Gospodyń Wiejskich)

5.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

6.

Akcja Katolicka

7.

Caritas

8.

Karpacki Związek pszczelarzy Koło Pszczelarzy w Dobrej

Walory turystyczne, transport i komunikacja
Gmina Dobra posiada korzystne położenie komunikacyjne, co stwarza tu dobre warunki do rozwoju
turystyki. Położona jest w odległości 80 km od Krakowa i Zakopanego oraz 40 km do Nowego Sącza. W
odległości nie większej niż godzina jazdy samochodem znajduje się wiele miejsc szczególnie
atrakcyjnych turystycznie, m. in.: Kraków, Wieliczka (kopalnia soli), Bochnia (kopalnia soli), Zalew
Rożnowski, Stary Sącz, Czorsztyn (zamek Czorsztyński i Zalew), Niedzica (Zamek), Szczawnica (spływ
Dunajcem), Rabka Zdrój, Szczyrzyc (zabytkowy klasztor oo. Cystersów). Również stosunkowo
niewielka odległość dzieli gminę od Słowacji.
Wszystkie wsie gminy objęte są kursującą regularnie komunikacją publiczną (PKS, PKP, prywatni
przewoźnicy). Warto zauważyć, że przez gminę przebiega jedna z najpiękniejszych krajobrazowo,
przecinająca obszar Beskidu Wyspowego linia kolejowa PKP w Polsce. Atrakcyjność podróży tym
szlakiem zwiększa dodatkowo "pociąg retro", który w okresie wakacyjnym co dwa tygodnie kursuje na
trasie Chabówka–Dobra–Chabówka.
Walory turystyczne regionu podnoszą niewątpliwie organizowane z myślą o mieszkańcach i turystach
doroczne imprezy. Zalicza się do nich m.in. Jarmark Dobrzański. Festyn po raz pierwszy zorganizowano
w 2011 r. z inicjatywy Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w
Dobrej. Nieco dłuższą tradycją mogą się poszczycić natomiast „złazy turystyczne” organizowane w
ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy – Złaz Turystyczny na Łopieniu (w 2012 r. miała miejsce VII edycja)
oraz Złaz Turystyczny na Ćwilinie (III edycja).
W 2012 r. na terenie gminy działało 28 gospodarstw agroturystycznych. Większość z nich to miejsca
dostępne dla turystów przez cały rok, niektóre tylko w sezonie wakacyjnym. Łącznie w sezonie
wakacyjnym oferują one 340 miejsc noclegowych (stan na sierpień 2012). Nie brakuje tu również

39

zaplecza gastronomicznego – w 2011 r. na terenie gminy funkcjonowało ponadto 10 punktów
gastronomicznych (źródło: serwis internetowy gminy Dobra).
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6. Kluczowe siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin
występujące na terenie gminy
Opracowanie: Rafał Bobrek
Gmina Dobra jest bogata i zróżnicowana pod względem przyrodniczym. Szczególnie cenne są tu
zalesione wzniesienia Beskidu Wyspowego w południowej i środkowej części gminy. Ochronie podlega
tu łącznie 18 typów siedlisk przyrodniczych oraz 10 gatunków zwierząt zagrożonych w skali Unii
Europejskiej (wymienionych w załącznikach: I i II Dyrektywy Siedliskowej). Oprócz tego, występuje co
najmniej 26 gatunków ptaków lęgowych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
Najważniejsze siedliska przyrodnicze, chronione tu w ramach sieci Natura 2000, to ziołorośla górskie,
torfowiska wysokie, jaskinie, żyzne i kwaśne buczyny orz łęgi nadrzeczne. Obszar ten jest bardzo
istotny także dla szeregu gatunków ssaków (wilk, ryś, niedźwiedź, nietoperze podkowiec mały i nocek
orzęsiony), ptaków (głuszec, puszczyk uralski, derkacz, dzięcioł trójpalczasty) i płazów (traszka
karpacka, kumak górski). Rozległe obszary górskich lasów w gminie stanowią także element
naturalnych korytarzy ekologicznych dla wielu zwierząt, w tym dużych ssaków drapieżnych.

6.1. Obszary Natura 2000
Na terenie gminy Dobra położone są w całości lub we fragmentach trzy obszary Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 (mapa 1.)
Wszystkie trzy to obszary „siedliskowe” (obszary mające znaczenie dla Wspólnoty):
1. Ostoja Gorczańska PLH120018
2. Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052
3. Uroczysko Łopień PLH120078
Oprócz tego, na obszarze gminy zlokalizowana jest cześć obszaru IBA (Important Bird Area) Beskid
Wyspowy, czyli ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (mapa 1).
Poniżej przedstawiono charakterystykę walorów przyrodniczych i przedmiotów ochrony tych obszarów.
Ostoja Gorczańska PLH120018
Rozległy obszar (17 998 ha) chroniący naturalne górskie lasy, cenne łąki reglowe, rozległe
obszary źródliskowe i doliny górskich rzek. Obejmuje prawie całe pasmo Gorców. Ostoja
karpackiej fauny puszczańskiej w tym dużych drapieżników (niedźwiedź, wilk, ryś). Szata roślinna
o wysokim stopniu naturalności z wieloma cennymi zbiorowiskami roślinnymi (zarówno leśnymi
jak i łąkowymi) i bogata florą roślin naczyniowych (ok. 940 gatunków). Obszar istotny także dla
ochrony płazów.
W obszarze tym ochronie podlegają:
 17 typów siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:
kod siedliska
nazwa
3220
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
6230
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
6430
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
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sepium)
6510
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
6520
Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
7110
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
7120
Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji
7140
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z ScheuchzerioCaricetea)
7220
Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
7230
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
8220
Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
8310
Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
9110
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
91D0
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosiPinetum)
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 spośród siedlisk otwartych mają tu ziołorośla górskie, a spośród
siedlisk leśnych – zbiorowiska buczyn i łęgów nadrzecznych.
 6 gatunków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:
kod gatunku
nazwa
1352
wilk Canis lupus
1354
niedźwiedź brunatny Ursus arctos
1355
wydra Lutra lutra
1361
ryś Lynx lynx
1193
kumak górski Bombina variegata
2001
traszka karpacka Triturus montandoni
Ta leśna, górska ostoja jest szczególnie ważnym miejscem dla dużych ssaków drapieżnych –
niedźwiedzia, wilka i rysia.
Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052
Obszar powołany dla ochrony nietoperzy o powierzchni 3 097 ha, składający się z jedenastu
oddzielnych enklaw, z których jedna leży na obszarze gminy Dobra (kościół w Skrzydlnej). 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
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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.
 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.
Uroczysko Łopień PLH120078
Niewielki obszar (44,6 ha) zlokalizowany w Beskidzie Wyspowym na północnym stoku góry
Łopień. Cztery tutejsze jaskinie są niezwykle ważnym miejscem hibernacji i rojenia się dla trzech
gatunków nietoperzy podkowca małego, nocka orzęsionego i n. Bechsteina. Poza tym chronione
tu jest górskie torfowisko wysokie, które jest siedliskiem bardzo rzadkim w Beskidach.
W obszarze tym ochronie podlegają:
 4 typy siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:
kod siedliska
nazwa
7110
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
8310
Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
9130
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
91D0
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosiPinetum)
Szczególnie cenne są tu jaskinie oraz górskie torfowisko wysokie.
 3 gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:
kod gatunku
nazwa
1303
podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
1321
nocek orzęsiony Myotis emarginatus
1323
nocek Bechsteina Myotis bechsteini
Dla wszystkich trzech gatunków nietoperzy jaskinie tego obszaru są niezwykle ważną ostoją. Zimę
spędza w nich np. prawie cała populacja podkowca małego z Beskidu Wyspowego.
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IBA Beskid Wyspowy (Ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym)
Obszar kluczowy dla ptaków, zajmujący powierzchnię 12 134 ha, obejmujący najwyższą cześć
pasma górskiego o tej samej nazwie. Typowy obszar górski porośnięty przez zbiorowiska lasów
reglowych, poprzecinane dolinami licznych potoków oraz łąkami i pastwiskami. W ostoi
stwierdzono ok. 150 gatunków ptaków, z czego ok. 120 lęgowych. Spośród gatunków
wymienionych w zał. I Dyrektywy Ptasiej stwierdzono tu 29, z czego 26 jest lęgowa. 13 gat.
znalazło się w „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Szczególnie cenna jest populacja
zagrożonego w skali kraju leśnego kuraka – głuszca. Jest to też jedna z dziesięciu ważniejszych
krajowych ostoi lęgowych derkacza i puszczyka uralskiego. Dla szeregu kolejnych gatunków
wielkość tutejszej populacji przekracza 1% populacji krajowej (np. puchacz, sóweczka,
włochatka, dzięcioł trójpalczasty). Z gatunków nie wymienionych w zał. I Dyrektywy Ptasiej
istotne jest tu występowanie siwerniaka, związanego z wysokogórskimi łąkami.
 32 gatunki ptaków, kluczowe dla IBA Beskid Wyspowy:
nazwa
jarząbek Bonasa bonasia
cietrzew Tetrao tetrix
głuszec Tetrao urogallus
bocian czarny Ciconia nigra
bocian biały Ciconia ciconia
trzmielojad Pernis apivorus
bielik Haliaeetus albicilla
błotniak zbożowy Circus cyaneus
błotniak łąkowy Circus pygargus
orlik krzykliwy Aquila pomarina
orzeł przedni Aquila chrysaetos
derkacz Crex crex
puchacz Bubo bubo
sóweczka Glaucidium passerinum
puszczyk uralski Strix uralensis
włochatka Aegolius funereus
lelek Caprimulgus europaeus
zimorodek Alcedo atthis
dzięcioł zielonosiwy Picus canus
dzięcioł czarny Dryocopus martius
dzięcioł średni Dendrocopos medius
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
lerka Lullula arborea
drozd obrożny Turdus torquatus
jarzębatka Sylvia nisoria
muchołówka mała Ficedula parva
44

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
gąsiorek Lanius collurio
ortolan Emberiza hortulana
czeczotka Carduelis flammea
siwerniak Anthus spinoletta

Na uwagę zasługuje także miejscowa linia pszczół rasy carnica linia „Dobra”. O jej odrębności świadczy
fakt, że brak jest obecnie w Polsce innych linii tej rasy – najbliższa to carnica linia Sklenar w Austrii. Ta
endemiczna linia pszczoły rasy kraińskiej, zasiedla stoki i dolinę między górami : Mogielica, Łopień, Ćwilin
i Śnieżnica. Aktualnie przygotowane jest opracowanie „Program ochrony zasobów genetycznych pszczół
rasy kraińskiej (Apis mellifera carnica) linii Dobra” (http://kolopszczelarzy.gminadobra.pl), mające na
celu ochronę tej rasy.
pszczoła Apis mellifera carnica linia Dobra
Kluczowe działania ochronne to:
•

utworzenie rejonu zachowawczego (zakaz wwozu pszczół innych linii, działania hodowlane)

•

utworzenie trutowiska

•
ochrona i wprowadzanie miejscowych roślin miododajnych zielnych i drzewiastych (np. ochrona
wycinanych nagminnie starych lip).
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6.2. Inne formy ochrony przyrody
Spośród innych form obszarowej ochrony przyrody na terenie gminy Dobra zlokalizowane są:
Rezerwaty przyrody
 Śnieżnica (24,92 ha; leśny) – chroni naturalny drzewostan buczyny karpackiej oraz kwaśnej
buczyny górskiej,
 Mogielica (50,44 ha; faunistyczny) – obejmuje dolnoreglowe bory bukowo-jodłowe
i górnoreglową świerczynę na górze Mogielica. Ochroną objęte są tu rzadkie gatunki ptaków (w
tym głuszec) oraz siedliska przyrodnicze i formy skalne występujące w szczytowych partiach tego
najwyższego w Beskidzie Wyspowym wzniesienia.
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 południową i środkową część gminy Dobra.

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 Dobra ma więc znacznie szerszy,
ogólnoeuropejski wymiar.
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
Lasy liściaste i mieszane, obejmujące bukowe, a w górach bukowo-jodłowe i bukowo-jodłowoświerkowe 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.
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
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Otwarte zbiorowiska na bardzo wilgotnych, ubogich w związki odżywcze i kwaśnych torfach,
zasilane niemal wyłącznie przez wody opadowe, o charakterystycznej kopulastej strukturze
i dolinkowo-kępkowej mikrorzeźbie powierzchni. Tworzą się poza zasięgiem oddziaływanie wód
gruntowych i powierzchniowych. Roślinność budują nieliczne, wyspecjalizowane ekologicznie
grupy, znoszące skrajne warunki torfowiska (silnie kwaśny odczyn i niska trofia) – głównie mchy
torfowce, krzewinki, byliny, rzadziej krzewy i niewielkie drzewa. W Polsce siedlisko to występuje
przede wszystkim na północy kraju, w pasie przymorskim i na Pojezierzach. Nieliczne torfowiska
wysokie rozmieszczone są ponadto w centralnej Polsce, w górach i na Podhalu. Jest to siedlisko
priorytetowe.
Kluczowe działania ochronne:
 dla torfowisk żywych i dobrze zachowanych – objęcie ich ochroną bierną
i zabezpieczenie przed zmianami wywołanymi działalnością człowieka (np. odwodnienie
i melioracja, nawożenie, zalesianie)
 dla siedlisk zaburzonych – należy wdrożyć odpowiednie działania ochrony czynnej,
mające na celu ponowne uruchomienie naturalnych procesów wzrostu torfowiska (np.
przywrócenie właściwych stosunków wodnych, usunięcie wierzchniej, zdegradowanej
warstwy torfu, usunięcie drzew).
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum)
Iglaste i liściaste bory i lasy na podłożu torfowym, z trwale wysokim poziomem wody, zawsze
kwaśne i ubogie w związki odżywcze. Warstwa drzew budowana jest głównie przez brzozę
omszoną, kruszynę pospolitą, sosnę zwyczajną, sosnę drzewokosą, kosodrzewinę i świerk
pospolity. W warstwie runa charakterystyczne są gatunki specyficzne dla terenów bagiennych
(mchy torfowce, turzyce, borówki). W Polsce siedlisko występuje w szeregu podtypów, jest
zróżnicowane i niejednorodne.
Kluczowe działania ochronne:
 wyłączenie z użytkowania leśnego i objęcie ochroną bierną najlepiej zachowanych
fragmentów borów bagiennych,
 zachowanie lub przywrócenie właściwych stosunków wodnych,
 zaniechanie eksploatacji torfu.
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
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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.

wilk Canis lupus
Duży ssak drapieżny z rodziny psowatych, żyjący w grupach rodzinnych (watahach). Pojedyncza
wataha zajmuje terytorium ok. 150-300 km2, w obrębie którego poluje głównie na duże ssaki
kopytne, będące podstawą diety wilków. W Polsce wilki zamieszkują głównie Karpaty, Roztocze,
Polesie Lubelskie oraz Puszcze północno-wschodniej Polski.
Kluczowe działania ochronne:
 wyznaczenie i ochrona sieci korytarzy ekologicznych łączących miejsca występowania
tego gatunku w Polsce, a także odpowiednie planowanie i realizacja inwestycji
związanych z rozwojem infrastruktury drogowej w kraju,
 tworzenie stref ochronnych w miejscach rozrodu, ograniczenie tam penetracji ludzkiej,
 przeciwdziałanie konfliktom z hodowcami zwierząt gospodarskich w miejscach
występowania wilków, edukacja ekologiczna,
 egzekwowanie ochrony gatunkowej, walka z kłusownictwem.
kumak górski Bombina variegata
Niewielkich rozmiarów płaz bezogonowy o charakterystycznym ubarwieniu ciała – wierzch jest
szary z nieregularnymi plamkami, natomiast na stroni brzusznej na ciemnym tle występuje
charakterystyczny układ jaskrawych, żółtych lub pomarańczowych plam. Jest ciepłolubny –
zasiedla niewielkie, płytkie zbiorniki, często o charakterze okresowym – stawy, rowy, glinianki,
młaki i kałuże tworzące się w koleinach na drogach gruntowych. Występuje niemal wyłącznie
w Karpatach i na ich pogórzu.
Kluczowe działania ochronne:
 zapewnienie kumakom dostępu do wystarczającej ilości miejsc rozrodczych –
niewielkich, okresowych zbiorników wodnych w górach i na pogórzu.
 ochrona istniejących zbiorników rozrodczych przed likwidacją lub zagospodarowaniem,
 ochrona różnorodności siedlisk otaczających zbiorniki rozrodcze – miejsc, gdzie gatunek
występuje poza okresem godowym, oraz połączeń między nimi (korytarzy
ekologicznych).
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),
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właściwa polityka inwestycyjna na obszarach występowania głuszca, nie powodująca
utraty siedlisk dogodnych dla tego gatunku,
redukcja liczebności drapieżników (lis, kuny, dzik).

dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
Parasolowy gatunek dla borów świerkowych, które najchętniej zasiedla. Jest silnie uzależniony
od obecności w siedlisku odpowiedniego zapasu drzew zamierających i martwych (stojących
oraz leżących). Występuje jedynie w dwóch rejonach kraju – w rozległych puszczach północnego
wschodu, oraz w górskich borach Karpat.
Kluczowe działania ochronne:
 zaprzestanie usuwania martwego drewna z lasów zasiedlonych przez tego dzięcioła,
 pozostawianie w lesie odpowiedniej liczby zamierających i martwych świerków,
 zachowanie i ochrona górskich świerczyn.
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. Strategia ekorozwoju gminy Dobra: działalność pasterska
Opracowanie: Józef Michałek
Podsumowanie
Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w tym owiec, utrzymanie pasterstwa na obszarach górskich
to jedno z ważnych wyzwań stojących przed społecznościami lokalnymi w Karpatach. Trudna sytuacja
ekonomiczna małych gospodarstw prowadzi do coraz częstszego zaniechania użytkowania ziemi, co
powoduje osłabienie aktywności społecznej mieszkańców, oraz potencjału gospodarczego karpackich
gmin. Dodatkowo proces ten w sposób niekorzystny oddziałuje na walory przyrodnicze siedlisk
łąkowych, a pośrednio obniża atrakcyjność turystyczną i kulturową regionu. Zagadnienia te dostrzeżone
zostały już wiele lat temu w krajach rozwiniętych zachodniej Europy, stąd specjalne programy mające na
celu odtworzenie działalności pasterskiej, skierowane m.in. do mieszkańców wsi górskich Wogezów czy
Alp. Potencjał ten jest dostrzegany także na poziomie krajowym, m.in. w projekcie Programu
Strategicznego Obszary Wiejskie do 2020 r. dla województwa małopolskiego. W dokumencie tym wypas
kulturowy wskazany jest jako istotny czynnik aktywizacji gospodarczej karpackich gmin, zgodny z ideą
zrównoważonego rozwoju.
Pasterstwo w Karpatach to nie tylko wypas, to także wieloaspektowy rozwój innych sfer aktywności
ludzkiej. Stymuluje on rozwój rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, rękodzieła i usług, rozwój
turystyki kulturowej, oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym hal, które na równi z architekturą
stanowią cenny przykład obszarów krajobrazu kulturowego. Pasterstwo tradycyjne i wypas kulturowy to
wreszcie baza dla rozwoju kapitału społecznego wsi. Wykorzystanie funkcjonującego wypasu
kulturowego jako jednej z podstaw rozwoju społecznego stwarza więc nadzieje na powstawanie
kolejnych klastrów tematycznych zrównoważonego rozwoju. Niniejsza koncepcja rozwoju pasterstwa
jest propozycją do podjęcia działań na rzecz zachowania i rozwoju działalności pasterskiej w gminie
Dobra.
Walory przyrodnicze i historyczne oraz uwarunkowania gospodarcze gminy Dobra stwarzają dobre
podstawy do rozwoju działalności pasterskiej. Istotne czynniki sprzyjające rozwojowi wypasu
kulturowego w gminie Dobra, to m.in. nieużytkowane w znacznym stopniu pastwiska i tereny zielone,
istniejące tu w przeszłości tradycje gospodarki pasterskiej oraz potencjał do wyrobu produktów
regionalnych. Działalność pasterska może dodatkowo wspierać rozwój oferty agroturystycznej związanej
z wyrobem rękodzieła, kultywowaniem zwyczajów pasterskich oraz funkcjonowaniem pasterskiej
zagrody edukacyjnej.

W strategii przyjęto trzy główne kierunki rozwojowe:
1) stworzenie systemu funkcjonowania grup pasterskich dla mieszkańców zainteresowanych
podejmowaniem działalności w zakresie prowadzenia wypasu, ze szczególnym uwzględnieniem wypasu
kulturowego owiec,
2) stworzenie systemu wsparcia dla prowadzonego wypasu,
50

3) wzbogacenie działalności pasterskiej o inne, powiązane formy działalności gospodarczej, m.in.
sprzedaż produktów lokalnych oraz ofertę turystyczną związaną z lokalnym dziedzictwem kulturowym
(imprezy pasterskie, pokazy edukacyjne, promocja produktów regionalnych, rękodzieła i serów)

7.1. Założenia wstępne
Działalność pasterska ma na terenie Karpat bardzo długą historię, a wypas zwierząt w dużej mierze
kształtował zarówno krajobraz, walory przyrodnicze, jak i kulturę tego regionu. Jednocześnie działalność
pasterska jako forma działalności gospodarczej może w istotny, pozytywny sposób kształtować
ekonomię gminy i pozytywnie oddziaływać na lokalne zasoby przyrodnicze. Aktywizacja tej mocno
osadzonej w tożsamości Karpat działalności, jest więc bez wątpienia uzasadniona i potrzebna.
Karpaty na przestrzeni wieków były szlakiem wędrówek i ponawianych fal osadnictwa, co sprzyjało
rozwojowi pasterstwa. Faliste i łagodne formy szczytów w jednych partiach, w innych występowanie
naturalnych hal nad górną granicą lasu dawało możliwość prowadzenia wypasu zwierząt,
w początkowym okresie kóz i owiec, później wołów a w niektórych terenach - koni. Nasilenie wypasu na
obszarze Puszczy Karpackiej, cerhlenie drzew, wypalanie lasu i prowadzenie stałego wypasu wpłynęły na
formowanie się terenów łąk, pastwisk stokowych i hal. Mieszanka ludów, długo praktykowany pasterski
nomadyzm i trudne warunki życia dały w rezultacie unikalną kulturę karpacką. Wartością, która spajała
tak ukształtowane i rozwinięte społeczności karpackie było pasterstwo.
Przed okresem powstawania pierwszych osad i lokowania wsi karpackich dominowało pasterstwo
transhumancyjne będące ekstensywną formą wypasu, która polegało na sezonowym, stałym
przemieszczaniu stad z letnich pastwisk górskich na pastwiska zimowe ulokowane na równinach
podgórskich i w dolinach. Czas kalendarzowy takich przegonów zwierząt był ściśle związany z warunkami
środowiskowymi i bogatą obrzędowością. Tworzył nieprzerwany cykl obejmujący wszystkie sfery życia
pasterzy jak również wspólnot wiejskich i władzy lokalnej. Zbliżająca się wiosna i wykot owiec
determinował postępowanie pasterzy. Owce prowadzone były na letnie pastwiska i tam przebywały do
końca września. Dawniej takie przygotowanie wypasu należało uroczyście przedstawić wspólnocie
pasterskiej ogłaszając redyk. Dziś jest on praktykowany w szczątkowej formie jako uroczyste rozpoczęcie
wypasu na Podhalu, w Beskidzie Żywieckim i Śląskim.

Współcześnie gospodarka pasterska niemal zanikła. W szczególnie trudnej sytuacji społecznoekonomicznej znalazły się w ostatnich latach drobne gospodarstwa położone na obszarach górzystych
południowej i południowo-wschodniej Polski. Pomimo przewidzianych specjalnych środków
finansowych służących wsparciu obszarów problemowych w rolnictwie tj. dopłat górskich i dla terenów
podgórskich nie zmieniły one w sposób znaczący trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych.
Także dotacje rolnośrodowiskowe, z którymi wiązano wielkie nadzieje nie przyniosły oczekiwanych
następstw w sferze podtrzymania, czy też rozwoju produkcji ekstensywnej i o podwyższonej jakości.
Przyczyny takiego stanu leżą zarówno po stronie instytucjonalnej tj. złożoności procedur starania o tego
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typu środki pomocowe, jak też wynikają z małej powierzchni gospodarstw i stąd ograniczonych
możliwości ekonomicznej rentowności. Dobrą alternatywą dla odchodzących od gospodarowania
rolniczego wsi karpackich jest wprowadzenie innowacji organizacyjnej w kształtowaniu stanu
i struktury produkcji rolnej w regionach górskich i ponowne podjęcie zbiorczego, komercyjnego
i komercyjno-kulturowego wypasu owiec. Wypas ten ma w polskich Karpatach kilkusetletnią tradycje
i dotyczy wypasu nie tylko owiec, ale i innych zwierząt gospodarskich. Jest on praktykowany nie tylko
w Karpatach, ale także w krajach Europy Zachodniej, czego przykładem jest wspólny wypas krów
w Alpach – prowadzony w Szwajcarii, Austrii, Francji i Włoch.
Obecnie w ograniczonej formie pasterstwo zaczyna rozwijać się w Beskidach i na Podhalu w związku
z komercjalizacją działań bacy i praktycznym podejściem do ekonomii prowadzonego wypasu.
Zarówno wśród indywidualnych przedsiębiorców, jak i wśród lokalnych samorządów jest coraz większe
zrozumienie rynkowych podstaw działalności pasterskiej i akceptacja faktu, że rozwijanie tej
działalności, może wiązać się z istotną aktywizacją lokalnej gospodarki. Baca organizując wypas
przyjmuje na siebie całość spraw związanych z prowadzeniem wypasu, co ujęte zostało w projekcie opisu
zawodu:
„Baca - jest zawodem o charakterze usługowo – handlowo - produkcyjnym, którego celem jest
organizacja i zarządzanie wypasem zwierząt takich jak owce, bydło, kozy i konie, pozyskiwanie mleka,
wyrób tradycyjnych serów i ich sprzedaż bezpośrednia. Poprzez bezpośrednie negocjacje z hodowcami
umawia wynajem i ilość planowanych do wypasu zwierząt, określa powierzchnię i miejsce wypasu
dzierżawiąc lub wynajmując tereny wypasowe, a także organizuje obsługę wypasu poprzez wynajęcie do
pracy odpowiedniej ilości juhasów. Baca dba o infrastrukturę pasterską oraz narzędzia, o stan
ekologiczny pastwiska, prowadząc wypas ekstensywny, zna podstawowe siedliska przyrodnicze i gatunki
roślin chronionych związanych ze środowiskiem wypasu, usuwa rośliny niepożądane. Baca przestrzega
zasad organizacji pracy wypasu (pojenie, wypas, wyrób serów), a także zasad BHP oraz dobrostanu
zwierząt. Baca organizuje sprzedaż własnych produktów wytwarzanych w ramach prowadzonego
wypasu. Baca funkcjonuje w specyfice kulturowej, zachowując obrzędy i zwyczaje regionu”.
Funkcjonujące przez ostatnie stulecia (od XVII do XX w.) pasterstwo szałaśnicze to nic innego jak
wspólnotowy wypas owiec angażujący całą społeczność pasterską wsi do współpracy i działań na rzecz
prowadzonego wypasu pod opieką bacy lub sałaszników. To w tym sposobie prowadzenia wypasu
ukształtowała się bogata obrzędowość i kultura pasterska, dziś określana jako wypas kulturowy. W ten
sposób kształtowała się kultura pasterska będąca zarazem źródłem żywotnej kultury góralskiej łączącej
dziś mieszkańców Karpat. Z natury swej jest ona oparta na wypracowanej przez pokolenia umiejętności
funkcjonowania wspólnot, gdzie współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu jest płaszczyzną wymiany
wiedzy, doświadczenia, umiejętności gospodarowania ludzi przedsiębiorczych, naturalnych liderów
społeczności pasterskich – baców. Jednocześnie warto podkreślić pozytywne oddziaływanie działalności
pasterskiej na zasoby przyrodnicze. Głównym zagrożeniem trwałych użytków zielonych w obecnych
czasach, na obszarach górskich jest ich zarastanie, związane z porzucaniem gospodarki rolnej. Zjawisko
to szczególnie częste jest w przypadku małych gospodarstw o niskiej rentowności, które jednocześnie
z reguły odznaczają się wysokimi walorami przyrodniczymi terenów otwartych. Realizacja działalności
pasterskiej na takich obszarach umożliwia więc często utrzymanie właściwej struktury siedlisk łąkowych
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i w większości przypadków bez wątpienia pozytywnie kształtuje strukturę siedlisk polno-łąkowych na
terenie Karpat.

Jak działalność pasterska może aktywizować ekonomię karpackich gmin?

Rola pasterstwa w pozytywnym kształtowaniu aktywności lokalnych społeczności w polskich Karpatach
jest nie do przecenienia. Rozwój działalności pasterskiej może w istotny sposób przyczyniać się do
rozwoju lokalnych gospodarek, pozytywnie oddziaływać na finanse zarówno lokalnych
przedsiębiorców, jak i samej gminy. Wdrażanie wypasu pozwala zachować cenne walory przyrodnicze
gminy, jednocześnie kultywując historię i tradycje oraz wzmacniając więzi i współpracę między
mieszkańcami gminy. Działalność pasterska spełnia więc funkcję integrującą i aktywizującą wiele
różnych aspektów funkcjonowania społeczności lokalnych i w związku z tym może mieć fundamentalne
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w polskich Karpatach.
Dynamicznie rozwijający się rynek produktów regionalnych daje dużą szansę na utrzymanie i rozwój
hodowli zwierzęcej. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że ekonomiczna opłacalność takiej działalności
w długim okresie czasu, zagwarantowana będzie w szczególności w dużych, kilkudziesięcio-hektarowych
gospodarstwach, lub tez w przypadku prowadzenia wypasu wspólnotowego. Uregulowany wyrób
i sprzedaż produktów regionalnych (np. sery i jagnięcina) prowadzone w ostatnim dziesięcioleciu, są
przykładem na opłacalność tego typu przedsięwzięć. Intensywny wzrost zainteresowania konsumentów
produktami tradycyjnymi, lokalnymi prognozować może rosnący popyt na takie produkty tradycyjne,
których doskonałym źródłem może być właśnie działalność pasterska. Należy oczekiwać dalszego
rozwoju tej tradycyjnej formy organizacyjnej prowadzenia wypasu na obszarach górskich, szczególnie
tam, gdzie ziemie do niedawna rolnicze, dziś leżą odłogiem.
Należy również dodać, że tradycyjny wypas oraz związany z nim rynek produktów regionalnych może być
również elementem budowania oferty turystycznej. Powrót do często zapomnianych, lecz obecnych
w kulturze regionu praktyk - uroczystego rozpoczęcia wypasu (mieszanie owiec, redyk), obchodów nocy
św. Jana, czy innych obrządków związanych z kalendarzem wypasu zwierząt gospodarskich, jest szansą
na zaoferowanie turystom niepowtarzalnych wrażeń czynnego udziału w tych praktykach, swoistą żywą
lekcją życia wiejskiego określanego dziś jako atrakcje turystyki kulturowej. Jak wskazują badania rozwoju
turystyki realizowane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, właśnie takich
autentycznych doświadczeń coraz częściej będą poszukiwać turyści. Przykładem mogą być podjęte przez
samorząd i społeczność lokalną działania na rzecz przywrócenia pasterstwa w gminie Istebna, które
zaowocowały organizacją szeregu imprez folklorystycznych przyciągających rzesze turystów. Począwszy
od majowego redyku (mieszania owiec), wakacyjnych jarmarków pasterskich i jesiennego „rozsodu”. Te
oraz inne propozycje prezentowania zwyczajów i obrzędów pasterskich rozwijają się również w innych
gminach. Redyk w Korbielowie, Zwyk bacowski w Soblówce czy Łosod na Hali Boraczej to tylko niektóre
przykłady wykorzystania turystycznego działalności pasterskiej. Analiza danych internetowych pozwala
twierdzić, że pasterstwo stało się atrakcyjnym produktem turystycznym, mającym wymierny wpływ na
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zwiększenie frekwencji turystycznej, co może przekładać się na realne dochody mieszkańców
prowadzących działalność gospodarczą związana z turystyką.
Przykład organizacji w 2013 r. Redyku Karpackiego wskazuje na znaczne zainteresowanie tradycyjną
kulturą pasterską. W ciągu 6 miesięcy funkcjonowania strony tego wydarzenia na Facebooku osiągnęła
ona ponad 9 tys. polubień. Dziesiątki artykułów pojawiło się w mass mediach, zwiększył się również ruch
turystyczny w okolicach, gdzie prowadzi się wypas owiec. Wskazywać to może na rzeczywiste
zainteresowanie potencjalnych turystów przyjeżdżających w Karpaty, tego typu wydarzeniami.
Wreszcie prowadzenie wspólnego wypasu na terenach nieużytkowanych, może być szansą na
kompleksowe przygotowanie wniosków płatności bezpośrednich i rolno-środowiskowych obejmujących
całe kompleksy wypasowe, już nie kilku, lecz kilkudziesięciu czy kilkusethektarowe, co w sposób
zasadniczy może zmienić udział obszarów górskich w systemach płatności. Stały i znaczący przypływ
środków może mieć znaczący udział w bilansie finansowym sołectw, stymulować ich rozwój i podnieść
ich rolę w kształtowaniu stosunków społecznych.
Pozytywną rolę pasterstwa dla rozwoju obszarów górskich coraz powszechniej dostrzegają instytucje
państwowe i samorządowe. Udział tej formy gospodarowania obecny jest we wszystkich niemal
dokumentach i programach rozwojowych. Jednocześnie w ramach wielu funduszy istnieją możliwości
finansowania działań związanych z wypasem. Mogą to być zarówno programy wojewódzkie (Owca plus
w województwie śląskim i Program Promocji Hodowli w województwie podkarpackim), jak i fundusze
mechanizmu szwajcarskiego czy norweskiego (np. projekt Karpaty Łączą).
W województwie Małopolskim w strategicznym programie dla rolnictwa, podsumowanym
w dokumencie „Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce”, także zaproponowano zadania
promujące wypas, m.in. w ramach. działania 4.3.3 „Wsparcie tradycyjnego pasterstwa”. Dodatkowo
w dokumencie strategicznym Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego Program
Strategiczny Obszary Wiejskie, w ramach działania 6: Gospodarcze wykorzystanie potencjału rolniczego
i przyrodniczego w Karpatach”, proponuje się przedsięwzięcia związane z aktywizacją wypasu
kulturowego, wskazując, że jest to „aktywny czynnik kreowania nowych miejsc pracy, w tradycyjnych
dotąd zawodach i turystyce, a także kierunek rozwoju produktów lokalnych”. Zgodnie z dokumentem
zakłada się wsparcie dla 100 grup pasterskich, budowy 2 małych ubojni, szkoleń zawodowych dla
hodowców zwierząt przeżuwających (baców i juhasów, hodowców owiec, kóz, koni oraz bydła) oraz
wsparcie finansowe czempionatów hodowlanych i wystaw. Przewiduje się również tworzenie i rozwój
grup hodowlanych posiadaczy zwierząt, opracowanie materiałów etnograficznych dotyczących zagród
pasterskich oraz zastosowanie dorobku naukowego w następujących obszarach: zagrody, budownictwo
inwentarskie i inne obiekty gospodarskie nawiązujące stylem, funkcjonalnością i zdobnictwem do
tradycji regionu. W latach realizacji programu planuje się wydatkowanie na ten cel ponad 17 mln zł.

Powyższe przykłady wyraźnie wskazują, że instytucje rządowe na różnym szczeblu widzą w promocji
działalności pasterskiej na terenie Karpat, szansę na aktywizację lokalnych społeczności oraz
wzmocnienie ich ekonomii, promując rozwój gospodarczy w oparciu o lokalny potencjał i w zgodzie
z ideą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to także dla potencjalnych beneficjentów, że środki na
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uruchomienie działalności pasterskiej będą bez wątpienia dostępne w najbliższych latach w ramach
różnego rodzaju funduszy. To od przygotowania społeczności lokalnej i zaangażowania samorządów
gminnych zależeć będzie czy przygotowane środki finansowe trafią do zainteresowanych podjęciem
działalności pasterskiej.
Jest żywotnym interesem gminy, aby te środki zostały w sposób efektywny wykorzystane stanowiąc
fundament trwałego zrównoważonego rozwoju działalności pasterskiej również w gminie Dobra.

7.2. Analiza stanu obecnego w gminie Dobra i identyfikacja kierunków
rozwoju
Dobra położona jest w centralnej części Beskidu Wyspowego - pasma górskiego rozciągającego się na
północ od Gorców, między Rabą i Skawą na zachodzie, Dunajcem na wschodzie, a Pogórzem od północy.
Charakterystyczna cechą tego pasma uzasadniającą jego nazwę, są odosobnione, nie powiązane ze sobą
wyspowo wznoszące się szczyty. Najwyższe z nich to: Mogielica (1170 m), Ćwilin (1072 m), Jasień (1062
m), Modyń (1029 m), Luboń Wielki (1022 m), Śnieżnica (1006 m ), Szczebel (976 m), Lubogoszcz (968 m),
Łopień ( 951 m), Jaworz ( 921 m) oraz Sałasz ( 909 m).
Gmina ma charakter górski, zajmuje obszar 10 905 ha, w tym ponad 40% jej powierzchni to użytki rolne.
Podobnie jak większość innych gmin tego regionu, gminę Dobra charakteryzuje znaczne rozdrobnienie
własności użytków rolnych i częściowo związana z tym niechęć rolników do przystępowania do tzw.
pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego. Dominują łąki i pastwiska, w górach
występują również polany grzbietowe - hale. Znaczna część tych terenów jest pozbawiona użytkowania
rolnego, stąd coraz większa jest powierzchnia zarastających nieużytków. Tylko niewielka część terenów
rolnych zlokalizowana w pobliżu zagród mieszkalnych jest wciąż użytkowana. W przeszłości teren gminy
był intensywniej użytkowany rolniczo. Niemal każde gospodarstwo prowadziło hodowlę zwierząt
gospodarczych, głównie krów i świń. Hodowano również owce, które w okresie letnim oddawano na
wspólny wypas prowadzony z dala wsi, najczęściej w górach. Jak wskazują dane historyczne na obszarze
gminy występowały tereny pod wspólny wypas tzw. wspólnictwo. W rejonach górskich gminy,
szczególnie na obszarze Chyszówki, Gruszowiec, Półrzeczki i Wilczyc, podobnie jak w większości wsi
beskidzkich żywe były tradycje pasterskie. Wpływ na kulturę pasterską tego regionu wywarło
osadnictwo wołoskie, a później wzbogaciła się ona o elementy innej ludności napływowej. Liczne tego
ślady pozostały w miejscowym nazewnictwie pasterskim i topograficznym. Powszechne utrzymywanie
gazdówki (krowa, owce, świnie, gęsi, kury) trwało niemal do końca XX w. W ostatnich latach
prowadzenie gazdówek, szałasów pasterskich, czy innych elementów infrastruktury związanej
z wypasem praktycznie nie istnieje.
Najbardziej predysponowanymi terenami do prowadzenia wypasu w gminie Dobra są obszary
tych wsi, które położone są powyżej 500 m. n.p.m. usytuowane u podnóża gór Ćwilin (Gruszowiec,
Jurków, Wilczyce), Łopienia (Chyszówki, Jurków, Dobra) Kiczory Kobylicy, Jasienia i Mogielicy (Półrzeczki,
Chyszówki). Łącznie gospodarką pasterską można zagospodarować tu nawet kilkaset hektarów łąk
i pastwisk. Należy jednak pamiętać, że są to grunty podzielone na dziesiątki działek i należące do bardzo
wielu właścicieli. Z tego powodu plany uruchomienia wypasu wspólnotowego muszą uwzględniać
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interes zarówno właścicieli terenów, jak i potencjalnie go użytkujących. Obecnie stoki gór pokrywają
rozległe lasy, a pola uprawia się już tylko na części niżej położonych stoków, natomiast całkowicie
zaprzestano tu już wypasu. W wielu miejscach niekoszone i niewypasane łąki i polany zarastają. W
szczytowych partiach gór pozostało już tylko kilka wyżej położonych polan.
Ze względów ekonomicznych chów zwierząt jest ograniczony do minimum, w całej gminie nie
funkcjonuje już żaden sałasz czyli wspólny wypas zwierząt. Dlatego, w celu odbudowy wypasu
wspólnotowego, mając na uwadze obniżenie kosztów wypasu i łatwiejsze warunki dostosowania
wytwarzania serów do wymagań sanitarnych, zaleca się prowadzenie wypasu w niższych położeniach
tego pasma, poniżej lasu, a tylko na zasadzie przepaski można podchodzić na hale i polany górskie. W
ten sposób da się pogodzić dwa podstawowe cele prowadzenia wypasu: gospodarczy oparty na
produkcji serów regionalnych i ekologiczny, związany z zachowaniem terenów otwartych polan
śródleśnych i grzbietowych.

Podsumowując, do mocnych stron umożliwiających odtworzenie wspólnotowego wypasu zwierząt
w tym owiec w gminie Dobra należy zaliczyć:



bezpośrednia bliskość dużych ośrodków miejskich – Limanowa, Krakowa i Nowego Sącza, które
mogą być kluczowymi odbiorcami produktów pochodzących z wypasu (sery, jagnięcina)istniejąca
w przeszłości tradycja prowadzenia wypasu w tym regionie,



potencjał ludzki – osoby w dalszym ciągu utrzymujące działalność rolniczą, ludzie z inicjatywą,
funkcjonowanie LGD Przyjazna Ziemia Limanowska, oraz lokalnych Stowarzyszeń.



wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze i atrakcyjność turystyczna Beskidu Wyspowego,
także obecność obszarów chronionych. Dla wielu z obszarów chronionych, zachowaniu siedlisk
otwartych może sprzyjać prowadzenie ekstensywnego wypasu, a dla odwiedzających ten teren
turystów funkcjonujące pasterstwo może być dodatkową atrakcją.

Wspomnieć należy również o wysokim potencjale agroturystycznym prowadzonego tu rolnictwa,
atrakcyjnej ofercie imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych, oraz przynależność do Euroregionu
Tatry, właściwie sytuującego gminę w kontekście działań pasterskich na Podhalu i w Gorcach.

Analizując zapisy przygotowanego przez Małopolski Urząd Marszałkowski dokumentu „Programu
strategicznego obszary wiejskie 2014-2020” przygotowanego należy stwierdzić, że potencjał wypasowy
w gminie Dobra umożliwia utworzenie założonej w działaniach programu grupy pasterskiej
dysponującej min. 500 szt. owiec. Przeważająca większość przysiółków na terenie gminy
z powodzeniem może dążyć do wyznaczenia terenów wypasowych. W działaniu tym musi jednak
nastąpić zaangażowanie władz samorządowych, gdyż tereny te posiadają wielu właścicieli i bez
społecznego konsensusu nie jest możliwe podjęcie wypasu wspólnotowego.
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Wśród potencjalnych przeszkód mogących hamować rozwój wypasu na tym terenie, wymienić
można brak środków na odtworzenie nieistniejącej już infrastruktury pasterskiej i na bezpośrednie
działania związane z prowadzeniem wypasu. Występuje tu również stosunkowo niski poziom aktywności
społecznej nastawionej na współpracę i wspólne podejmowanie przedsięwzięć, niska świadomość
ekologiczna społeczności lokalnej, słaba organizacja zbytu produktów lokalnych na zewnątrz, duży
odsetek młodych aktywnych osób wyjeżdżających w poszukiwaniu pracy, co pozbawia region ludzi
przedsiębiorczych i z inicjatywą oraz słaba promocja Beskidu Wyspowego jako regionu aktywności
rolniczej i turystycznej.
Główną szansą na rozwój pasterski gminy jest w tym kontekście planowana na lata 2014-2020 pomoc
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego3. Zakres tej pomocy będzie zależał od woli mieszkańców
i podjęcia działań zmierzających do wyznaczenia terenów wypasowych i ich pasterskiego użytkowania.
Dla gminy Dobra sprawą kluczową jest utworzenie 2 czynnych gospodarstw pasterskich
funkcjonujących w oparciu o wspólny wypas owiec i krów oraz wytwarzanie produktów regionalnych.

7.3. Wizja i cele rozwoju działalności pasterskiej w gminie Dobra
Wizja rozwoju działalności pasterskiej w gminie Dobra:
Tradycyjny wypas zwierząt w gminie Dobra narzędziem użytkowania łąk i pastwisk, rozwoju
ekstensywnej gospodarki rolnej, rynku produktów regionalnych oraz turystyki kulturowej.

Cele ogólne:

I.

Identyfikacja grup docelowych potencjalnie zainteresowanych prowadzeniem działalności
pasterskiej, szczególnie wśród mieszkańców gminy oraz promocja wśród nich tradycyjnego
pasterstwa redykowego jako opłacalnej formy gospodarowania w górach.

II.

Utworzenie grup pasterskich, określenie zasad ich funkcjonowania, określenie obszaru
działania i miejsc oraz zasad prowadzenia wypasu.

III.

Stworzenie kompleksowego programu prowadzenia wypasu i rozwoju kultury pasterskiej.

IV.

Zwiększenie atrakcyjności kulturowego wypasu owiec poprzez
turystyki kulturowej i agroturystycznej.

system budowy oferty

Tradycyjne pasterstwo w Karpatach było zawsze dobrem wspólnym społeczności lokalnych. Miało
znaczenie integrujące i stymulujące zrównoważony rozwój wsi. Ta idea musi być także obecna w każdym
1

Program strategiczny obszary wiejskie. Działanie 6. Gospodarcze wykorzystanie potencjału rolniczego
i przyrodniczego w Karpatach.
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przypadku podejmowania decyzji o wskrzeszeniu i rozwoju gospodarki pasterskiej w dzisiejszych
czasach.
Rozdrobniona struktura agrarna stanowi podstawową barierę rozwojową pasterstwa, gdyż uzależnia
prowadzenie wypasu od zgody właścicieli gruntów. Jednak determinacja osób, które chcą prowadzić
gospodarstwo pasterskie, a także właściwe, partycypacyjne planowanie kolejnych kroków
przedsięwzięcia, to zwykle czynniki decydujące o powodzeniu. Istotne jest więc, aby na początku
przedsięwzięcia, zidentyfikować osoby najbardziej nim zainteresowane, oraz te, które mogą mieć wpływ
na różne aspekty wdrażania inicjatywy (tzw. interesariusze). Ważne jest, aby osoby podejmujące
inicjatywę wspierane były przez grupę współpracowników (hodowców, rolników) i lokalne
stowarzyszenia oraz władze samorządowe. Tylko taki partycypacyjny, oparty na zaufaniu i otwartym
przepływie informacji, sposób wdrażania projektu, gwarantuje jego sukces i stabilność w długim okresie
czasu.
Kluczowym czynnikiem rozwoju pasterstwa jest szeroka akceptacja dla tego typu działalności. Aby ją
uzyskać, oprócz wskazanych powyżej warunków dotyczących form współpracy, najistotniejsze jest
zapewnienie i przekonanie o ekonomicznej opłacalności tego przedsięwzięcia w długiej skali czasu,
a także propozycja kompleksowej oferty uzupełniającej do prowadzonego wypasu. Takie działania
uwiarygodnią działalność pasterską, jako stabilną i mogącą realnie oddziaływać na dobrobyt
mieszkańców. Jednocześnie ujęcie wypasu wspólnotowego wraz z szeroką paletą działań towarzyszących
jest nieodzownym elementem ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju agroturystyki, turystyki
kulturowej i rynku produktów regionalnych.
Głównym czynnikiem, który powoduje upadek gospodarstw rolnych na obszarach górskich jest brak
opłacalności prowadzonej działalności. Czynnik ten jest podstawowym hamulcem podejmowanych prób
przywrócenia hodowli zwierząt, a aktywność rolnicza często ogranicza się tylko do mechanicznego
wykaszania celem pozyskania dopłat bezpośrednich z ARiMR. Małe i rozdrobnione gospodarstwa nie
mają szans na opłacalne funkcjonowanie na rynku rolnym. Brak ciągłości gospodarki pasterskiej opartej
na wspólnym użytkowaniu gruntów powoduje, że pogłębia się proces porzucania użytkowania ziemi,
zanikają umiejętności jej uprawy polegające szczególnie na hodowli zwierząt i wypasie. Szczególnie
dotkliwy jest brak wykwalifikowanej kadry baców i juhasów. Jest to dziś zawód ginący o kluczowym
znaczeniu dla przyszłości pasterstwa. Dlatego w parze z programowaniem inicjatyw na poziomie
lokalnym, powinny iść rozwiązania systemowe prowadzone na wyższym szczeblu, ułatwiające
wdrażanie działań związanych z aktywizacją pasterstwa. Wśród nich, szczególnie istotne jest
zapewnienie funduszy na odtwarzanie wypasu kulturowego, rozwiązania dotyczące przyjaznych
hodowcom form wyrobu i sprzedaży produktów lokalnych, w tym tych pochodzących z wypasu.
Identyfikacja grup docelowych potencjalnie zainteresowanych prowadzeniem działalności pasterskiej
musi być prowadzona poprzez:
1. Zawiązanie grupy roboczej, koordynującej działania dotyczące przywrócenia wypasu
kulturowego w gminie Dobra. Grupa powinna składać się optymalnie z 3-5 osób, wśród których
powinni znaleźć się przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Lokalnej Grupy Działania.
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2. Organizację spotkań z mieszkańcami gminy. Tematyka spotkań musi uwzględniać zarówno
kwestie historyczne i odniesienie do tradycji i kultury regionu jak i zagadnienia aktualnych
przepisów prawnych związanych z hodowlą zwierząt i funkcjonowaniem gospodarstw
pasterskich, oraz kwestie ekonomiczne. Spotkania te mają na celu wyłonienie osób
bezpośrednio zainteresowanych podjęciem i prowadzeniem wypasu wspólnotowego, a także
identyfikację osób nie uczestniczących bezpośrednio w wypasie, ale mogących mieć wpływ na
jego prowadzenie.
3. Wyjazdy studyjne z zainteresowanymi hodowcami i przedstawicielami odpowiednich instytucji
i samorządów. Wyjazdy te muszą dać szansę zainteresowanym bezpośredniego zapoznania się
z planowaną działalnością wypasową i zasadami hodowli zwierząt. Ważne jest zaplanowanie
wizyt zarówno w gospodarstwach hodowlanych, jaki i na bacówce i sałaszu – miejscu
prowadzonego letniego wypasu.
4. Działania na rzecz organizacji warsztatów i kursów zawodowych mających na celu uzyskanie
wiedzy i kompetencji zawodowych osób zajmujących się wypasem kulturowym.

Utworzenie grup pasterskich, określenie zasad ich funkcjonowania, określenie obszaru działania i miejsc
oraz zasad prowadzenia wypasu odnosi się wprost do podjęcia wypasu wspólnotowego zwierząt,
w szczególności owiec. Działalność ta musi opierać się na wstępnie przygotowanej analizie ekonomicznej
biorącej pod uwagę powierzchnię gruntów pod wypas, liczbę wypasanych zwierząt, zasady ich
utrzymania w okresie zimowym, strukturę własności gruntów, potencjalne rynki zbytu produktów
wypasu itp. Czynnikiem kluczowym jest tu wyznaczenie terenów wypasowych i uzyskanie zgody
właścicieli ziemi na taką działalność. Należy też dążyć do szerokiej promocji działań związanych
z wypasem lub też mu towarzyszących. Istotne jest tu w szczególności promowanie produktów wypasu
(sery, jagnięcina), czy też inicjatyw i imprez towarzyszących (imprezy cykliczne, zagrody edukacyjne,
turystyka kulturowa).
Podsumowując, głównymi elementami początkowego funkcjonowania grupy pasterskiej będą
następujące działania:
1. przygotowanie ogólnych ram prowadzenia działalności pasterskiej w gminie
2. przygotowanie wstępnej analizy opłacalności takiego przedsięwzięcia
3. określenie potrzeb zabezpieczenia wypasu i wykonania infrastruktury pasterskiej
(bacówki, koszory, żłoby do pojenia zwierząt)
4. określenie kierunku produkcji owczarskiej (sery, jagnięcina) oraz działalności
dodatkowej (usługi turystyczne, działalność rękodzielnicza)
5. stworzenie systemu promocji
Prowadzenie wypasu owiec opierać się będzie w dalszej kolejności na wdrażaniu kompleksowego
programu prowadzenia wypasu i rozwoju kultury pasterskiej.
W szczególności dotyczyć to będzie
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1. określenia odpowiedzialności i przydzielenia zadań poszczególnym członków grupy
pasterskiej
2. odbudowy pogłowia owcy górskiej (zdobycie funduszy, zakup) w oparciu o współpracę
grupy pasterskiej
3. budowy rynku zbytu i promocji
Działania związane z budową rynku zbytu powinny iść dwutorowo, tzn. działania lokalne oparte
o inicjatywy na poziomie gmin, czy powiatów, powinny być uzupełniane działaniami systemowi,
ułatwiającymi np. sprzedaż i dystrybucję produktów lokalnych. W ramach działań lokalnych nie należy
więc zapominać o potrzebie przekonywania instytucji wyższego rzędu o konieczności wdrażania
rozwiązań mających na celu poprawienie ułatwienia organizacji i wdrażania działalności pasterskiej.

Ostatnim elementem jest zwiększenie atrakcyjności kulturowego wypasu owiec poprzez system budowy
oferty turystyki kulturowej i agroturystycznej z nim powiązanej. Działania takie mają fundamentalne
znaczenie dla wzmocnienia roli działalności pasterskiej na poziomie gminy czy powiatu, poprzez
powiązanie jej z innymi formami działalności gospodarczej. Dodatkowo podejście takie sprzyja
dywersyfikacji źródeł dochodów osób prowadzących wypas, a w konsekwencji wzmacnia stabilność
ekonomiczną na poziomie poszczególnych gospodarstw rolnych, oraz całej gminy.
Wyróżnić tu można następujące cele szczegółowe:
1. przygotowanie programu oferty turystyki kulturowej nawiązującej bezpośrednio do
działalności pasterskiej. Przykładem może być stworzenie propozycji Szlaku Wołoskiego Karpackiej Kultury Pasterskiej, który obejmowałby także tereny gminy Dobra.
2. przygotowanie oferty turystycznej bazującej na funkcjonowaniu Pasterskiej Zagrody
Edukacyjnej
3. rozwój oferty rękodzieła związanego z produktami pochodzącymi z działalności
pasterskiej
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7. 4. Plan rozwoju działalności pasterskiej w gminie Dobra
Wizja rozwoju: Tradycyjny wypas zwierząt w gminie Dobra narzędziem użytkowania łąk i pastwisk,
rozwoju ekstensywnej gospodarki rolnej, rynku produktów regionalnych oraz turystyki kulturowej.
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Cel ogólny

Działania
Zawiązanie grupy roboczej
w gminie, mającej na celu
koordynowanie działań
związanych z przywróceniem
wypasu wspólnotowego

I.
Identyfikacja grup
docelowych w gminie
zainteresowanych
działalnością pasterską

uwagi

Grupa powinna liczyć
optymalnie 3-5 osób

Cykl spotkań (2-3 spotkania)
z mieszkańcami gminy

Wyjazdy studyjne (1-2
wyjazdy)

Wyjazd do gmin, gdzie
z powodzeniem wdrożono
w ostatnich latach program
odtwarzania wypasu
wspólnotowego

Działania na rzecz organizacji
warsztatów i kursów
zawodowych (realizowanych
przez MODR w Karniewicach)

II.
Utworzenie grup
pasterskich

Wyznaczenie terenów
wypasowych i uzyskanie
zgody właścicieli ziemi.

Zakres czasowy
realizowanych
działań

osoby/instytucje odpowiedzialne za
realizację działań

przykładowe źródła finansowania
poszczególnych działań

2014–2020

Urząd Gminy, osoby zainteresowane
przywróceniem pasterstwa, organizacje
branżowe np. Spółdzielnia Gazdowie,
Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne

2014–2020

Urząd Gminy, branżowe NGO, ODR

Program Karpaty Łączą, Fundacja Pasterstwo
Transhumancyjne w Koniakowie

2014–2020

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich http://malopolskie.ksow.pl/,

KSOW

UG, Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Karniewicach

MODR

Urząd Gminy, NGO

środki własne gminy

2014–2020

środki własne gminy

http://malopolskie.ksow.pl/,

http://www.modr.pl/index.php

Zawiązanie grupy pasterskiej,
spotkania z właścicielami
ziemi

2014–2020

Przygotowanie raportu
w formie pisemnej,
wskazującego tereny pod
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wypas.
Przygotowanie raportu
analizującego ekonomiczną
opłacalność wypasu w gminie
Dobra, oraz jego główne
założenia.
Określenie potrzeb
zabezpieczenia i wykonania
infrastruktury pasterskiej –
projekt lokalny

Stworzenie systemu promocji

III.
Prowadzenie wypasu
owiec

Przydzielenie zadań
i określenie
odpowiedzialności
poszczególnych członków
grupy pasterskiej dotyczących
prowadzenia wypasu

Przygotowanie raportu
poprzedzone spotkaniami
grupy pasterskiej
z hodowcami oraz
pozostałymi grupami
interesariuszy

2014–2020

Grupa pasterska Branżowe organizacje
pozarządowe, ODR, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Program Karpaty Łączą, organizacje
branżowe, MODR

Grupa pasterska

Raport przedstawi
ekonomiczną opłacalność
wypasu w gminie Dobra,
a także określi główne
założenia wypasu,
przygotowania infrastruktury
pasterskiej oraz określi
kierunki produkcji owczarskiej
(sery, jagnięcina) oraz
działalności dodatkowej
(usługi turystyczne,
działalność rękodzielnicza)

Przygotowanie strony
internetowej dotyczącej
działalności pasterskiej na
terenie gminy oraz działań
towarzyszących.
Przygotowanie ulotki i folderu.
Ustalenia podczas 1-2
spotkań roboczych, spisane
w formie pisemnej jako raport
ze spotkań, przedstawiający
rozdzielenie zadań
i odpowiedzialności.

2014–2020

Urząd Gminy, Grupa pasterska GOK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
w Krakowie

bezkosztowo
2014–2020

Grupa pasterska
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Odbudowa pogłowia owcy
górskiej w oparciu
o współpracę grupy
pasterskiej

Odbudowy rynku zbytu
i promocji

Stworzenie oferty turystyki
kulturowej, opierającej się
o działalność pasterska na
terenie gminy Dobra

IV.
Zwiększenie
atrakcyjności
kulturowego wypasu
owiec poprzez system
budowy oferty turystyki
kulturowej
i agroturystycznej.

Zakup owiec, dokładna liczba
sztuk ustalona po
przygotowaniu raportu
dotyczącego opłacalności
wypasu

Nawiązanie współpracy
i aktywizacja sieciowej
sprzedaży produktów
z punktami już istniejącymi lub
utworzenie nowych punktów
zbytu
Propozycja może dotyczyć
stworzenia Szlaku Wołoskiego
- Karpackiej Kultury
Pasterskiej, którego część
przebiegałaby przez tereny
gminy.

2014–2020

Grupa pasterska,
Organizacje branżowe, Instytut
Zootechniki

Środki własne, projekt - dofinansowanie
z MFOŚiGW,
Pomoc organizacji branżowych

Grupa pasterska MODR
2014–2020

We własnym zakresie,
Program Fundacji Partnerstwo dla
Środowiska

2014–2020

Grupa pasterska, GOK, Gospodarstwa
Agroturystyczne, NGO
Tutaj można dodać jakiś wyższy poziom
finansowania (powiat, województwo,
pieniądze unijne?), ponieważ szlak będzie
z założenia przebiegał przez wiele gmin.

LGD – małe granty, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Krakowie

Przygotowanie propozycji
szlaku w formie raportu.

Niezbędna współpraca
z innymi gminami, przez które
przebiegać będzie szlak.
Przygotowanie oferty
turystycznej dla gminy Dobra
opartej na funkcjonowaniu
Pasterskiej Zagrody
Edukacyjnej

Przygotowanie opracowania
dotyczącego Pasterskiej
Zagrody Edukacyjnej.

2014–2020

Grupa pasterska, Gospodarstwa
Agroturystyczne

LGD – małe granty

Przygotowanie wniosku
aplikacyjnego dotyczącego
pozyskania funduszy na
stworzenie Zagrody.
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Rozwój oferty rękodzieła
związanego z produktami
owczymi

Wytypowanie 3-5
gospodarstw
zainteresowanych produkcją
rękodzieła. Spotkania (2)
robocze mające na celu
ustalenie priorytetów rozwoju
działalności rękodzielniczej.
Analiza opłacalności
i potencjalnych rynków zbytu.

2014–2020

Grupa Pasterska

LGD – małe granty

Fundusze Zewnętrzne

UWAGA: działanie wdrażane
dopiero po rozwinięciu
w zadowalającym stopniu
wypasu na terenie gminy.
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8. Rozwój działalności opartej o przetwarzanie biomasy w gminie
Dobra
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 cennych przyrodniczo obszarów. Systemy pozyskiwania i przetwarzania biomasy
odpadowej, umożliwiać mogą efektywne jej zagospodarowanie, aktywizując lokalne gospodarki
i jednocześnie pozwalając na zachowanie właściwej jakości środowiska.
Gmina Dobra charakteryzuje się korzystnymi warunkami, pozyskiwania biomasy oraz jej
późniejszego wykorzystania na cele energetyczne. Na podstawie analizy istniejących zasobów
biomasy, stwierdzono, iż najwięcej materiału biomasowego można pozyskać z trwałych użytków
zielonych (siano, trawa) oraz z hodowli i produkcji zwierzęcej (gnojowica, odpady poubojowe).
Istniejąca na terenie gminy oczyszczalnia ścieków, może również dostarczać osad ściekowy, który
w połączeniu z w/w substratami, stanowić może odpowiedni wsad do zasilania biogazowni,
produkującej energię elektryczną i cieplną. Wykorzystanie biomasy w postaci odpadów
poubojowych oraz osadów ściekowych minimalizuje ponadto zagrożenia związane z ich
składowaniem oraz obniża koszty ich utylizacji.
Wizję rozwoju działalności opartej o przetwarzanie biomasy w gminie Dobra przedstawić można
następująco:
„Zagospodarowanie biomasy odpadowej z terenu gminy Dobra, na cele energetyczne,
stymulować będzie rozwój lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii i aktywizować małą
przedsiębiorczość w gminie oraz pozwoli na zrównoważone i dochodowe wykorzystanie
istniejących zasobów środowiska naturalnego”
Cele ogólne (strategiczne) związane z realizacją przedstawionej wizji obejmować powinny
promocję odnawialnych zasobów energii wśród lokalnej społeczności, stworzenie systemu
pozyskiwania i przetwarzania biomasy odpadowej oraz budowę odnawialnego źródła energii
w postaci biogazowni rolniczo-utylizacyjnej.

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
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związanej z zagospodarowaniem biomasy odpadowej. Związane jest to m.in. z faktem, że obszary
górskie zachowały na znacznych powierzchniach siedliska łąkowe oraz lasy. Prowadzenie
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 Dobra, w zakresie przetwarzania biomasy odpadowej, zakłada
stworzenie systemu biomasowego pozwalającego na wykorzystanie biomasy takiej jak kiszonka trawy
i siana, biomasy w postaci odpadów produkcji zwierzęcej, oraz biomasy w postaci osadów
ściekowych z miejscowej oczyszczalni ścieków w celu wytwarzania biogazu oraz wykorzystania go do
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w biogazowni. Ze względu na charakter
przedmiotowej strategii, oraz względy środowiskowe nie proponuje się wykorzystania pozostałych
form biomasy, takich jak plantacje roślin energetycznych, czy też duże monokulturowe uprawy
kukurydzy. Obecnie odchodzi się od tego typu działań na rzecz szerszego wykorzystania biomasy
odpadowej, której potencjał zostaje najlepiej wykorzystany w skojarzonych układach wytwarzania
energii.
W ramach systemu biomasowego, którego stworzenie zakłada przedmiotowa strategia,
funkcjonowałby system pozyskiwania biomasy odpadowej zintegrowany z bazą magazynową
biomasy oraz system przetwarzania biomasy tj. instalacja biogazowa. System pozyskiwania biomasy
obejmowałby teren gminy Dobra, oraz mógłby obejmować tereny do niej przyległe, należące do gmin
sąsiadujących. Instalacja biogazowa zlokalizowana byłaby na terenie gminy Dobra. Budowa na
terenie gminy biogazowni o charakterze rolniczo-utylizacyjnym leży jak najbardziej w interesie gminy,
ale i przedsiębiorcy prywatnego, bądź też grupy przedsiębiorców, z uwagi na możliwość uzyskiwania
przychodów ze sprzedaży „zielonej” energii oraz handlu certyfikatami (prawami majątkowymi do
wytworzonej energii odnawialnej) na Towarowej Giełdzie Energii. Dobrze funkcjonująca biogazownia
może zatem zapewnić stały strumień przychodów, co w świetle postępującego kryzysu
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ekonomicznego jest znaczącą kwestią. Z kolei stworzenie samego systemu pozyskiwania biomasy
odpadowej z miejscowych użytków zielonych może przyczynić się do rozwoju działalności nierolniczej
w gminie, aktywizować lokalną przedsiębiorczość oraz stanowić dodatkowe źródło dochodów
lokalnej społeczności.
Korzyści, które gmina Dobra może uzyskać w związku z przetwarzaniem biomasy na cele
energetyczne przedstawiają się następująco:
 nowe perspektywy dochodu (opartego o sprzedaż biomasy) dla lokalnych rolników
 zagospodarowanie odpadów na terenie gminy, generujące dodatkowe zyski ze sprzedaży
wytworzonej z nich energii
 rozwój współpracy regionalnej (obejmującej
zagospodarowania biomasy odpadowej

m.in.

sąsiednie

gminy)

dotyczącej

 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
 promocja gminy jako miejsca czystego ekologicznie

B. Rozwój działalności związanej z przetwarzaniem biomasy w gminie Dobra –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

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 Mtoe4 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.
4

1 Mtoe –milion ton ekwiwalentu olejowego = 41,9 PJ tj ok. 41,9 * 10 6 GJ
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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
wynosi ok.25 mln m3 co odpowiada ok. 218 PJ (5,23 Mtoe). Prognozuje się, że w 2020 r. będzie to
348,8 PJ (8,37 Mtoe), a w 2030 r. 453,44 PJ (10,88 Mtoe). Międzynarodowa Agencja Energii (IAE)
prognozuje, że do 2050 r. łączna ilość energii elektrycznej i cieplnej produkowanej z biomasy
podwoi się.
Ciągle obserwowany wzrost produkcji energii z biomasy (głównie elektrycznej), związany jest jednak
z jej energetycznym wykorzystaniem w procesach współspalania w dużych instalacjach systemowych,
oraz istniejącej polityki wsparcia w tym zakresie, które wydają się 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
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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
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.
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. ceny i dostępność substratów, rynkowe ceny „zielonej” energii oraz
ceny certyfikatów pochodzenie energii etc. Jak pokazują jednak przykłady z Polski, mogą to być
opłacalne przedsięwzięcia.
W Polsce na chwile obecną funkcjonuje jedna mikrobiogazownia 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
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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 może
przynosić dochód w wysokości ok. 90 tyś. zł/rok. 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 mniejszych instalacji będących w rejestrze ARR są biogazownie rolnicze:
w Niedoradzu, woj. lubuskie (moc zainstalowana 0,252 MW, funkcjonująca przy fermie trzody
chlewnej, zasilana głównie gnojowicą świńską oraz pomiotem kurzym i niewielką ilością kiszonki
kukurydzy) oraz w Kujankach, woj. Pomorskie (o mocy 0,330 MW).
Warto podkreślić, iż 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.
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 Dobra. Odpowiednie warunki panujące na terenie gminy tj. duża ilość
trwałych użytków zielonych, które produkują znaczne ilości niewykorzystanej biomasy (siana), a także
możliwe do zagospodarowania odpady z produkcji zwierzęcej oraz trudne do zagospodarowania
osady ściekowe z miejscowej oczyszczalni ścieków, pozwalają na rozważenie inwestycji
w ekoenergetykę, szczególnie w odniesieniu do energetycznego wykorzystania biogazu powstałego
w wyniku fermentacji biomasy organicznej.
Opracowana dla obszaru gminy Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Łukowica, Słopnice
i Tymbark Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zakłada realizację zadań
z zakresu ochrony i lepszego wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych oraz różnicowania
w kierunku działalności nierolniczej, m.in. tworzenia małych podmiotów przemysłowo-usługowych,
których operacje pozytywnie lub przynajmniej neutralnie oddziałowują na środowisko naturalne
regionu. Programując więc odpowiednie działania można zapoczątkować budowę zintegrowanego
systemu pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, który pozwoliłby na właściwe wykorzystanie jej
potencjału na terenie gminy Dobra oraz gmin sąsiadujących. Umożliwiłoby to również
prośrodowiskowy rozwój gminy oraz wytworzenie swego rodzaju dobrych praktyk w odniesieniu do
ekoenergetyki w regionie.
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
wykorzystania zasobów biomasy” (Raport Instytutu Energii Odnawialnej (EC BREC IEO) ,
Warszawa, kwiecień 2012 r.)
5) Lokalna strategia rozwoju LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”
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8.2. Analiza stanu obecnego i kierunki rozwoju działalności związanej
z przetwarzaniem biomasy w gminie Dobra
Teren Gminy Dobra zajmują w przeważającej mierze siedliska leśne i grunty rolne, których właściwe
zagospodarowanie może potencjalnie dostarczać biomasy do późniejszego wykorzystania na cele
energetyczne. Wg. danych GUS w 2011 r. powierzchnia gruntów leśnych stanowiła 46,8 %
powierzchni całkowitej gminy. Większość gruntów leśnych stanowi własność prywatną (ponad 54%),
a powierzchnia gruntów leśnych należących do Lasów Państwowych wynosiła tu 2381,7 ha w 2011 r.
(46%).
Całkowita powierzchnia gospodarstw rolnych wynosi w gminie 4693,65 ha. Dominują tu
gospodarstwa indywidualne rozdrobnione. W strukturze wykorzystania gruntów w gospodarstw
rolnych gminy przeważają łąki trwałe oraz lasy i grunty leśne, odpowiednio 40 i 30 %. Powierzchnia
użytkowanych gruntów przedstawia się następująco;


Grunty ogółem – 10 991 ha



Użytki rolne ogółem – 4693,65 ha (ok. 43% powierzchni gminy)



Użytki rolne w dobrej kulturze – 4402,23 ha



Pod zasiewami – 693,28 ha (Zboża razem – 521,84 ha)



Grunty ugorowane – 126,18 ha



Uprawy trwałe – 265,26 ha



Sady ogółem – 264,75 ha



Ogrody przydomowe – 26,28 ha



Łąki trwałe – 2922,10 ha



Pastwiska trwałe – 369,04 ha



Pozostałe użytki rolne – 291,42 ha



Lasy ogółem – 5194,7 ha



Pozostałe grunty 371,5 ha

Jak widać z powyższego w gminie występuje znaczna ilość użytków, skąd może być pozyskiwana
biomasa odpadowa. W pozyskiwaniu roślinnej biomasy odpadowej kluczowe będzie wykorzystanie
istniejącego potencjału łąk i pastwisk (siano, trawa).

Aktualnie na terenie gminy Dobra nie obserwuje się aktywności gospodarczej związanej
z przetwarzaniem biomasy w celu jej późniejszego wykorzystania na cele energetyczne. Funkcjonują
tu tartaki, firmy stolarskie i drobne przedsiębiorstwa produkujące artykuły drewniane. Jeden
z tartaków wykorzystuje odpady z produkcji własnej do wytwarzania energii cieplnej. Pozostałe
tartaki nie wykorzystują powstających odpadów (trociny, zrzyny, zrębki). Całość odpadów
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odsprzedawana jest na potrzeby energetyki zawodowej, tj. na potrzeby współspalania z węglem
w elektrowniach i elektrociepłowniach, gdzie produkowana jest energia elektryczna i cieplna.
Biomasa rolna, głównie siana i słomy wykorzystywana jest na potrzeby własne gospodarstw, lub po
prostu zalega na użytkach (skoszona trawa) niewykorzystana.
W odniesieniu do biomasy pochodzenia zwierzęcego, powiedzieć trzeba, iż na terenie gminy Dobra
funkcjonuje ubojnia, z której wg. szacunków Urzędu Gminy Dobra, można pozyskiwać ok.3-3,5 t
odpadów poubojowych dziennie. Na terenie gminy funkcjonuje również miejscowa oczyszczalnia
ścieków, w której powstaje ok. 750 t/rok osadu ściekowego wraz ze skratkami (największe
zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w ściekach). Osady ściekowe mogą być
wykorzystywane, jako wartościowy kosubstrat do wytwarzania biogazu w instalacji biogazowej.
Poniżej przedstawiono obliczenia dotyczące potencjalnych zasobów biomasy pochodzenia leśno rolnego na terenie Gminy Dobra.
Słoma
ZAŁOŻENIA
Powierzchnia zasiewu zbożami wynosi w Gminie 521,84 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 ok. 522 ha z czego powstaje ok. 1566 t zboża
979 t słomy  979 t słomy * 20 %  196 t /suchej masy 176 t /suchej masy organicznej 159 t * 13
GJ/t * 80 %  ok. 1654 GJ tj. ok. 460 MWh energii

Powyższe obliczenia wskazują, iż możliwa do uzyskania energia z biomasy w postaci zbrykietowanej
słomy jest w skali gminy znikoma.
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Drewno

Jak już wspomniano na terenie Gminy Dobra łączna powierzchnia lasów wynosi 5194,7 ha. Większość
z nich stanowią lasy prywatne (przeszło 54%). 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.

A= 5194,7 ha
P  8,44 m3/ha (dane Nadleśnictwo Limanowa – Opis ogólny)

Potencjał biomasy leśnej wynosi  ok. 6030 m3/rok  ok. 20 GWh/rok
Potencjał techniczny biomasy leśnej wynosi  ok. 9,3 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 Dobra najwięcej tego typu odpadów powstaje
w produkcji tartacznej oraz w zakładach stolarskich.

Biomasa z łąk i pastwisk

Na terenie Gminy Dobra istnieje znaczny areał łąk i pastwisk. Powierzchnia łąk i pastwisk w Gminie
wynosi łącznie ok. 3300 ha.
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Przykładowe obliczenia:

ZAŁOŻENIA
Użytki zielone zajmują w gminie Dobra ok. 3300 ha. Zakładamy, że z 50 % istniejących łąk
i pastwisk pozyskiwana będzie biomasa tj. siano i trawy z 1650 ha.
Uzysk biomasy z ha użytków takich jak łąki i pastwiska wynosi ok. 4 Mg/ha – www.cdr.gov.pl
Wartość opałowa pellet wyprodukowanych z biomasy 18 GJ/Mg – www.bape.com
Sprawność procesu spalania pellet założono na poziomie 90 % - www.kordas-heating.pl
Sucha masa sm=40% - www.mae.com.pl
Sucha masa organiczna smo=85% - www.mae.com.pl

Spalanie pellet

3300 ha * 4 Mg/ha  13 200 Mg /suchej masy 5280 Mg/ suchej masy organicznej 4488 Mg 
4488 Mg * 18 GJ/Mg  80 784 GJ  22,44 GWh

Biorąc pod uwagę potencjał teoretyczny biomasy z TUZ, spalanie wytworzonych z niej pellet pozwala
na uzyskanie energii na poziomie przeszło 22 GWh/rok. Potencjał techniczny tego rodzaju biomasy
jest zdecydowanie mniejszy i wynosi ok. 40% potencjału teoretycznego.

1650 ha * 4 Mg/ha  6600 Mg /suchej masy 2640 Mg/ suchej masy organicznej 2244 Mg  2244
Mg * 18 GJ/Mg *0,9  36 353 GJ  10,1 GWh

Potencjał techniczny biomasy z TUZ wynosi w gminie ok. 10 GWh/rok, co pozwoliłoby na zasilenie
w energię cieplną ok. 600 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 Dobra może być z powodzeniem zagospodarowana na cele energetyczne.
Pozyskanie biogazu z roślin zbożowych
Przyjmując, że z jednego ha upraw owsa uzyskuje się przeważnie ok. 3 t plonu. Z takiego plonu
można uzyskać ok. 35 % to suchej masy organicznej całych roślin zbożowych. Przyjęto, iż 50%
zebranych roślin zbożowych wykorzystywanych byłoby do produkcji biogazu. Obliczenia
przeprowadzono przy wykorzystaniu kalkulatora biogazowego dostępnego na stronie internetowej
www.biogazienergia.pl.
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Z powyższych obliczeń wynika, iż potencjał techniczny biogazu, wytworzonego z tego typu biomasy
wynosi ponad 82 tyś. m3/rok. Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 21 kW, natomiast moc
cieplna to ok.25 kW. Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 170 MWh, z kolei energii cieplnej
to ok. 200 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 2244 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 790 tyś. m3. Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 201 kW, natomiast moc
cieplna to ok. 240 kW. Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 1610 MWh, z kolei energii
cieplnej to ok. 1914 MWh. Jak widać z powyższego jest to znaczny potencjał, aby rozważać możliwość
budowy instalacji biogazowej.
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Produkcja biogazu z osadów ściekowych

W przypadku oczyszczalni ścieków w Dobrej, roczna ilość osadu wraz z skratkami wynosi ok. 754 Mg.
Możliwości energetycznego wykorzystania biogazu przedstawiono poniżej
Założenia:


Sucha masa [sm] stanowi 18% osadów (dane UG Dobra)



Sucha masa organiczna [smo] stanowi ok. 90% sm (Przewodnik Biogaz Rolniczy)



wydajności produkcji biogazu z smo wynosi 900 m3/Mg smo (Przewodnik Biogaz Rolniczy)



wartość opałową biogazu wynosi ok. 24 MJ/m3,



sprawności produkcji energii elektrycznej w kogeneracji wynoszącej ok. 35%



całkowita sprawność produkcji energii z biogazu ok.90 %



czas pracy agregatu w ciągu roku – 7000 h.

Roczna produkcja biogazu [m3]:18%* 90%* 900 m3/Mg smo* 754 Mg/rok = ok.110 000 m3
Roczna produkcja energii elektrycznej: 110 000 m3*24 MJ/m3*0,35=ok.924 GJ tj. 257 MWh
Roczna produkcja energii cieplnej: 110 000 m3*24 MJ/m3*0,55=ok.1452 GJ
Możliwa do zainstalowania moc elektryczna: 37 kW
Możliwa do zainstalowania moc cieplna: 58 kW

Możliwa do uzyskania moc elektryczna, przy zastosowania układu kogeneracyjnego wynosi 37 kW.

Produkcja biogazu z odpadów poubojowych

Jak już wcześniej wspomniano, na terenie gminy Dobra funkcjonuje ubojnia, z której możliwe jest do
pozyskania ok. 3 t/dobę odpadów poubojowych.


Sucha masa [sm] stanowi 25% odpadów (www.biogaz.com.pl)



Sucha masa organiczna [smo] stanowi ok. 85 % sm (www.biogaz.com.pl))



wydajności produkcji biogazu z smo wynosi 950 m3/Mg smo (www.biogaz.com.pl)



wartość opałową biogazu wynosi ok. 24 MJ/m3,



sprawności produkcji energii elektrycznej w kogeneracji wynoszącej ok. 35%



całkowita sprawność produkcji energii z biogazu ok.90 %



czas pracy agregatu w ciągu roku – 7000 h.
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Roczna produkcja biogazu [m3]:25%* 85%* 950 m3/Mg smo* 1095 Mg/rok = ok. 221053 m3
Roczna produkcja energii elektrycznej: 221 053 m3*24 MJ/m3*0,35=ok.1857 GJ tj. ok. 516 MWh
Roczna produkcja energii cieplnej: 221 053 m3*24 MJ/m3*0,55=ok.2918 GJ
Możliwa do zainstalowania moc elektryczna: 74 kW
Możliwa do zainstalowania moc cieplna: 115 kW

Poniżej przedstawiono kalkulację ilości i rodzajów poszczególnych kosubstratów do wykorzystania
w biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy ok. 130 kW. Kalkulację oparto o kalkulator biogazowy:
www.biogazienergia.pl.
Założenia:


gnojowica bydlęca – 50 Mg/rok



gnojówka – 5 Mg/rok



odchody drobiowe – 5 Mg/rok



Odpady poflotacyjne z rzeźni – 10 Mg/rok



Odpady poubojowe – 140 Mg/rok



Kiszonka kukurydzy – 50 Mg/rok



Siano – 750 Mg/rok



Kiszonka trawy – 100 Mg/rok



Zboże/słoma – 50 Mg/rok



Wytłoki owocowe – 10 Mg/rok



Odpady i pozostałości warzyw – 5 Mg/rok



Odpady kuchenne i przeterminowane art. żywnościowe -5 Mg/rok
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Poniżej przedstawiono kalkulację ilości i rodzajów poszczególnych kosubstratów do wykorzystania
w klasycznej biogazowni rolniczo-utylizacyjnej. Kalkulację oparto o kalkulator biogazowy:
www.biogaz.com.pl (Biogaz Zeneris). Poszczególne warianty różnią się miedzy sobą rodzajem i ilością
wykorzystywanych do produkcji biogazu ko substratów oraz wskutek tego różną mocą nominalną.

Wariant I

Moc elektryczna układu kogeneracyjnego – 40 kW
Roczna produkcji energii elektrycznej brutto - 320 MWh
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Wariant II

Moc elektryczna układu kogeneracyjnego – 50 kW
Roczna produkcji energii elektrycznej brutto - 400 MWh
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Wariant III

Moc elektryczna układu kogeneracyjnego – 120 kW
Roczna produkcji energii elektrycznej brutto - 960 MWh

W przytoczonych przykładach można zauważyć, iż w przypadku zastosowania jako kosubstratu
odpadów poubojowych, zwiększa się produktywność biogazowni. Ponadto wykorzystanie odpadów
umożliwia uniknięcie ponoszenia opłat związanych z ich utylizacją i przez to zapewnia stosunkowo
niską cenę ich dostaw. Przytoczone obliczenia mają charakter poglądowy stąd dokładne obliczenia
dotyczące zapotrzebowania na konkretne substraty biogazowni wykonane muszą być w ramach
analizy wykonalności technicznej projektu budowy biogazowni, wykonanej przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej.
Z przytoczonych powyżej obliczeń wynika, iż największy potencjał biomasy na terenie gminy Dobra,
stanowi biomasa odpadowa z miejscowych użytków zielonych, tj. siano i trawy, biomasa
pochodzenia zwierzęcego oraz biomasa w postaci osadów ściekowych. Stąd wynika, iż najbardziej
opłacalne wydaje się być wykorzystanie biomasy odpadowej w kierunku wytwarzania biogazu
w instalacji biogazowej. Wykorzystanie biomasy w postaci odpadów poubojowych, oraz osadów
ściekowych minimalizuje ponadto zagrożenia związane z ich składowaniem oraz obniża koszty ich
utylizacji. Wykorzystanie biogazu powstałego z fermentacji biomasy odpadowej, do skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej pozwala również na osiągnięcie dodatkowych źródeł
przychodów, w postaci przychodów z tytułu handlu prawami majątkowymi (certyfikatami
pochodzenia energii), notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii.
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Największą trudność przy projektowaniu systemów biomasowych (biogazowych) w gminie Dobra
stanowi brak odpowiednio dobranych dobrych praktyk, których wdrożenie mogłoby pozwolić na
prowadzenie zorganizowanego pozyskiwania i transportu biomasy rolnej, w systemie niewielkich,
rozdrobnionych gospodarstw rolnych. Pozyskiwanie materiału biomasowego w dość mocno
rozdrobnionej strukturze gospodarstw rolnych oraz pozostałych gruntów, stanowi problem natury
logistycznej i technologicznej. Jednocześnie należy podkreślić, iż istniejąca struktura
małopowierzchniowych gospodarstw rolnych, powinna być kultywowana, z uwagi na potrzebę
zachowani tradycyjnej działalności rolnej, oraz pozytywny wpływ takiej struktury użytkowania ziemi
na lokalne zasoby przyrodnicze. Kluczowe więc wydaje się opracowanie systemu, który
optymalizowałby zbiór i transport biomasy rolnej z wielu małych gospodarstw rolnych do jednego
punktu magazynowania i przetwarzania.
Obecnie duża część mieszkańców gminy, będących właścicielami użytków kosi posiadane użytki
z uwagi na otrzymywane dopłaty. Czasami biomasa zalega niezebrana, często też wykorzystywana
jest na potrzeby własne gospodarstw. Kolejnym problemem jest brak zainteresowania/wiedzy
miejscowej społeczności i przedsiębiorców budową systemów biomasowych, które mogłyby
zaopatrywać lokalne tereny w wydajne paliwo energetyczne. Czynnikami, które potencjalnie mogą
utrudniać budowę systemów biomasowych w gminach karpackich, są kapitałochłonność i złożoność
inwestycji oraz prowadzona polityka energetyczna rządu w odniesieniu do biomasy, wspierająca
głównie współspalania biomasy z węglem |w instalacjach systemowych, co nie sprzyja
przedsięwzięciom w mikroinstalacje. Rozwój działalności opartej o przetwarzanie biomasy 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 dotyczące wspierania lokalnych systemów biomasowych.
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8.3. Wizja i cele ogólne rozwoju przetwarzania biomasy w gminie Dobra
Wizja rozwoju

„Zagospodarowanie biomasy odpadowej z terenu gminy Dobra na cele energetyczne, stymulować
będzie rozwój lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii i aktywizować małą przedsiębiorczość
w gminie oraz pozwoli na zrównoważone i dochodowe wykorzystanie istniejących zasobów
środowiska naturalnego”
Cele ogólne

Cele ogólne (strategiczne), gwarantujące realizację przedstawionej wizji są następujące:

1) Promocja odnawialnych zasobów energii wśród lokalnej społeczności
2) Stworzenie systemu pozyskiwania i przetwarzania biomasy odpadowej
3) Budowa odnawialnego źródła energii w postaci biogazowni rolniczo-utylizacyjnej
Patrząc na perspektywę 2014-2020 należy stwierdzić, iż w obliczu rosnących kosztów związanych
z zaopatrzeniem terenów gminnych w energię cieplną, postępującego zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego niską emisją, rozważyć należy możliwość stworzenia systemu biomasowego
opartego o pozyskiwanie, przetwarzanie oraz energetyczne wykorzystanie paliwa biomasowego na
terenie gminy Dobra. Również w odniesieniu do zachowania zrównoważonego rozwoju środowiska
naturalnego w gminie należy zadbać o to, żeby użytki zielone były w przyszłości, po zakończeniu
obowiązywania dopłat, odpowiednio zagospodarowane. Proponowany system mógłby ze względu na
niewielkie odległości pomiędzy gminami funkcjonować także w oparciu o zasoby gmin sąsiadujących,
stowarzyszonych w LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” (szczególnie gmina Tymbark, Jodłownik,
i Słopnice) oraz gminy Mszana Dolna, także rozwijać się regionalnie w przyszłości. Systemem
zarządzałaby wstępnie jedna jednostka, prowadząca działania związane z odbiorem biomasy
z gminnych użytków, transportem biomasy do baz magazynowych, zlokalizowanych w odpowiednich
miejscach systemu oraz przetwarzaniem i sprzedażą przetworzonej biomasy zainteresowanym
odbiorcom z regionu.
Obecnie istnieją programy dotujące rolników w kierunku podejmowania działalności nierolniczej,
takie jak np. PROW 2007-2013 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, dzięki którym
można otrzymać wsparcie m.in. na wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Zanim
natomiast rolnik podejmie decyzję o rozpoczęciu takiej działalności, musi przekonać się o jej
opłacalności. Stąd niewątpliwie istotna rola samorządu lokalnego oraz organizacji branżowych,
w kreowaniu inicjatyw gospodarczych, pomocy i wsparcia merytorycznego, odnoszących się do
możliwości przetwarzania i wykorzystania biomasy odpadowej z miejscowych użytków.
Należy powiedzieć, iż dzięki powstaniu w gminie Dobra systemu biomasowego, odpowiednio
przetworzona biomasa z terenu gminy, mogłaby być zagospodarowana na dwa sposoby, tj. :
 Spalana jako paliwo energetyczne w automatycznych kotłach biomasowych
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 Wykorzystana w procesie produkcji biogazu w biogazowni rolniczo-utylizacyjnej
Produkcja wydajnego paliwa energetycznego z biomasy
Jeżeli chodzi o przetwarzanie biomasy pochodzenia leśnego i rolnego w celu jej późniejszego
wykorzystania na cele grzewcze mówimy o:
 produkcji brykietów i pellet ze słomy, trawy, trzciny
 produkcja brykietów i pellet drzewnych ze zrębków drzewnych oraz zbrykietowanych trocin
pochodzenia tartacznego
 produkcji beli z siana/słomy, które mogą być spalane w specjalnych piecach biomasowych
 procesach zgazowania biomasy (ORC) – produkcja energii elektrycznej i cieplnej

Z okolicznych łąk i pastwisk, przy odpowiednich zabiegach agrotechnicznych można uzyskać znaczne
ilości biomasy nadającej się do wykorzystania na cele energetyczne. Biomasa w postaci siana wraz
z innymi rodzajami biomasy może być przetwarzana w gotowe paliwa, wykorzystywane później do
celów grzewczych. Przykładowo peletyzacja biomasy pozwala na zwiększenie wartości opałowej
takiej biomasy o ok. 30% w porównaniu z wartością opałową biomasy rozdrobnionej. Wykorzystanie
na potrzeby zaopatrzenia w energię cieplną tego rodzaju biomasy, przyczynia się ponadto do ochrony
środowiska, zachowania różnorodności biologicznej oraz tradycyjnego krajobrazu rolniczego, oraz
pomaga chronić wody i atmosferę.
Brykiety oraz pelety mogą być wykorzystywane w lokalnych i/lub indywidualnych systemach
grzewczych do produkcji energii cieplnej w wysokosprawnych automatycznych kotłach biomasowych.
Jak już wspominano proces automatycznego spalania paliwa biomasowego w nowoczesnych źródłach
ciepła, cechuje wysoka wydajność (ok. 90-95%) co powoduje, że pozyskana i przetworzona biomasa
zostanie wykorzystana w optymalnej wielkości w stosunku do uzysku energii oddanej z układu.
Proces ten przyczynia się przez to do zapewnienia odpowiedniej gospodarki zasobami środowiska,
w tym zasobami biomasowymi.
Rozważając możliwości budowy na terenie gminy lokalnych źródeł energii cieplnej w postaci kotłowni
przyobiektowych lub wolnostojących, przystosowanych do spalania słomy w wysokich
temperaturach, należy stwierdzić, iż taka inwestycja musiałaby się wiązać ze stworzeniem
odpowiednich Zintegrowanych Systemów Energetycznych (ZSE) w skali ok. 30 km, tj. systemów
pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania oraz energetycznego wykorzystania słomy. Warto tu
dodać, że w gminie większość budynków użyteczności publicznej opalanych jest gazem ziemnym,
stąd modernizacja systemu zaopatrzenia w energię cieplną byłaby aktualnie nieopłacalna.
Obecnie obserwuje się wzrost zastosowania procesu tzw. zgazowywania biomasy (ORC – Organic
Rankine Cycle). Proces zgazowania biomasy opiera się o układ skojarzony wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej. Bezpośrednim paliwem zasilającym układ w tym systemie jest gaz drzewny
wytwarzany z biomasy stałej (zrębki drewna, drewno rąbane, również odpady organiczne)w procesie
zgazowania (ORC). Układ skojarzony oparty jest o silnik spalinowy sprzęgnięty z prądnicą generatora.
Odzyskiwana energia cieplna zużywana jest na potrzeby własne procesu tj. do suszenia biomasy a jej
nadmiar możliwy jest do wykorzystania na zewnątrz zakładu. Całkowita sprawność wykorzystania
paliwa pierwotnego dochodzi w przypadku procesu ORC do 90 % co czyni go wysoce efektywnym
energetycznie. Technologie ORC mogą być wdrażane przez przedsiębiorstwa związane z przemysłem
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drzewnym oraz utylizacyjnym, w kierunku zwiększania efektywności energetycznej prowadzonych
procesów. Obecnie znajdują także zastosowanie w nowoczesnych biogazowniach rolniczoutylizacyjnych.
Aby jednak możliwe było odchodzenie od pozbywania się odpadów produkcji drzewnej na zewnątrz
gminy i zainteresowanie się ich energetycznym zagospodarowaniem, muszą zostać podjęte działania
związane ze zwiększeniem wsparcia, dla innych niż systemowe, głównie mniejszych instalacji
biomasowych, wytwarzających energię odnawialną. Wówczas zrównoważy się rynek biomasy i stanie
się ona odpowiednim pod względem kosztowym paliwem do wykorzystania na cele grzewcze.

Budowa źródła energetycznego wykorzystania biogazu
Dążąc do zwiększonego wykorzystania OZE w bilansie energetycznym gminy, zapewniając przy tym
po części zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną dla miejscowej oczyszczalni ścieków, rozważa
się budowę małej instalacji biogazowej. Nie jest to jednak inwestycja łatwa w przygotowaniu
i realizacji, głównie z uwagi, na konieczne do poniesienia nakłady początkowe oraz brak na terenie
gminy jakiegokolwiek systemu pozyskiwania biomasy w postaci odpadów organicznych, zarówno
roślinnych, jak i zwierzęcych.
Biogazownia mogłaby funkcjonować w modelu rolniczo- przemysłowym, jako kosubstraty
wykorzystywać m.in. osady ściekowe z oczyszczalni ścieków, przekąszone siano i trawy, czy też
odpady produkcji rolnej, spożywczej i zwierzęcej (odpady poubojowe z pobliskich ubojni). Przy
analizie wykonalności takiego projektu, należy dokładnie rozważyć rodzaje substratów, szacowane
zapotrzebowanie na nie, a także system ich pozyskiwania. Wytworzona w procesie biogazowni
energia elektryczna i cieplna zagospodarowana byłaby w miejscu jej wytwarzania, przez miejscową
oczyszczalnie ścieków, której zapotrzebowanie na moc elektryczną wynosi 150 kW. W odniesieniu do
uzyskania z biogazowni zbliżonej mocy elektrycznej proponuje się wykorzystanie układów
kogeneracyjnych w postaci kontenerowej, co przyczyni się także do uproszczenia procedur prawnoadministracyjnych związanych z budową i adaptacja tego typu obiektów. Produktem finalnym
biogazowni jest przefermentowany wsad tzw. sedyment pofermentacyjny, który może stanowić
cenny nawóz do wykorzystania w rolnictwie lub ogrodnictwie oraz dodatkowy przychód biogazowni.
Dla zapewnienia zaopatrzenia biogazowni w kosubstraty, należy stworzyć swego rodzaju łańcuch
dostaw biomasy typu „argo”, łańcuch dostaw pozostałych odpadów organicznych (odpady produkcji
roślinnej i zwierzęcej) oraz bazę magazynowania, przetwarzania i przygotowania substratów
Odpowiednio dobrana logistyka dostaw jest bowiem warunkiem koniecznym, dla prawidłowego
funkcjonowania biogazowni. Pozostałe kosubstraty to osady ściekowe z oczyszczalni ścieków. Zakłada
się, iż wszystkie wymienione kosubstraty pozyskać będzie można na terenie gminy Dobra. W
przypadku, gdy w biogazowni utylizowane są odpady organiczne odbierane od lokalnych
producentów (np. odpady poubojowe) oraz np. odpady komunalne, pełni ona także funkcję
utylizacyjną. Wykorzystanie w/w odpadów w procesie biogazowni, pozwala bowiem na uniknięcie
powstawania kosztów utylizacji odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze.

Podejmując decyzję o budowie biogazowni, zaleca się uprzednio przeprowadzenie badań
laboratoryjnych dobieranych kosubstratów, z uwagi na oddziaływanie jakości wsadu na wartości
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parametrów wyjściowych instalacji. Przed rozpoczęciem budowy rzeczywistej instalacji należy dobrze
rozpoznać takie kwestie jak sucha masa, sucha masa organiczna, zawartość azotu ogólnego i węgla
organicznego oraz biogazodochodowość wybranych kosubstratów. Dopiero wówczas będzie można
określić parametry techniczne zakładu takie jak: moc nominalna, pojemność komór fermentacyjnych,
pojemność zbiornika na biogaz etc
.
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
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. W przypadku, gdy biogazownia miałaby
zapewnić potrzeby energetyczne oczyszczalni ścieków, tj. energię elektryczną i ciepło zakładu,
wówczas przychodem byłyby wyłącznie wpływy z tytułu handlu zielonymi i żółtymi certyfikatami, czas
zwrotu inwestycji wydłuży się ok. dwukrotnie.

Implementacja na terenie samorządów terytorialnych instalacji odnawialnych źródeł energii opartych
o biomasę przyczynia się do poprawy ich bilansu energetycznego, jednocześnie zwiększając
bezpieczeństwo energetyczne regionu, zwłaszcza poprawy zaopatrzenia w energię terenów o słabo
rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie OZE na terenach o wysokiej stopie
bezrobocia, stwarza możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Żeby jednak instalacje
OZE były opłacalne musi zostać zmieniony system ich wspierania. Zamiast wspierania pojedynczych
projektów, powinno się dotować energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii np. poprzez
dopłaty do ceny takiej energii, co zachęciłoby potencjalnych inwestorów do większego
zainteresowania budową instalacji wykorzystujących OZE. Miejmy nadzieję, iż wprowadzenie trzech
nowych ustaw, tj. prawo energetyczne, prawo gazowe oraz ustawa o OZE, zagwarantuje
zrównoważony rozwój wykorzystania biomasy, szczególnie w formie odpadowej. Trzy nowe ustawy
mają bowiem zastąpić dotychczasowe prawo energetyczne, dostosować je do wymagań UE oraz
nowoczesnej energetyki. Przygotowywana ustawa o OZE, ma umożliwić produkcję zielonej energii
gospodarstwom domowym, tzw. prosumentom. Ułatwić ma również procedury inwestycyjne oraz
wprowadzić preferencyjny system dopłat do wytwarzanej energii tzw. taryf gwarantowanych.
Przyczynić się to może do zwiększenia świadomości ekologicznej oraz popularyzacji produkcji energii
na własne potrzeby gospodarstw domowych/rolnych w mikroinstalacjach.
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8.4. Plan wdrożenia systemu przetwarzania biomasy w gminie Dobra na
lata 2014-2020
Do wyżej wymienionej wizji oraz celów strategicznych, zdefiniowano cele szczegółowe, takie jak:

1) Promocja odnawialnych zasobów energii wśród lokalnej społeczności
Cele szczegółowe:
 Opracowanie broszury informacyjnej dotyczącej aspektów i metod przetwarzania
biomasy odpadowej
 Organizacja warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gminy,
ukierunkowanych na wzrost świadomości ekologicznej
 Wizyta studyjna w biogazowni przemysłowej, zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków
w Nowym Sączu (Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.)

2) Stworzenie systemu pozyskiwania i przetwarzania biomasy odpadowej
Cele szczegółowe:
 Powołanie grupy roboczej do koordynowania działań związanych z rozwojem
przetwarzania biomasy odpadowej w gminie Dobra – spotkania kwartalne grupy
 Dostosowanie zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Dobra w celu umożliwienia budowy bazy magazynowo-przetwórczej biomasy oraz
budowy biogazowni w miejscowości Dobra
 Pozyskanie funduszy na budowę i wyposażenie techniczne bazy magazynowoprzetwórczej biomasy – złożenie wniosków aplikacyjnych (PROW, MRPO, ARiMR,
Fundusz Szwajcarski)

3) Budowa odnawialnego źródła energii w postaci biogazowni rolniczo-utylizacyjnej
Cele szczegółowe:
 Opracowanie studium wykonalności projektu budowy biogazowni
 Pozyskanie funduszy na budowę biogazowni rolniczo-utylizacyjnej PROW, MRPO,
NFOŚiGW, PO IŚ
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Wizja
Zagospodarowanie biomasy odpadowej z terenu gminy Dobra, na cele energetyczne, stymulować będzie rozwój lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii i aktywizować małą przedsiębiorczość w gminie oraz pozwoli na
zrównoważone i dochodowe wykorzystanie istniejących zasobów środowiska naturalnego
cel ogólny

I. Promocja odnawialnych zasobów energii wśród
lokalnej społeczności

II. Stworzenie systemu pozyskiwania i przetwarzania
biomasy odpadowej

cele szczegółowe

termin

potencjalne źródła
finansowania

uwagi

opracowanie broszury informacyjnej dotyczącej
aspektów i metod przetwarzania biomasy
odpadowej

2014–2020

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW

kontakt z podmiotami z branzy OZE

organizacja warsztatów edukacyjnych dla
mieszkańców i przedsiębiorców z gminy,
ukierunkwoanych na wzrost świadomości
ekologicznej

2014–2020

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW, sponsorzy

kontakt ze stowarzyszeniami związanymi z
ekoenergetyką, doradcami i organizacjami
szkoleniowymi

Wizyta studyjna w biogazowni przemysłowej ,
zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Nowym
Sączu

2014–2020

Środki budżetu gminy

zorganizowanie wizyty w porozumieniu z Sądeckimi
Wodociągami Sp. z o.o.

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

2014–2020

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW, PROW

nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą Działania
"Przyjazna Ziemia Limanowska" w zakresie rozwoju
odnawialnych źródeł energii

dostosowanie zapisów w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra w
celu umozliwienia budowy bazy magazynowoprzetwórczej biomasy oraz budowy biogazowni w
miejscowości Dobra

2014–2020

-

zmiany zatwierdzone stosowną uchwałą Rady Gminy
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Pozyskanie funduszy na budowę i wyposażenie
technicze bazy magazynowo-przetwórczej biomasy 2014–2020
- złożenie wniosków aplikacyjnych

opracowanie studium wykonalności projektu
budowy biogazowni

III. Budowa odnawialnego źródła energii w postaci
biogazowni rolniczo-utylizacyjnej

Pozyskanie funduszy na budowę biogazowni
rolniczo-utilizacyjnej

ARiMR, Fundusz Szwajcarski,
środki publiczne i/lub prywatne,
fundusze nowej perspektywy
finansowej 2014-2020

2014–2020

środki budzetu gminy, środki
prywatne lub spółdzielcze

2014–2020

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

współpraca Izbą Gospodarczą Dorzecza Raby oraz LGD
Przyjazna Ziemia Limanowska,ujęcie działania w
Wieloletnim Planie Finansowym

współpraca z dostarczycielem technologii, doradcami,
ekspertami,

procedury administracyjno-prawne (m.in.. Pozwolenie na
budowę, ocena oddziaływania na środowisko etc.),
współpraca Izbą Gospodarczą Dorzecza Raby oraz LGD
Przyjazna Ziemia Limanowska,ujęcie działania w
Wieloletnim Planie Finansowym
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9. Strategia ekorozwoju gminy Dobra: pszczelarstwo
Opracowanie: Daniel Michorczyk

9.1. Założenia wstępne
Dużym atutem dla miejscowego pszczelarstwa jest istnienie miejscowej pszczoły rasy carnica linii
Dobra. Naturalna populacja pszczół rasy carnica występuje tylko na terenie Gminy Dobra i części
Gminy Tymbark, jest to jedyna taka populacja w kraju.
Miejscowa rasa pszczół została rozpoznana już kilkadziesiąt lat temu, jej korzystne cechy
wytworzone dzięki setkom lat naturalnej ewolucji w trudnych górskich warunkach pozwalają
miejscowym pszczelarzom, przy sprzyjającej pogodzie, bardzo dobrze wykorzystywać lokalne warunki
pożytkowe. Miejscowa pszczoła dominuje w pasiekach naszych pszczelarzy, chociaż zawirowania
historyczne, spowodowały zaniechanie racjonalnej, zorganizowanej hodowli tej pszczoły.Pszczoła
Dobra pozostała jednak w pasiekach, m.in. z powodu jednej ze swoich cech wyróżniających ją spośród
innych ras tj. niechęci do przyjmowania matek pochodzących z innej linii.
Masowa produkcja matek w pasiekach hodowlanych nie zawsze służy dobrej ochronie
korzystnych cech linii, z reguły dużo efektywniej hodowlę prowadzą pszczelarze pasjonaci spędzający
dużo czasu na obserwacji pszczół. W dużych pasiekach hodowlanych nie ma na to niestety czasu,
dlatego celowym jest prowadzenie hodowli i udoskonalanie pszczół w warunkach lokalnych. Żeby
stworzyć dobre warunki do hodowli matek należy wprowadzić jak największą ilość rodzin pszczół linii
„Dobra”.
Miejscowe pszczelarstwo może także w pozytywny sposób oddziaływać na ochronę nie tylko
lokalnej rasy pszczoły, ale także na zachowanie i ochronę lokalnych siedlisk roślin miododajnych, a
także w szerszej skali, wszystkich siedlisk łąkowych. Pszczelarze dbają o wprowadzanie roślin
nektarodajnych mających znaczenie dla pszczołowatych. Ochrona powierzchni, ciągłości oraz wysokiej
jakości pastwisk pszczelich wspomaga ochronę różnorodności biologicznej związanej z łąkami, na
terenie gminy Dobra.
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9.2. Analiza stanu obecnego w gminie Dobra i identyfikacja kierunków
rozwoju
Na terenie gminy Dobra działają dwa Koła Pszczelarzy tj. Koło Pszczelarzy w Dobrej (37 członków) i
Koło Pszczelarzy w Skrzydlnej (15 członków). Tutejsze Koła są członkami Karpackiego Związku
Pszczelarzy w Nowym Sączu. Niewielki odsetek pszczelarzy to pszczelarze nie zrzeszeni.
Szacuje się że w 60 pasiekach na terenie gminy utrzymywanych jest około 1200 szt. rodzin
pszczelich. Pasieki duże posiadające około 80 pni pszczelich stanowią około 6 % ogólnej liczby pasiek.
Dominują pasieki małe, posiadające ok. 15 rodzin pszczelich.
Pszczelarstwo stanowi w większości przypadków dodatkowe źródło dochodów dla właścicieli
pasiek, nie jest podstawowym źródłemzarobkowanie. Znakomita większość miejscowych pszczelarzy
to ludzie którzy ukończyli 50-ty rok życia, niewielu młodych ludzi interesuje się tym trudnym, ale
ciekawym zawodem.
Obecnie działalność miejscowych pszczelarzy ukierunkowana jest na wprowadzenie jak
największej liczby rodzin pszczelich z matkami linii „Dobra”. Bardzo zaawansowane są prace na
utworzeniem rejonu zachowawczego pszczół linii „Dobra”.

9.3. Wizja i cele rozwoju działalności pszczelarskiej w gminie Dobra
Najważniejszym z celów miejscowego pszczelarstwa jest ochrona i wzmocnienie populacji tutejszej
linii pszczół. Zachowanie korzystnych cech tej pszczoły jest szczególnie ważne z punktu ochrony
zasobów genetycznych pszczół w naszym kraju. Przykładami korzystnych cech tej rasy, kształtowanych
w trudnych, górskich warunkach, jest duża zimotrwałość, dobre zimowanie na pokarmach
zawierających domieszkę spadzi, wczesne kończenie jesienią i dość późne, ostrożne rozpoczynanie
czerwienia wiosną oraz bardzo dynamiczny rozwój wiosenny. Korzystnym działaniem byłoby
prowadzenie profesjonalnej, zorganizowanej hodowli pszczół tej rasy na terenie gminy.
Następstwem prac prowadzonych nad ochroną zasobów genetycznych pszczół będzie
utworzenie Rejonu zachowawczego pszczół linii „Dobra”. Ochrona pszczół na terenie tego rejonu
będzie prowadzona poprzez zakaz wwozu pszczół innych ras i linii, a także wprowadzenia systemu
dopłat do utrzymania rodzin pszczelich. Dopłaty pokrywające część kosztów utrzymania rodzin
pszczelich, spowodują wzrost konkurencyjności miejscowych pasiek. Mniejsze koszty utrzymania
rodzin w trudnych, górskich warunkach powinny spowodować wzrost zainteresowania
pszczelarstwem na terenie gminy Dobra.
Z działalnością pszczelarską wiąże się wytwarzanie produktów pszczelich tj.: miodu, pyłku,
propolisu. Produkty te są coraz chętniej stosowane w medycynie alternatywnej ich pozyskiwanie w
lokalnych warunkach wolnych od zanieczyszczeń daje produkt o bardzo dobrej jakości. Celowym jest
rozpropagowanie tych produktów w środowisku miejscowych gospodarstw agroturystycznych i
wprowadzenie tych produktów do ich oferty.
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9. 4. Plan rozwoju działalności pszczelarskiej w gminie Dobra
1.

Utworzenie rejonu zachowawczego miejscowej linii pszczół „Dobra”.

Rejon zachowawczy pszczół wymaga utworzenia jednego stada wiodącego oraz kilku stad
wspomagających. Na terenie Gminy Dobra niezbędne jest utworzenie dwóch stad wspomagających,
ich zadaniem będzie współpraca ze stadem wiodącym, ocena i wychów matek pszczelich. Wychów i
unasiennianie matek w naturalnych warunkach pozwoli uzyskać materiał o bardzo wysokiej wartości
użytkowej, co umożliwi sprzedaż matek pszczelich także poza obszar gminy Dobra.
2.

Utworzenie trutowiska

Obszar objęty rejonem zachowawczym nie spełnia warunków utworzenia trutowiska, ponieważ ma
zbyt małą powierzchnie. Ukształtowanie terenu tj. lokalizacja w dolinie otoczonej górami, sprawia że
teren jest dobrze izolowany i lokalna populacja trutni jest dobrze chroniona przed nalotami trutni
innych linii.
Wysycenie terenu trutniami linii “Dobra” zapewni możliwość unasienniania matek pszczelich w
naturalnych warunkach, co z kolei umożliwi działalność usługową polegającą na unasiennianiu matek
w ulikach weselnych oraz spowoduje rozwój działalności hodowlanej i produkcji matek, nie tylko na
potrzeby własnych pasiek, ale również na sprzedaż.
3.

Zarejestrowanie lokalnego produktu jakiem jest miód spadziowy.

Pozyskiwany na terenie gminy miód spadziowy, jest cenionym produktem lokalnym, dlatego ważnym
działaniem będzie jego oficjalna rejestracja oraz promocja.
Niezbędnym będzie także rejestracja sprzedaży bezpośredniej przez właścicieli pasiek, aby legalnie
wprowadzać miód do obrotu. Wygórowane wymagania dotyczące sprzedaży bezpośredniej powodują
niechęć środowiska pszczelarskiego do rejestrowania tego typu działalności. Rejestracja lokalnego
produktu i legalizacja jego dystrybucji umożliwi jego rozpropagowanie i sprzedaż poza granicami
gminy.
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