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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. takie 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 lepsze 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 Tyrawa Wołoska posiada swoiste walory, stwarzające podstawę do rozwoju
zrównoważonej turystyki. Są to m.in.: łagodny górski krajobraz, rozległe powierzchnie lasów,
cenne zasoby przyrodnicze, wyjątkowe zabytki sakralne i żywe tradycje artystyczne związane
z kulturą pogranicza. W oparciu o te walory można kształtować ofertę związaną z rozwojem
turystyki wiejskiej oraz poznawczej w otoczeniu przyrody („turystyka wyciszenia” i edukacyjna).
W strategii przyjęto trzy główne cele rozwojowe: (I) wsparcie rozwoju bazy noclegowej
i gastronomicznej w gminie Tyrawa Wołoska, (II) stworzenie oferty „turystyki wyciszenia”
i edukacji przyrodniczo-kulturowej uzupełniającej ofertę „turystyki pogranicza” oraz (III)
promocję oferty „wyciszenia”. Realizacja założeń strategii ma za zadanie wspierać stabilność
ekonomiczną gminy, a także wspomagać zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego.
5. Gmina Tyrawa Wołoska cechuje się dobrymi warunkami do pozyskania biomasy i jej
późniejszego przetwarzania na cele energetyczne. Proponowanym rozwiązaniem jest
przetwarzanie materiału biomasowego z użytków rolnych (słoma), trwałych użytków zielonych
(siano, trawa) oraz lasów (m.in. zrębki, gałęzie) i odpadów z przemysłu drzewnego. W strategii
6
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proponowane jest przetwarzanie pozyskanej biomasy odpadowej na biopaliwa stałe w zakładzie
produkującym brykiet/pellet. Wyprodukowane biopaliwo może być wykorzystywane jako nośnik
energii cieplnej dla budynków na obszarze gminy, ograniczając poziom niskiej emisji
zanieczyszczeń, powstającej w procesach spalania wysokoemisyjnych paliw tradycyjnych
w indywidualnych źródłach ciepła. Wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy w gminie
Tyrawa Wołoska, umożliwi rozwój lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii, przyczyni się do
aktywizacji małej przedsiębiorczości oraz pomoże zachować wysoką jakość środowiska
naturalnego.
6. Wdrażanie przedstawionych w niniejszej strategii rozwiązań może być startem do budowania
przez gminę Tyrawa Wołoska, marki „zielonej gminy” - gminy ekonomicznie stabilnej, będącej
dobrym miejscem do życia dla lokalnych mieszkańców oraz przyciągającej turystów czy
wybranych inwestorów. Realizacja 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. Rozwój prośrodowiskowych form działalności gospodarczej
w warunkach gmin karpackich - wprowadzenie
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
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
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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.
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
9
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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,
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
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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
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
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
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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.

Kistowski M., Pchałek M. 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy
ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Nunes, P.A.L.D., Ding, H., Boteler, B., ten Brink, P., Cottee-Jones, E., Davis, M., Ghermandi, A.,
Kaphengst, T., Lago, M., McConville, A. J., Naumann S., Pieterse, M., Rayment, M., and A. Varma
(2011) “The Social Dimension of Biodiversity Policy: Final Report” for the European Commission, DG
Environment under contract: ENV.G.1/FRA/2006/0073 – 2nd, pages vii-205, Venice/Brussels,
February 2011
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Opportunities and
Challenges for Business and Industry. World Resources Institute, Washington, DC.
The Economic Benefits of Natura 2000 Network. Synthesis Report. 2013. European Commission.
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4. 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 Tyrawa Wołoska warsztaty wprowadzające odbyły się w dniu 29
maja 2012 r. i wzięło w nich udział 28 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
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 Tyrawa Wołoska
odbyło się 9 kwietnia i wzięło w nim udział 12 osób. Uwagi dotyczące strategii były spisywane w
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trakcie spotkania, a później przekazane wszystkim ekspertom przygotowującym poszczególne części
strategii.
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5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne gminy Tyrawa Wołoska
Opracowanie: Aleksandra Pępkowska-Król
Streszczenie
Gmina Tyrawa Wołoska to gmina wiejska powiatu sanockiego (województwo podkarpackie). Obszar
gminy zajmuje powierzchnię około 69 km2, którą w 2011 r. zamieszkiwało 1984 osób. Niemal 60 proc.
powierzchni gminy zajmują lasy, a około 35 proc. stanowią gospodarstwa rolne.
W latach 2009–2011 liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy nie zmieniała się
znacząco, w 2011 r. na terenie gminy zarejestrowane było 84 przedsiębiorstw, z których
przeważająca część (79) należała do sektora mikroprzedsiębiorstw zatrudniających od 0–9 osób.
W 2011 r. gminę charakteryzowało jedno z najniższych wskaźników bezrobocia spośród wszystkich
gmin powiatu sanockiego – w roku tym bezrobotni stanowili 8,2 proc. liczby mieszkańców w wieku
produkcyjnym.
Malownicze położenie gminy na terenie Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego sprawia,
że gminę charakteryzują wyjątkowe walory turystyczne.

5.1. Charakterystyka gminy
Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Tyrawa Wołoska jest gminą wiejską położoną na południowym wschodzie Polski,
w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. Graniczy z 2 gminami powiatu sanockiego:
gminą wiejską Sanok i miastem Sanok oraz 4 gminami położonymi w innych powiatach: Lesko,
Olszanica, Ustrzyki Dolne i Bircza (ryc. 5.1.). Fizjograficznie gmina Tyrawa Wołoska obejmuje swoim
zasięgiem fragmenty Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego.
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Ryc. 5.1. Położenie powiatu sanockiego na tle województwa podkarpackiego i jego podział administracyjny.

Obszar gminy zajmuje powierzchnię około 69 km2, którą w 2011 r. zamieszkiwało 1984 osób. Gmina
Tyrawa Wołoska jest trzecią co do wielkości gminą powiatu sanockiego. Jej powierzchnia jest
jednocześnie niższa od średniej powierzchni gminy w Polsce, regionie polskich Karpat czy
województwie podkarpackim (ryc. 5.2).
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Ryc. 5.2. Powierzchnia gmin powiatu sanockiego oraz średnie powierzchni gmin w Polsce, województwie
podkarpackim i regionie polskich Karpat (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Podział na sołectwa
Na gminę Tyrawa Wołoska składa się 8 sołectw oraz 3 wsi niesołeckich. Największym sołectwem jest
Tyrawa Wołoska – tutaj swoją siedzibę ma Urząd Gminy (tab. 5.1, ryc. 5.3).
Tabela 5.1. Sołectwa gminy Tyrawa Wołoska (źródło: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska).

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Sołectwo
Tyrawa Wołoska
Hołuczków
Rakowa
Rozpucie
Siemuszowa
Wsie niesołeckie

Powierzchnia w ha
1320
768
1111
1167
981

Liczba mieszkańców
789
207
318
472
221

6.
7.
8.

Kreców
Wola Krecowska
Lachawa

709
355
514

8
7
0
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Ryc. 5.3. Szczegółowa mapa gminy Tyrawa Wołoska (opracowanie mapy: Wydawnictwo Compass,
Kraków, ul. Podchorążych 3).
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5.2. Ludność i wskaźniki demograficzne – istniejące trendy i prognozy na
przyszłość
Ludność gminy
Gminę Tyrawa Wołoska w 2011 r. zamieszkiwały 1984 osoby. W latach 2000–2011 liczba ludności
utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie (ryc. 5.4).
Liczba mieszkańców 2000–2011
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Ryc. 5.4. Liczba mieszkańców gminy Tyrawa Wołoska w latach 2000–2011 (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GUS).

Prognozy GUS dla całej Polski pokazują, że ogólna liczba ludności dla kraju będzie się stopniowo
zmniejszać począwszy od 2015 r. Podobnie wyglądają prognozy dla regionu, w którym położona jest
Tyrawa Wołoska – województwa podkarpackiego i powiatu sanockiego (ryc. 5.5).
Przewidywana liczba ludności 2015–2035

Ryc. 5.5. Trendy zmian liczby ludności w okresie 2015–2035 dla Polski, województwa podkarpackiego i powiatu
sanockiego – prognoza GUS z 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Gęstość zaludnienia w gminie Tyrawa Wołoska – 29 osób/km2 – stawia ją na 2 miejscu spośród
wszystkich gmin powiatu sanockiego. Jest ono jednocześnie znacznie niższe od zagęszczenia ludności
w całej Polsce i w województwie podkarpackim czy całym regionie polskich Karpat (ryc. 5.6).
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Ryc. 5.6. Gęstość zaludnienia w 2011 r. w gminie Tyrawa Wołoska na tle pozostałych gmin powiatu sanockiego
(kolor niebieski) oraz gęstość zaludnienia w 2011 r. w Polsce, woj. podkarpackiego i gminach regionu polskich
Karpat (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Ekonomiczne grupy wieku i obciążenie demograficzne
Do oceny stanu społeczno-gospodarczego populacji danego regionu szczególnie przydatna wydaje się
być struktura populacji uwzględniająca grupy wiekowe. Podziału na takie grupy można dokonać
w oparciu o przesłanki ekonomiczno-społeczne. I tak, do celów analitycznych wyodrębnia się
najczęściej trzy ekonomiczne grupy wieku w poniższej konfiguracji:
1) ludność w wieku przedprodukcyjnym – osoby do 17 roku życia,
2) ludność w wieku produkcyjnym – kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni 18–64 lat,
3) ludność w wieku poprodukcyjnym – kobiety i mężczyźni odpowiednio powyżej 59 i 64 roku życia.
Dla populacji ludności gminy Tyrawa Wołoska w 2011 r. udziały poszczególnych klas wynosiły
odpowiednio: 1 – 24 proc., 2 – 63 proc. oraz 3 – 13 proc.; i były zbliżone do ich udziałów dla populacji
całej Polski, województwa podkarpackiego 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 Tyrawa Wołoska, wyższego udziału najmłodszej klasy.
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Ryc. 5.7. Udział 3 klas wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego w populacji ludności
Polski, województwa podkarpackiego, regionu polskich Karpat i gminy Tyrawa Wołoska w 2011 r. (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Szacuje się, że struktura wykształcenia wśród osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących gminę
przedstawia się następująco: 10 proc. to osoby z wykształceniem wyższy, 50 proc. – z wykształceniem
średnim i 40 proc, z wykształceniem zawodowym (ryc. 5.8).

wyższe
10%

zawodowe
40%

średnie
50%

Ryc. 5.8. Struktura wykształcenia wśród osób w wieku produkcyjnym w gminie Tyrawa Wołoska (źródło: inf.

ust. Urząd Gminy Tyrawa Wołoska).
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Od początku XXI w. następował w Polsce spadek wartości obciążenia demograficznego1.
W szczególnie dużym stopniu dotyczył on gmin wiejskich, w tym także gminy Tyrawa Wołoska, co
doprowadziło do zmniejszenia znacznych jeszcze w 2000 r. różnic w wartości wskaźnika (ryc. 5.9).
W kontekście rozwoju gospodarczego kraju czy regionu był to trend bardzo korzystny, niemniej
jednak prognozy na kolejne lata są już znacznie mniej optymistyczne. Przewiduje się, że wartość
obciążenia demograficznego w Polsce będzie szybko zwiększać się. 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. 5.9. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2002–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS).

5.3. Rynek pracy
Podmioty gospodarcze w gminie Tyrawa Wołoska
W 2011 r. na terenie gminy Tyrawa Wołoska zarejestrowane były 84 podmioty gospodarcze zaliczane
do kategorii wielkości: mikro i małych. Było ich odpowiednio 79 i 5. Na przestrzeni 3 lat jedynie liczba
mikroprzedsiębiorstw zwiększyła się o 1 (ryc. 5.10).

1

Wskaźnik demograficzny pokazujący, ile osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Ryc. 5.10. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Tyrawa Wołoska w latach
2009–2011 według klas wielkości (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).

Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Tyrawa Wołoska w 2011 r. zaliczało się do działu
usług – 46, druga co do wielkości była grupa przedsiębiorstw należących do działu przemysłu
budowlanego – 17, najmniejsza natomiast – licząca 21 podmiotów – to łącznie działy: rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost charakteryzował grupy
największą i najmniejszą, w przypadku sektora przemysłu budowlanego liczba przedsiębiorstw
zmniejszyła się. Przeważającą część podmiotów gospodarczych w gminie Tyrawa Wołoska w 2011 r.
stanowiły podmioty sektora własności prywatnej, co więcej tylko ten sektor powiększał się tu na
przestrzeni ostatnich lat (ryc. 5.11).
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Ryc. 5.11. Podmioty gospodarcze według rodzaju działalności (po lewej) oraz sektora własności (po prawej)
w gminie Tyrawa Wołoska w latach 2009–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 wzrastała zarówno
dla całej Polski jak i regionu, w którym położona jest gmina Tyrawa Wołoska. Średnie miesięczne
wynagrodzenie w tym okresie wzrosło w powiecie sanockim z 1810 do 2819 zł. W porównaniu
z przeciętnymi wynagrodzeniami brutto dla województwa podkarpackiego i kraju wynagrodzenia w
powiecie sanockim przez cały analizowany okres były niższe, przy czym różnica pomiędzy nimi
a wynagrodzeniem w województwie podkarpackim najmniejsza była w latach 2002–2004. W roku
2002 przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie sanockim stanowiło 81 proc. przeciętnego
wynagrodzenia w Polsce, a w 2011 r. już tylko 78 proc. (ryc. 5.12).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2002–2011 [zł]
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Ryc. 5.12. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 w Polsce, województwie
podkarpackim i powiecie sanockim (wartości w zł; źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Bezrobocie
W 2011 r. gmina Tyrawa Wołoska charakteryzowała się jednym z mniejszych poziomów bezrobocia
w powiecie sanockim – udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosił tu
8,2 proc. (ryc. 5.13).

25

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Tyrawa Wołoska

Ryc. 5.13. Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w powiecie sanockim w 2011 r.
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W gminie Tyrawa Wołoska, w okresie 2003–2011, udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców
w wieku produkcyjnym systematycznie spadał. Podobny charakter miały zmiany tego wskaźnika
zarówno dla całej Polski, jak i regionu, w którym położona jest gmina. Co ważne, wartości wskaźnika
dla gminy w okresie 2003–2011 były najczęściej wyższe w porównaniu ze średnimi dla Polski,
województwa podkarpackiego czy wreszcie powiatu sanockiego. Dopiero po 2008 r. bezrobocie
spadło tu poniżej poziomu dla województwa podkarpackiego i niemal zrównało się z bezrobociem
w Polsce czy wreszcie powiecie sanockim (ryc. 5.14).
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Ryc. 5.14. Udział procentowy bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2003–2011
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Na wskaźnik bezrobocia ma niewątpliwie wpływ nielegalne zatrudnianie (tzw. praca na czarno).
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska szacuje, iż około 30 proc. osób w wieku produkcyjnym pracuje
za granicą sezonowo lub na stałe, lub pracuje w większych miastach Polski. Część z tych osób
zarejestrowana jest w gminie jako osoby bezrobotne (czasami pobierają one jednocześnie zasiłek
z opieki społecznej). Nie wykazują one dochodów, a co za tym idzie zawyżają wskaźniki związany
z bezrobociem na terenie gminy (źródło: inf. ust. Urząd Gminy Tyrawa Wołoska).

5.4. Użytkowanie terenu, lasy i gospodarstwa rolne
Formy użytkowania terenu i struktura własności gruntów
Zgodnie z danymi GUS w 2010 r. na powierzchnię gminy Tyrawa Wołoska (6925 ha) składały się:
- gospodarstwa rolne o powierzchni 2402 ha ( 35 proc. powierzchni gminy);
- grunty leśne o powierzchni 4120 ha (59 proc.);
- pozostałe grunty o powierzchni 403 ha (6 proc.).
Bardziej szczegółowy podział gruntów ze względu na formę pokrycia przedstawiają wyniki programu
Corine Land Cover 20062 (ryc. 5.15).

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. 5.15. Pokrycia terenu w gminie Tyrawa Wołoska. Na diagramie kołowym przedstawiono powierzchnię w ha
oraz procent powierzchni gminy Tyrawa Wołoska, jaki zajmuje każda z form pokrycia terenu (źródło:
opracowanie własne na podstawie CLC2006).
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Właścicielami gruntów w gminie Tyrawa Wołoska są (źródło: inf. ust. Urząd Gminy Tyrawa Wołoska):
- Skarb Państwa – 49 proc.,
- Gmina – 7 proc.,
- właściciele indywidualni – 44 proc.
Przedstawiona dotychczas struktura wykorzystania i własności gruntów w gminie Tyrawa Wołoska
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 Tyrawa Wołoska istniały 404 gospodarstwa rolne, które łącznie zajmowały około
2402 ha i stanowiły 35 proc. powierzchni całej gminy. W obrębie tych gospodarstw użytki rolne
zajmowały 1804 ha (26 proc. powierzchni gminy).
Średnio powierzchnia użytków rolnych w jednym gospodarstwie rolnym gminy Tyrawa Wołoska
w 2010 r. wynosiła 4,5 ha. Wartość ta była wyższa od średnich dla gmin województwa
podkarpackiego (2,7 ha) i regionu polskich Karpat (2,1 ha) i niższa od średniej dla całej Polski (6,8;
ryc. 5.16).
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Ryc. 5.16. Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno gospodarstwo rolne w 2010 r. w gminach:
powiatu sanockiego, całej Polski, województwa podkarpackiego i regionu polskich Karpat (źródło: opracowanie
własne na podstawie GUS).
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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
 łąki trwałe
 pastwiska trwałe
Pozostałe użytki rolne
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty

Strukturę wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych w gminy Tyrawa Wołoska
uwzględniającą powyższe klasy przedstawia rycina 5.17.
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Ryc. 5.17. Struktura wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Tyrawa Wołoska. 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).

Program rolnośrodowiskowy
W programie rolnośrodowiskowym bierze udział 96 rolników z obszaru gminy Tyrawa Wołoska.
Łącznie programem objętych jest 374 ha użytków rolnych (źródło: Urząd Gminy Tyrawa Wołoska).

Lasy
Karpaty są obszarem Polski o szczególnie dużej lesistości. W porównaniu z zalesieniem dla całego
kraju na poziomie 29,2 proc., procent powierzchni zajętej tutaj przez lasy to 38,4. Podobnie wygląda
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sytuacja samego województwa podkarpackiego, gdzie zalesione jest 37,6 proc. powierzchni. Gminę
Tyrawa Wołoska charakteryzuje zalesienie na jeszcze wyższym poziomie – grunty leśne zajmują tu
4120 ha, co stanowi niemal 59 proc. powierzchni gminy (ryc. 5.18).
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Ryc. 5.18. Zalesienie (procent powierzchni zajętej przez grunty leśne) gminy Tyrawa Wołoska, Polski, woj.
podkarpackiego oraz gmin regionu polskich Karpat w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych
GUS).

W gminie Tyrawa Wołoska przeważająca część lasów – 89 proc. – to lasy publiczne pozostające
w zarządzie Nadleśnictwa Brzozów. Podobnie wygląda sytuacja w całej Polsce i województwie
podkarpackim. W regionie polskich Karpat zdecydowanie mniejszy procent powierzchni gruntów
leśnych jest własnością skarbu państwa (ryc. 5.19).
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Ryc. 5.19. Struktura własności gruntów leśnych w Polsce, woj. podkarpackim, gminach regionu polskich Karpat
(łącznie) oraz gminie Tyrawa Wołoska w 2011 r. Na wykresie przedstawiono udział procentowy poszczególnych
form własności w całości gruntów leśnych (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).
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5.5. Infrastruktura społeczna w gminie
Instytucje publiczne
W gminie działa kilkanaście instytucji publicznych. Obok Urzędu Gminy są to min. Gminny Ośrodek
Kultury, szkoły publiczne czy zakład opieki zdrowotnej. Pełna listę przedstawiono w tab. 5.2.
Tab. 5.2. Instytucje publiczne działające na terenie gminy Tyrawa Wołoska (źródło: inf. ust. Urząd Gminy Tyrawa
Wołoska).
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Instytucja
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Szkoła Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej
Gimnazjum w Rakowej
Punkt Przedszkolny w Rozpuciu
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Niepubliczny Zakład Opieki Lekarskiej w Tyrawie Wołoskiej
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – Filia w Tyrawie Wołoskiej
Urząd Pocztowy w Tyrawie Wołoskiej
Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyrawie Wołoskiej

Organizacje pozarządowe
Na terenie gminy działa prężnie kilka organizacji pozarządowych. Na terenie całej gminy aktywne są:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne U Podnóża Gór Słonnych oraz Uczniowski Klub Sportowy
Tyrawka. Koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicza straż pożarna mają swoje siedziby w: Tyrawie
Wołoskiej, Hołuczkowie, Rakowej, Rozpuciu i Siemuszowej.

Imprezy cykliczne
Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej jest organizatorem cyklicznych imprez, w tym:
– Biesiada świąteczna kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych (styczeń),
– Dzień Matki dla matek 50+ (maj),
– Festyn w Galerii Plenerowej (lipiec),
– Pożegnanie Lata (sierpień),
– Festiwal Twórczości i Obyczajów Ludowych (wrzesień),
– Pożegnanie Lata (październik),
– 11 Listopada,
– Dzień Seniora (listopad).
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6. Kluczowe siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin
występujące na terenie gminy
Opracowanie: Rafał Bobrek
Największe walory przyrodnicze gminy Tyrawa Wołoska to krajobraz stosunkowo niskich gór
o charakterystycznej rusztowej strukturze i wysokiej lesistości, z bogatą florą i fauną, w tym
licznymi gatunkami górskimi i wschodniokarpackimi. Ochronie podlega tu łącznie 7 typów siedlisk
przyrodniczych oraz 27 gatunków zwierząt zagrożonych w skali Unii Europejskiej (wymienionych
w załącznikach: I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz I Dyrektywy Ptasiej). Najważniejsze siedliska
przyrodnicze, chronione tu w ramach sieci Natura 2000, to żyzne buczyny, wschodniokarpackie lasy
grądowe, lasy łęgowe oraz użytkowane kośnie i pastwiskowo, ekstensywne górskie łąki świeże.
Mniejsze powierzchnie zajmują cenne jaworzyny i górskie murawy bliźniczkowe. Obszar ten jest
bardzo istotny dla szeregu gatunków zwierząt, roślin i grzybów – w tym ptaków (np. orzeł przedni,
orlik krzykliwy, puszczyk uralski i dzięcioł białogrzbiety), ssaków (wilk, ryś, wydra) i chrząszczy
(biegacz urozmaicony). Rozległe obszary leśne, pokrywające znaczną część powierzchni gminy
stanowią część naturalnego korytarza ekologicznego, zapewniającego miejsce do życia
i umożliwiającego przemieszczanie się wielu gatunkom zwierząt, w tym także wymienionym
powyżej dużym ssakom drapieżnym.

6.1. Obszary Natura 2000 i ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym
Na terenie gminy Tyrawa Wołoska położone są fragmenty dwóch obszarów Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 (mapa 1.)
Jest to 1 obszar siedliskowy (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty):
1. Góry Słonne PLH180013
oraz 1 obszar ptasi (obszar specjalnej ochrony ptaków):
2. Góry Słonne PLB180003
Oprócz tego, na obszarze gminy zlokalizowana jest cześć obszaru IBA (Important Bird Area) Góry
Słonne, czyli ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym, która na obszarze gminy Tyrawa Wołoska
pokrywa się swymi granicami z wymienionymi obszarami Natura 2000 (mapa 1).
Poniżej przedstawiono charakterystykę walorów przyrodniczych i przedmiotów ochrony tych
obszarów.
Góry Słonne PLH180013
Rozległy obszar (ponad 46 tys. ha), obejmujący swym zasięgiem większą część gminy Tyrawa
Wołoska i wykraczający daleko poza jej granice. Obejmuje on fragment dość niskich Gór
Sanocko-Turczańskich o charakterystycznym, rusztowym układzie grzbietów, wysokiej
lesistości i niskim zaludnieniu. Szata roślinna na około 80 % powierzchni ma charakter leśny
(lasy liściaste i iglaste), ale znaczne obszary pokrywają też cenne siedliska nieleśne – łąki
i pastwiska, które jednak z powodu zaprzestania użytkowania gospodarczego ulegają wtórnej
sukcesji i w konsekwencji zamieniają się w zbiorowiska zaroślowe i leśne. Osobliwością
obszaru są liczne słonawe źródła, które dają początek wielu potokom. Bogata flora
(ok. 900 gat.) i fauna, z obecnymi tu licznymi gatunkami wschodniokarpackimi i górskimi.
W obszarze tym ochronie podlega:
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 7 typów siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:
kod siedliska
nazwa
6230
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
6510
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
9110
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9170
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9180
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion)
Spośród siedlisk otwartych szczególnie cenne są tu ekstensywnie użytkowane łąki świeże,
natomiast wśród siedlisk leśnych wyróżniają się dobrze zachowane buczyny, grądy, górskie
jaworzyny oraz łęgi nadrzeczne.
 9 gatunków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:
kod gatunku
nazwa
1352
wilk Canis lupus
1355
wydra Lutra lutra
1361
ryś Lynx lynx
1193
kumak górski Bombina variegata
2001
traszka karpacka Triturus montandoni
1163
głowacz białopłetwy Cottus gobio
2482
minóg ukraiński Eudontomyzon spp.
2503
brzanka Barbus peloponnesius
4014
biegacz urozmaicony Carabus variolosus
Ostoja fauny puszczańskiej, w tym wilka i rysia, cennych ryb i krągłoustych (głowacz, brzanka,
minóg) oraz rzadkiego chrząszcza związanego ze środowiskiem wodnym – biegacza
urozmaiconego.
Góry Słonne PLB180003
Duży obszar (ponad 55 tys. ha) ochrony ptaków, chroniący rozległe, górskie i podgórskie
kompleksy leśne, poprzecinane łąkami, pastwiskami i dolinami licznych potoków. Swym
zasięgiem obejmuje całą gminę Tyrawa Wołoska. Stwierdzono tu co najmniej 24 gatunki
ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej, a 8 gat. znalazło się w „Polskiej czerwonej księdze
zwierząt”. Szczególnie cenne na tym obszarze są silne populacje dużych ptaków drapieżnych,
które mają tu znakomite warunki to życia. Np. dla orła przedniego jest to jedna
z najważniejszych, o ile nie najważniejsza ostoja w kraju. Jest to również bardzo istotny
obszar dla ptaków krajobrazu rolnego: derkacza, gąsiorka i pokrzewki jarzębatki. Bardzo
cenne są gatunki związane z lasami liściastymi – muchołówki białoszyja i mała, dzięcioły
białogrzbiety i zielonosiwy oraz bocian czarny. Z kolei bory zasiedlają dzięcioł trójpalczasty
i drozd obrożny.
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W obszarze tym ochronie podlega:
 18 gatunków z zał. I Dyrektywy Ptasiej:
kod gatunku
nazwa
A030
bocian czarny Ciconia nigra
A089
orlik krzykliwy Aquila pomarina
A091
orzeł przedni Aquila chrysaetos
A104
jarząbek Bonasa bonasia
A122
derkacz Crex crex
A127
żuraw Grus grus
A215
puchacz Bubo bubo
A217
sóweczka Glaucidium passerinum
A220
puszczyk uralski Strix uralensis
A223
włochatka Aegolius funereus
A229
zimorodek Alcedo atthis
A234
dzięcioł zielonosiwy Picus canus
A239
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
A241
dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
A307
jarzębatka Sylvia nisoria
A320
muchołówka mała Ficedula parva
A321
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
A338
gąsiorek Lanius collurio
 1 gat. ptaka migrującego, niewymieniony w zał. I Dyrektywy Ptasiej
kod gatunku
nazwa
A282
drozd obrożny Turdus torquatus

6.2. Inne formy ochrony przyrody
Oprócz dwóch obszarów Natura 2000 i obszaru IBA Góry Słonne, gmina Tyrawa Wołoska leży także
w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.
Park ten, na powierzchni 56 032 ha, obejmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym
i przyrodniczym fragmenty Gór Sanocko-Turczańskich i częściowo także Pogórza Przemyskiego. Góry
cechuje rusztowy układ grzbietów, ułożonych równolegle do siebie w północnego zachodu na
południowy wschód, oraz kratowa sieć rzeczna z licznymi przełomami. Charakterystyczne są tu liczne
słonawe źródła i cieki wodne. Do wysokości ok. 500 m n.p.m. porośnięty jest lasami podgóskimi,
głównie grądowymi i bukowymi, a powyżej rośnie dolnoreglowa buczyna karpacka (z dominacją buka
i jodły). Mniejsze powierzchnie zajęte są przez tereny otwarte – głównie łąki i pastwiska, które
jednakże mają niezwykle wysokie walory przyrodnicze.

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
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członkowskie UE powołują obszary Natura 2000. Ich ochrona na terenie gminy Tyrawa Wołoska 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 bukowojodłowo-świerkowe drzewostany rosnące na żyznych siedliskach, z reguły na glebach
o odczynie neutralnym lub słabo kwaśnym i z dominacją w runie gatunków typowych dla
lasów liściastych.
Kluczowe działania ochronne:
 wyłączenie części powierzchni siedliska z użytkowania gospodarczego i ochrona
bierna,
 na pozostałym obszarze – prowadzenie gospodarki leśnej w sposób zapewniający
utrzymanie zróżnicowania wiekowo-przestrzennego drzewostanu i naśladujący jego
naturalną dynamikę,
 popieranie i utrzymywanie naturalnego składu gatunkowego zbiorowiska w lasach
gospodarczych.
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
Wielogatunkowe lasy liściaste (dębowo-grabowe i lipowo-dębowe) siedlisk żyznych na niżu.
Na większości obszaru obecnej Polski grądy stanowią dominujący typ roślinności
potencjalnej, jednak zdecydowana większość ich siedlisk została odlesiona i zamieniona na
tereny zagospodarowane rolniczo.
Kluczowe działania ochronne:
 wyłączenie części powierzchni siedliska z użytkowania gospodarczego i ochrona
bierna,
 w lasach gospodarczych promowanie i utrzymywanie naturalnego składu
gatunkowego drzewostanu i stosowanie złożonych rębni stopniowych z wydłużonym
okresem odnowienia, pozwalających na uzyskanie bardziej naturalnej struktury lasu
niż w przypadku rębni częściowych.
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Są to antropogeniczne, wysokoproduktywne, bogate florystycznie zbiorowiska użytków
zielonych na żyznych, świeżych (niezbyt wilgotnych i niesuchych) glebach mineralnych bez
śladów zabagnienia, użytkowane kośnie. Cechuje je udział takich traw jak rajgras wyniosły,
kupkówka pospolita czy konietlica łąkowa. W runi znaczny udział mają byliny z rodziny
baldaszkowatych, a także rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach.
Kluczowe działania ochronne:
 utrzymanie stałego, ekstensywnego użytkowania łąki (kośnego i/lub pastwiskowego).
Rodzaje, intensywność, częstotliwość i terminy zabiegów powinny być dostosowane
do podtypu zbiorowiska,
 właściwe planowanie przestrzenne np. nie przeznaczanie pod zalesienia.
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.
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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.
brzanka Barbus peloponnesius
Niewielka ryba z rodziny karpiowatych, zasiedlająca górne biegi czystych rzek o dużym
spadku, w Polsce prawie wyłącznie w dorzeczu górnej Wisły i jej karpackich dopływach, oraz
w dorzeczu Sanu. Preferuje dno kamieniste i żwirowate, prowadzi osiadły tryb życia.
Kluczowe działania ochronne:
 właściwe zarządzanie zasobami wodnymi w celu zachowania nieuregulowanych,
drożnych cieków, w których bytują brzanki,
 utrzymanie krzaczastych zarośli wiklinowych wzdłuż brzegów rzek,
 przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód,
 wprowadzenie dla brzanki okresu ochronnego lub wręcz ustalenie całorocznego
zakazu połowu.
biegacz urozmaicony Carabus variolosus
Chrząszcz z rodziny biegaczowatych Carabidae, długości 22-30 mm, czarny. Żyje w pobliżu
wody – pod kamieniami, w próchnie powalonych fragmentów pni na brzegach, a także
w wodzie i na roślinności porastającej zbiorniki wodne. Zasiedla wilgotne zarośla
nadrzeczne, brzegi drobnych zbiorników wodnych na terenach leśnych oraz kamieniste brzegi
górskich potoków, bagna i torfowiska. Są w stanie przebywać pod wodą bez wynurzania do
20 minut. Drapieżny – odżywia się głównie owadami wodnymi i ich larwami, ale także innymi
wodnymi bezkręgowcami, kijankami i drobnymi rybami.
Kluczowe działania ochronne:
 zachowanie biotopu gatunku – górskich potoków i drobnych zbiorników wodnych
w naturalnym, niezmienionym stanie (struktura koryta i brzegów, roślinność,
fizykochemiczne właściwości wody),
 ochrona stwierdzonych stanowisk występowania biegacza urozmaiconego i objęcie
ich formą ochrony (np. jako użytek ekologiczny),
 konsekwentne egzekwowanie ochrony gatunkowej (np. wobec problemu
nielegalnego kolekcjonerstwa).
orzeł przedni Aquila chrysaetos
Największy z orłów właściwych, w Polsce skrajnie nielicznie lęgowy, gniazdujący obecnie
wyłącznie w Karpatach (głownie Beski Niski, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie i Pogórze
Przemyskie). Zasiedla bory jodłowe i bukowo-jodłowe, na obrzeżach których rozciągają się
ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska, które stanowią dla tego gatunku kluczowe obszary
żerowiskowe.
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Kluczowe działania ochronne:
 utrzymanie dogodnych terenów żerowiskowych w pobliżu gniazd poprzez właściwe
sposoby użytkowania,
 ochrona terenów żerowisk przed zalesieniem,
 bezwzględne egzekwowanie reżimu ochrony strefowej.
derkacz Crex crex
Zasiedla otwarte i półotwarte tereny rolnicze użytkowane ekstensywnie, porośnięte wyższą
roślinnością zielną, łąki, turzycowiska, nieużytki, uprawy zbóż i rzepaku.
Kluczowe działania ochronne:
 przeciwdziałanie utracie siedlisk – utrzymanie ekstensywnego gospodarowania na
terenach rolnych, sprzyjającego derkaczowi (np. opóźnianie daty pierwszego pokosu
łąk),
 utrzymanie przestrzennego i czasowego zróżnicowania wykonywania zabiegów
agrotechnicznych pomiędzy działkami stanowiącymi jeden kompleks łąk,
 przyjazny ptakom sposób wykonywania pokosu łąk (koszenie od środka działki na
zewnątrz, stosowanie wypłaszaczy lub koszenie ręczne), zmniejszający ich
bezpośrednią śmiertelność (szczególnie piskląt).
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
Niewielki, kontrastowo ubarwiony ptak wróblowy. Jeden ze sztandarowych gatunków starych
lasów grądowych, choć chętnie zasiedla także łęgi, a w górach buczyny (do wysokości
ok. 1000 m n.p.m.). Odbywa dalekie wędrówki, zimuje w środkowej Afryce.
Kluczowe działania ochronne:
 zachowanie odpowiednio dużej powierzchni starych drzewostanów liściastych,
 pozostawianie w lesie drzew dziuplastych oraz obumierających i martwych,
 wywieszanie odpowiednich budek lęgowych (w odpowiednich siedliskach) przy
niedostatku naturalnych dziupli.
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7. Kierunki rozwoju turystyki w gminie Tyrawa Wołoska
Opracowanie: Katarzyna Śliwa-Martinez, Robert Pawlusiński
Podsumowanie
Gminy karpackie, ze względu na wyjątkowe warunki przyrodnicze, krajobrazowe
i klimatyczne, wyróżniają się jako miejsca o wysokim potencjale rozwoju turystyki. Może być ona
w przypadku wielu górskich gmin, ważnym filarem wzmacniającym aktywność gospodarczą
i stabilność ekonomiczną mieszkańców. Planowanie turystyki w gminach karpackich powinno
jednocześnie brać pod uwagę przyrodnicze i społeczne uwarunkowania, tak aby jej rozwój odbywał
się w zrównoważony sposób.
Gmina Tyrawa Wołoska dysponuje obszarami atrakcyjnymi dla wypoczynku głównie na
terenach leśnych o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych. Gmina posiada cenne zabytki
sakralne i żywe tradycje artystyczne związane z kulturą pogranicza. Szczególne walory predysponują
gminę do turystyki wiejskiej, natomiast dziedzictwo kulturowe sugerują rozwój turystyki poznawczej
w otoczeniu przyrody („turystyka wyciszenia” i edukacyjna).
Rozwój turystyki w gminie Tyrawa Wołoska jest zadaniem długookresowym, który prowadzić
ma do stworzenia spójnego zestawu produktów turystycznych oraz poprawy jakości oferty
gospodarstw agroturystycznych. Dodatkowo planowana jest oferta towarzysząca edukacji
przyrodniczo-kulturowej oraz aktywnej „turystyki wyciszenia”. w strategii zaproponowano trzy
główne cele rozwoju: (I) wsparcie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej w gminie Tyrawa
Wołoska, (II) stworzenie oferty „turystyki wyciszenia” i edukacji przyrodniczo-kulturowej
uzupełniającej ofertę „turystyki pogranicza” oraz (III) promocję oferty „wyciszenia” w gminie Tyrawa
Wołoska.

7. 1. Założenia wstępne
Wymierne korzyści ekonomiczne z turystyki osiągane przez wiele regionów i miejscowości
w powiązaniu z prognozowanym trwałym wzrostem popytu na usługi i dobra turystyczne, sprawiają,
że turystyka jest coraz częściej postrzegana jako jeden z potencjalnych kierunków rozwoju społecznogospodarczego , w szczególności w obszarach wiejskich i górskich. Aktywizacja tego sektora stwarza
szansę na osiągnięcie wielu pozytywnych zmian, nie tylko natury ekonomicznej, ale także społecznej.
Szczególne znaczenie ma to w przypadku obszarów górskich, w tym Karpat, które ze względu na
istniejące uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe oraz długie tradycje w recepcji ruchu
turystycznego, są predysponowane do rozwoju tego kierunku lokalnej gospodarki.
Celem strategii jest wskazanie możliwych dróg rozwoju turystycznego wybranych gmin
karpackich o dużym potencjale przyrodniczym i kulturowym jako alternatywnego kierunku ich
rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęto, że kierunki rozwoju turystyki będą oparte głównie na
zasobach przyrodniczych i kulturowych i pozostawać będą w zgodzie z ideą zrównoważonego
rozwoju. Proponowana ścieżka rozwoju, oprócz wskazania możliwości nowych źródeł dochodu dla
mieszkańców i stworzenia nowych miejsc pracy, będzie miała na celu podjęcie działań
ukierunkowanych na zachowanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,
które traktowane są w kategoriach nadrzędnego dobra tego obszaru. Autorzy, w oparciu o dokonaną
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diagnozę stanu obecnego i posiadanych zasobów, określą wizję i cele rozwoju turystycznego gmin,
wskazując jednocześnie programy działań umożliwiające osiągnięcie pożądanego stanu.
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gmin (uwagi ogólne)
Turystyka jest jednym z najważniejszych działów gospodarki światowej. Wytwarza 9% globalnego
produktu krajowego brutto i związane jest z nią co jedenaste miejsce pracy (Tourism Highlights
UNWTO, 2013). Obecnie notuje się w skali świata już ponad 1 mld podróży zagranicznych (dla
porównania w 1950 r. – 25 mln) i 5-6 mld podróży krajowych rocznie (Tourism Highlights UNWTO,
2013). w ciągu najbliższych dwudziestu lat liczba zagranicznych podróży turystycznych ma wzrosnąć
o 80%, dynamicznie ma rozwijać się także turystyka krajowa. w Polsce wzrost znaczenia
gospodarczego sektora turystyki obserwuje się od lat 90. XX wieku. Nasz kraj odwiedza obecnie 14,8
mln turystów zagranicznych (Tourism Highlights UNWTO, 2013), a w turystyce krajowej notuje się
rocznie ponad 30 mln podróży (Instytut Turystyki w Warszawie 2012), z czego ok. połowę stanowią
podróże długoterminowe (dłuższe niż 4 dni). Sektor ten wytwarza 5% krajowego produktu brutto
i kreuje ok. 4,8% ogółu miejsc pracy w Polsce (WTTC 2013). Łączne wpływy sektora turystycznego
i działalności okołoturystycznych wyniosły w 2012 r. 80,4 mld złotych (WTTC 2013). Coraz większy
udział w tych dochodach ma turystyka krajowa (ok. 25%).
Turystyka jest ważnym czynnikiem zmian gospodarczych na poziomie lokalnym, regionalnym
i krajowym. w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, które w wielu przypadkach są wciąż
słabo wykorzystywane w polityce rozwoju lokalnego, można osiągnąć wymierne korzyści
ekonomiczne. Na podstawie licznych obserwacji można stwierdzić, że turystyka przyczynia się
znacząco do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, wpływa na wzrost zatrudnienia nie tylko
w sektorze turystycznym, ale także okołoturystycznym. w efekcie może ona doprowadzić do
zahamowania odpływu młodych ludzi do miast w celu podjęcia pracy, co jest istotnym problemem na
obszarach wiejskich. Popyt generowany przez turystów pozwala przetrwać, a nawet znacząco
rozwijać się wielu tradycyjnym rodzajom działalności gospodarczej. Turystyka stwarza m.in. szansę na
podtrzymanie działalności rolniczej (turyści jako ważna grupa odbiorców płodów i produktów
rolnych) czy rękodzieła oraz innych lokalnych produktów. Niejednokrotnie jest impulsem do
odrodzenia się zapomnianych (czy zaniedbanych) przez lokalną społeczność kierunków
gospodarowania. Przykładem może być odrodzenie się pasterstwa w górach, które w znaczącej
mierze bazuje na dochodach uzyskiwanych od turystów.
Turystyka prowadzi także do istotnych przemian w sferze społecznej, wśród których wymienić należy
zmianę postaw lokalnej społeczności, poczucie dumy z miejsca zamieszkania, większą otwartość na
świat, zdolność do przyswajania nowych idei i rozwiązań, a także aktywizację zawodową wielu grup
społecznych (m.in. kobiet, które np. na obszarach wiejskich odgrywają główną rolę w inicjowaniu
przedsięwzięć turystycznych i agroturystycznych). Zmianie ulega także spojrzenie na lokalne zasoby
przyrodnicze i kulturowe, które mieszkańcy zaczynają postrzegać w kategoriach „majątku
regionu/miejscowości” i o ochronę których zaczynają coraz bardziej zabiegać. Dzięki turystyce rośnie
świadomość ekologiczna mieszkańców wyrażana w większej dbałości o środowisko przyrodnicze
w miejscu zamieszkania. Coraz żywiej kultywowane są lokalne tradycje. Rozwój turystyki wymaga
dbałości o przestrzeń publiczną, której użytkownikami stają się także turyści. Efektem tego jest m.in.
estetyzacja przestrzeni miejscowości, a także poprawa stanu infrastruktury technicznej.
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Wskazując na korzyści osiągane dzięki rozwojowi turystyki, nie należy zapominać o możliwych
negatywnych jej skutkach. Nieprzemyślany i chaotyczny rozwój sektora turystycznego, oparty na
założeniu intensywnej eksploatacji istniejących walorów turystycznych oraz maksymalizacji zysków,
może w krótkim okresie czasu przyczynić się do utraty atrakcyjności turystycznej danego miejsca,
a tym samym ponownie wywołać problemy natury społeczno-gospodarczej. Warto w tym miejscu
podkreślić, że korzyści czerpane z turystyki powinny służyć do pobudzenia innych sektorów lokalnej
gospodarki. Doświadczenia wielu regionów świata, które uzależniły się gospodarczo od turystyki
wskazują, że w okresach zahamowania popytu turystycznego, bardzo szybko tracą one stabilność
gospodarczą.
Zrównoważona turystyka
Współcześnie za pożądany model rozwoju turystyki przyjmuje się koncepcję bazująca na idei
zrównoważonego rozwoju. Podstawę koncepcji turystyki zrównoważonej stanowi więc osiągnięcie
harmonii między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności (Niezgoda
2006). Zakłada ona wykorzystanie zasobów przyrody, przy jednoczesnym zachowaniu ich naturalnego
charakteru, nie naruszanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnych, ich zwyczajów, stylu życia,
a jednocześnie zapewnianie mieszkańcom udziału w dochodach z turystyki (Kurek 2004). Ten model
rozwojowy turystyki przejawia się (Mika 2007) m.in. w:
 dążeniu do zapewnienia turystom wysokiego poziomu satysfakcji z pobytu w danym miejscu,
 korzystaniu w sposób umiarkowany z zasobów środowiska przyrodniczego, przy
jednoczesnym podtrzymaniu podstawowych procesów ekologicznych,
 ograniczaniu negatywnych skutków społecznych turystyki,
 szanowaniu odrębności społeczno-kulturowej miejscowych społeczności, ochronie
dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganiu międzykulturowego zrozumienia i tolerancji,
 opracowaniu planów rozwoju turystyki z punktu widzenia korzyści dla lokalnej społeczności,
 popieraniu inicjatyw przynoszących korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionów, takie jak:
miejsca pracy, poprawa infrastruktury społecznej, a także wspomaganie walki z ubóstwem,
 doprowadzenie do ścisłego powiązania turystyki z gospodarką lokalną i podjęcie działań
ograniczających odpływ dochodów z turystyki,
 kształcenie miejscowej ludności w zawodach związanych z usługami turystycznymi
i produkcją na potrzeby turystyki,
 wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw w miejscowościach turystycznych.
Turystyka zrównoważona jest pewną ideą, wzorcem postępowania. Nie wskazuje
bezpośrednio określonych form aktywności turystycznej, ale raczej sposób postępowania w związku
z rozwojem turystyki. Zgodnie z tą koncepcją działalność turystyczna musi być prowadzona w taki
sposób, aby chronić te zasoby, dzięki którym funkcjonuje, tj. przyrodę i lokalne społeczności. Może
ona być realizowana w różnych formach pod warunkiem, że nie będą one miały wybitnie masowego
charakteru i nie będą pozostawać w konflikcie zarówno z środowiskiem przyrodniczym, jak
i społecznościami lokalnymi. Należy podkreślić, że szczególnie podatne na negatywne skutki
masowych form turystyki jest środowisko przyrodnicze gór. Zbyt intensywny rozwój turystyki
w krótkim okresie może prowadzić do niedoborów wody pitnej (nie tylko zbyt duży pobór na
potrzeby konsumpcyjne, ale także gospodarcze związane z turystyką np. sztuczne naśnieżanie stoków
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narciarskich), degradacji siedlisk roślin i zwierząt, utraty naturalnego i kulturowego krajobrazu,
zanieczyszczenia powietrza i wody oraz znacząco obniżać komfort życia lokalnej społeczności.
W oparciu o miejscowy potencjał przyrodniczy i kulturowy na obszarach wiejskich można
rozwijać wiele form turystyki w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Pozostają one w ścisłym
związku z nowym modelem turystyki 3 x E (ang. entertainment, excitement, education;
przeciwieństwo tradycyjnego modelu turystyki 3 x S – ang. sun, sand, sea; słońce, piasek, plaża),
wedle którego przewodnią rolę w zachowaniach turystycznych odgrywać będzie aktywność ruchowa,
przeżycia emocjonalne, przygody, rozrywka, zabawa – połączone z elementami edukacyjnymi.
Zaliczyć można do nich m.in.:
- agroturystykę i pobyty w gospodarstwach ekologicznych - rosnąca popularność wypoczynku na wsi
wiążę się z potrzebą poszukiwania alternatywnych miejsc wypoczynku, z dala od przeinwestowanych
centrów turystycznych. Do podstawowych potrzeb turystów należą tutaj chęć pobytu w miejscach
ustronnych o nieskażonym środowisku, które zapewniają ciszę i spokój, możliwość kontemplacji
przyrody, a także bezpośredni kontakt z miejscową społecznością. Produkt agroturystyczny powinien
mieć charakter kompleksowy i obejmować obok zakwaterowania w odpowiednio do tego
przygotowanym gospodarstwie także szereg dodatkowych atrakcji związanych z życiem codziennym
wsi, zwyczajami, tradycjami żywieniowymi. z agroturystyką wiąże się także zapotrzebowanie na
miejscowe produkty rolne, w tym żywność ekologiczną. Ta forma turystyki jest szczególnie popularna
wśród rodzin z dziećmi.
- turystykę aktywną (kwalifikowaną) - do korzystnych z punktu widzenia środowiska przyrodniczego
aktywnych form wypoczynku należą między innymi turystyka piesza, turystyka rowerowa, turystyka
konna, narciarstwo biegowe, narciarstwo skitourowe, spływy kajakowe górskimi rzekami. Produkty te
mogą funkcjonować niezależnie bądź w ścisłym powiązaniu z agroturystyką. Należy podkreślić, że
rozwój większości z nich uwarunkowany jest podjęciem odpowiednich działań inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury, które jednak jak wcześniej wskazano, powinny być planowane w sposób
nienaruszający dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
- turystykę kulturową – turystyka bazująca na dziedzictwie kulturowym mieszkańców. Obejmuje
podróże w celu poznawania miejsc i obiektów o wartości historycznej, artystycznej i kulturowej oraz
także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Turystyce kulturowej sprzyjają coraz popularniejsze
tematyczne szlaki dziedzictwa kulturowego. Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się warsztaty
z zakresu rękodzielnictwa, tradycji kulinarnych itp.
- turystykę szczególnych zainteresowań (specjalistyczną) - jedną z jej form jest turystyka
przyrodnicza, która wiąże się ona z odwiedzaniem z pobudek poznawczych miejsc cennych pod
względem przyrodniczym. Jej celem mogą być zarówno osobliwości przyrody nieożywionej, zwłaszcza
elementy budowy geologicznej czy rzeźby (geoturystyka), jak i świata roślinnego oraz zwierzęcego
(m.in. turystyka ornitologiczna). Turystyka przyrodnicza wykazuje silne związki z edukacją
ekologiczną. Obserwuje się tworzenie centrów edukacji w zakresie tradycyjnej gospodarki wiejskiej,
gdzie w ramach zwierzyńców prezentowane są zwierzęta hodowlane (często znane młodym ludziom
już tylko z programów telewizyjnych).
Zrównoważony rozwój turystyki to rozwój bazujący na zasobach całego regionu, a nie tylko zasobach
własnych gminy. Oferta turystyczna poszczególnych gmin powinna być powiązana z ofertą
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obszarów sąsiednich i razem tworzyć spójny regionalny produkt turystyczny oparty na dziedzictwie
przyrodniczym i kulturowym regionu. w budowie produktu turystycznego należy bazować na idei
sieci partnerskich. Tylko współpraca ościennych jednostek pozwoli na stworzenie konkurencyjnej
oferty turystycznej.

Turystyka jako kierunek rozwoju Karpat
Region Karpat należy do najcenniejszych pod względem przyrodniczym i kulturowym
fragmentów naszego kraju (Warszyńska 1995). Unikatowość i różnorodność świata przyrody górskiej
Karpat w połączeniu z bogatą kulturą mieszkańców tych ziem stwarzają korzystne warunki do
rozwoju turystyki.
Głównym atutem turystycznym Karpat jest środowisko przyrodnicze, a zwłaszcza rzeźba
terenu, korzystnie oddziałujący na człowieka górski klimat, bogactwo wód mineralnych, rozległe
połacie lasów oraz wielość gatunków świata roślin i zwierząt. Około 70% powierzchni Karpat Polskich
stanowią obszary chronione, w tym 6 parków narodowych, 13 parków krajobrazowych,
86 rezerwatów przyrody (Zawilińska 2005). Funkcja ochrony przyrody w znacznej mierze determinuje
turystykę jako jeden z kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego polskich Karpat.
O atrakcyjności turystycznej Karpat decyduje także malowniczy krajobraz wsi karpackich.
Odzwierciedla się on w dużym udziale łąk i pastwisk, zachowanych układach osadniczych wsi, a także
licznych obiektach architektury drewnianej. O randze karpackich zabytków drewnianych świadczyć
może fakt wpisania 14 kościołów i cerkwi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO. Swoisty urok posiadają także małe miasteczka karpackie ze
średniowiecznymi układami urbanistycznymi oraz wieloma zabytkowymi obiektami.
Mieszkańcy Karpat wyróżniają się w skali kraju zachowanymi i pielęgnowanymi tradycjami
i zwyczajami lokalnymi. Barwnie obchodzone są tutaj święta religijne i państwowe, wiele wydarzeń
kulturalnych nawiązuje do przeszłości i tradycji. w Karpatach funkcjonuje ok. 120 katolickich
sanktuariów pielgrzymkowych, wśród których wiele ma zasięg ogólnokrajowy.
W oparciu o zasoby wód mineralnych rozwinęła się od XIX w. sieć uzdrowisk karpackich
(łącznie 13 miejscowości o randze uzdrowiska statusowego), wśród których największą renomą cieszą
się Krynica, Szczawnica, Rabka, Piwniczna, Muszyna. Potencjał w zakresie rozwoju działalności
uzdrowiskowej ma także wiele innych miejscowości górskich Karpat.
Rozwojowi turystyki w Karpatach sprzyjają także długie tradycje turystyczne i związany z tym
turystyczno-wypoczynkowy wizerunek. Karpaty stwarzają podstawę dla rozwoju wielu form turystyki
kwalifikowanej, w tym wędrówek pieszych, narciarstwa, turystyki rowerowej, konnej i in. Ze względu
na przygraniczne położenie część Karpat cechują korzystne warunki dla rozwoju turystyki
transgranicznej.
W Karpatach dominuje turystyka krajowa. Region ten skupia ok. 15-20% krajowego ruchu
turystycznego i ok. 5% ruchu zagranicznego. Jest to najczęściej wybierany przez Polaków, po terenach
nadmorskich, cel podróży wypoczynkowych. Większość turystów pochodzi z południowej Polski,
a zwłaszcza z Górnego Śląska, aglomeracji krakowskiej, tarnowskiej oraz rzeszowskiej, co w znacznej
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mierze determinuje weekendowy charakter ruchu turystycznego. Dłuższe pobyty są
charakterystyczne dla turystów ze środkowej i północnej Polski, w tym m.in. mieszkańców
aglomeracji warszawskiej, którzy stanowią znaczącą grupę w statystykach ruchu turystycznego
w Karpatach. Ruch turystyczny jest rozłożony nierównomiernie. Głównymi regionami jego
koncentracji są Beskid Śląski, Tatry z Podhalem, Pieniny oraz Beskid Sądecki.
Wiele karpackich miejscowości od długiego czasu umiejętnie wykorzystuje swoje atuty
i w oparciu o nie rozwija lokalną gospodarkę turystyczną. Dotyczy to zwłaszcza wysokogórskiej części
Karpat, która jako pierwsza została spopularyzowana wśród turystów i obecnie odznacza się
stosunkowo dobrze rozbudowaną bazą turystyczną oraz wieloma atrakcjami turystycznymi. Jednak
wciąż wiele rejonów Karpat nie dostrzega tkwiącego w nich potencjału turystycznego i związanych
z tym możliwości osiągnięcia wymiernych korzyści dla lokalnej społeczności i gospodarki.
Turystyka w planach rozwoju społeczno-gospodarczego regionu karpackiego
Zrównoważony rozwój turystyki jako kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego Karpat jest
powszechnie akceptowany na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Większość powiatów
i gmin w Karpatach w swoich strategiach i programach rozwoju lokalnego przypisuje turystyce
główną bądź jedną z głównych funkcji społeczno-gospodarczych. Za podstawę jej rozwoju przyjmuje
się ideę zrównoważonego rozwoju turystyki. Znaczenie turystyki w rozwoju gmin karpackich
potwierdzają zapisy strategii województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, w których
turystyce przypisuje się rolę jednego z najważniejszych narzędzi transformacji lokalnych gospodarek
obszarów górskich, w tym zwłaszcza wsi karpackich. Wsparcie dla działań na rzecz rozwoju turystyki
w gminach karpackich zostało potwierdzone w programach operacyjnych tych województw na lata
2014-2020: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego
i Śląskiego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.
Wizja rozwoju turystycznego Karpat określona została także w Ramowej konwencji
o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (konwencji karpackiej) – porozumieniu
międzyrządowym zawartym przez siedem krajów karpackich, w tym Polskę, będący odpowiednikiem
wdrożonej wcześniej w Europie Zachodniej – konwencji alpejskiej. w dokumentach wspierających
wdrażanie konwencji karpackiej wskazuje się, że rozwój turystyki jest kluczowy dla przyszłości całego
łańcucha górskiego Karpat i powinien być promowany na poziomie ogólnokrajowym. w zakresie
rozwoju turystyki będzie on oparty na:
- ustanowieniu planu marketingowego promowania Karpat jako wyjątkowego miejsca, w tym
stworzenia warunków wspierających zrównoważone produkty i usługi turystyczne,
- opracowaniu innowacyjnego systemu zarządzania turystyką na wszystkich poziomach,
w pełni włączając potrzeby miejscowej ludności oraz zachowanie dziedzictwa naturalnego
i kulturowego,
- rozwijaniu potencjału, wiedzy i kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju
i zarządzania turystyką.
Reasumując turystyka jest jedną z dziedzin życia gospodarczego w gminach karpackich,
która w najbliższych latach będzie cieszyć się dużym wsparciem zarówno wśród instytucji
regionalnych, jak i krajowych. Duże znaczenie dla popularyzacji tej formy działalności będą mieć
programy wsparcia finansowego z środków Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że to właśnie gminy
karpackie – jako obszary o dużym potencjale przyrodniczym i kulturowym – mogą stać się głównym
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beneficjentem środków unijnych przeznaczonych na wsparcie rozwoju sektora gospodarki
turystycznej.
Turystyka jako kierunek rozwoju gminy Tyrawa Wołoska (kontekst lokalny)
Gmina Tyrawa Wołoska położona w pogórskiej części Karpat, w powiecie sanockim, jest jedną
z najmniejszych gmin województwa podkarpackiego. Jej rolniczy charakter, znaczący udział lasów,
niskie zagęszczenie ludności ukazują obraz gminy o zróżnicowanych, choć określonych możliwościach
rozwoju. Trudności jakich doświadcza gospodarka miejscowa, związane m.in. ze spadkiem
opłacalności produkcji rolniczej, poszukiwaniem pracy poza terenami wiejskimi, ciężkimi warunki
gospodarowania na obszarach górskich sprawiają, że potrzebne są dodatkowe źródła dochodu dla
mieszkańców, których źródłem może być turystyka. z drugiej strony najmłodsze pokolenie gminy (do
17 roku życia), które stanowi jedną czwartą ludności będzie mogło skorzystać z możliwości rozwijania
własnej przedsiębiorczości w gminie, przy realizacji wizji zachowania dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego tego miejsca. Zaktywizowanie mikro przedsiębiorczości, która już istnieje w gminie,
rozwijanie sektora usług, który już stanowi znaczną część gospodarki lokalnej, mogłoby pomóc
w realnym podniesieniu jakości życia mieszkańców.
Gmina Tyrawa Wołoska posiada liczne atuty sprzyjające rozwojowi turystyki. Obejmują one
m.in. wyjątkowe walory krajobrazowe, rozległe obszary leśne, gospodarstwa rolne o średniej
wielkości, które mogłyby wspierać ekologicznymi produktami usługi turystyczne w gminie. Gmina ma
korzystne położenie wobec ośrodka miejskiego jakim jest Sanok, ale stanowi również potencjalnie
atrakcyjne uzupełnienie dla oferty pozostałych gmin Pogórza Przemyskiego – regionu bardzo
atrakcyjnego dla rozwijania rekreacji i turystyki wśród mieszkańców największych miast Karpat:
Przemyśla, Rzeszowa, Tarnowa, oraz dalszych aglomeracji.
Turystyka jest jednym z głównych kierunków rozwoju wielu gmin karpackich województwa
podkarpackiego, w tym gmin leżących w regionie turystycznym Pogórza Przemyskiego. Tworzone
w chwili powstawania niniejszego opracowania dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju regionu
Polski Wschodniej oraz województwa podkarpackiego uwzględniają rozwój turystyki jako
priorytetowy w planowanych działaniach na lata 2014-2020 i w okresie późniejszym. Oprócz tego
turystyka jest jednym z priorytetów tematycznych wyznaczonych przez Założenia do aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 i dotyczy również zmian
funkcjonowania obszarów wiejskich w kierunku różnicowania działalności, w tym poprzez rozwój
turystyki. Ponadto Podkarpacka Rada Innowacyjności w aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Podkarpackiego określiła również dwie tzw. inteligentne specjalizacje, które będą
kluczowe dla zrównoważonego rozwoju regionu wspieranego przez Unię Europejską w nowym
okresie finansowania. Jeden kierunek rozwoju to wsparcie przemysłu lotniczego wysokiej technologii,
a drugi to czyste środowisko związane z unikalnymi walorami krajobrazowymi i nieskażoną przyrodą.
Turystyka oraz tzw. sektor jakości życia (np. rekreacji, ekologicznej żywności) wpisują się w realizację
drugiego kierunku, związanego z zachowaniem środowiska naturalnego województwa.
Zapisy w powyższych dokumentach, wyraźnie wskazują więc na to, że w najbliższych latach
rozwój turystyki będzie miał kluczowe znaczenie dla regionu, a rozwój ten w dużej mierze bazować
powinien na wybitnych walorach przyrodniczych tego regionu.
Strategia Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska do roku 2020 jako jeden z celów przyjmuje m.in.
rozwiniętą, atrakcyjną ofertę turystyczną, wzrost znaczenia gospodarczego rozwoju turystyki,
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rozwiniętą działalność agroturystyczną oraz utrzymanie czystości w lasach i rozwój bazy rekreacyjnej.
w ten sposób wpisuje się w cel Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego. z kolei rozwój
bazujący na wykorzystaniu potencjału rozwojowego obszaru, więzi społecznych, zasobów
kulturowych, historycznych i przyrodniczych jest celem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dolina Sanu.
Ponadto strategia zakłada zagospodarowane potencjalnych terenów turystycznych pod kątem
zwiększenia oferty rekreacyjno–sportowo – wypoczynkowej pozostającej w zgodzie z naturą.
Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004-2013 również wymienia turystykę i kulturę jako
dziedziny, które będą rozwijane w ramach jednej z domen strategicznych. Planowany jest tu m.in.
rozwój kompleksowej oferty turystycznej i rekreacyjnej powiatu a w ramach celu operacyjnego:
stymulowanie rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej oraz wykreowanie atrakcyjnej i urozmaiconej
oferty agroturystycznej.
Doświadczenia ostatnich dekad wskazują, że turystyka jest jedną z najdynamiczniej
rozwijających się dziedzin gospodarki. Obserwuje się również rozwój turystyki przyrodniczej, która
zdobywa nowe rynki m.in. wśród mieszkańców dużych miast. Jednostki samorządowe wszystkich
szczebli, także na Podkarpaciu, dostrzegają ten olbrzymi potencjał, proponując różne rozwiązania
dotyczące rozwoju produktu turystycznego w skali regionalnej czy lokalnej. Należy jednak podkreślić,
że wdrażanie działań związanych z udostępnianiem turystom obszarów o istotnych walorach
przyrodniczych, powinno być poprzedzone odpowiednim planowaniem długookresowym. Faza
planowania powinna obejmować m.in. integracje z dokumentami dotyczącymi ochrony walorów
przyrodniczych tego terenu (dokumenty te mogą wskazywać np. obszary wyjątkowo cenne
przyrodniczo, które powinny być wyłączone z ruchu turystycznego). Planowanie to ma na celu
stworzenie takiego schematu udostępniania walorów przyrodniczych i kulturowych turystom, który
będzie dążył do ich zachowania.

7.2. Analiza stanu obecnego w gminie i identyfikacja kierunków rozwoju
Określenie obecnego stanu rozwoju turystyki w gminie Tyrawa Wołoska wiąże się głównie z:
(A) walorami przyrodniczymi i kulturowymi, (B) dostępnością komunikacyjną oraz (C) bazą
turystyczną. w związku z obecnością tych walorów i pozostałych czynników, gmina Tyrawa Wołoska
posiada wskaźnik syntetyczny atrakcyjności turystycznej wyższy od średniej w województwie
(Górecka 2011) – Tab. 1. Tyrawa Wołoska jest położona w otoczeniu gmin o zróżnicowanym rozwoju
funkcji turystycznej: Bircza, Lesko, Olszanica i Sanok (gmina miejska i wiejska) oraz Ustrzyki Dolne.
Taka lokalizacja jest szansą dla gminy Tyrawa Wołoska, na zintegrowanie się z produktem
turystycznym innych gmin, w szczególności biorąc pod uwagę jej niewielką powierzchnię.
Jednocześnie tereny gminy cechują się wyjątkowymi walorami środowiska naturalnego, co w tym
przypadku stanowi podstawę do rozwoju turystyki. Tab. 1 pokazuje, że wskaźnik syntetyczny
atrakcyjności turystycznej gminy nawet na tle atrakcyjnych gmin sąsiednich jest wysoki, powyżej
średniej w województwie. Ponadto ocena atrakcyjności turystycznej w sezonie zimowym i ogólnorekreacyjnym, oraz górskiej turystyki pieszej wskazuje na to, że klasa przypisana gminie (klasa II)3 ma
znaczenie krajowe i międzynarodowe i jest ono większe od rangi niektórych gmin sąsiednich.
3

Atrakcyjność turystyczna w sezonie zimowym i ogólno-rekreacyjnym została opracowana według: Warszyńska
J. (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Kraków 1995, str. 265-267; klasa I i II mają
znaczenie ponadregionalne (krajowe, międzynarodowe), klasa III – znaczenie regionalne, klasa IV – znaczenie
lokalne.
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Kolejnymi walorami obszaru gminy są spokój i odosobnienie które, w porównaniu z innymi regionami
turystycznymi np. Bieszczadami, stanowią duży atut tego regionu. Dodatkowo na terenie gminy
i w jej okolicach (Góry Słonne) znajdują się nieeksploatowane źródła wód mineralnych – solanki
i panuje korzystny dla zdrowia mikroklimat.4
Tab. 1. Wysokość wskaźnika syntetycznego atrakcyjności turystycznej gminy Tyrawa Wołoska na tle sąsiednich
gmin

Nr

Gmina

1
2
3

Lesko
Olszanica
Ustrzyki
Dolne
Tyrawa
Wołoska
Bircza
Sanok

4
5
6

Wysokość
wskaźnika
0,51
0,41
0,41

Zmienne uwzględnione przy obliczaniu wskaźnika wraz z wagami


0,3



0,3
0,29



*Na wysokość wskaźnika składają się
trzy powyższe zmienne. Stopień
wpływu tych zmiennych na wysokość
wskaźnika określają wagi: 0,4; 0,4
oraz 0,2.

Walory przyrodnicze (waga*: 0,40): udział lasów, udział łąk i pastwisk,
udział obszarów prawnie chronionych, przydatność wód do uprawiania
sportów i wędrówek wodnych, przydatność terenów do narciarstwa
biegowego, przydatność terenów do narciarstwa zjazdowego,
występowanie wód i kopalin leczniczych
Walory antropogeniczne (waga*: 0,40): występowanie zabytków,
występowanie muzeów oraz innych ekspozycji, gęstość szlaków
turystycznych (długość szlaków/km2)
Dostępność komunikacyjna (waga*: 0,20): gęstość dróg (w km na km2),
częstotliwość zatrzymywania się pociągów w ciągu roku, przedsiębiorstwa
osobowego transportu publicznego na 1000 mieszkańców, gęstość
rozmieszczenia parkingów (liczba parkingów/km2), średni czas dojazdu do
gminy ze stolicy województwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Górecka (2011)

A) ZASOBY PRZYRODNICZE I KULTUROWE
Gmina Tyrawa Wołoska jest położona w regionie turystycznym Pogórza Przemyskiego,
z którym stanowi pod względem walorów przyrodniczych zintegrowaną całość. Na obszarze gminy
dominują lasy (stanowią blisko 58% powierzchni – Tab. 2.) poprzecinane dolinami rzek: Tyrawki,
Berezki i Rogatynki; na znacznym obszarze gmina ma charakter rolniczy. Gmina Tyrawa Wołoska leży
w granicach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych i obszarów sieci Natura 2000, które pokrywają
100% powierzchni gminy. Obszary te obejmują najcenniejsze pod względem krajobrazowym
i przyrodniczym fragmenty Gór Sanocko-Turczańskich i częściowo także Pogórza Przemyskiego.
Tab. 2. Walory wypoczynkowe gminy Tyrawa Wołoska na tle gmin ościennych.
Gmina

Lasy
(udział
w pow.
gminy)

Bircza
Lesko
Olszanica
Sanok (gmina
miejska)
Sanok (gmina
wiejska)
Tyrawa
4

Obszary
chronione
(udział
w powierzchni
gminy) **)
100 %
100 %
100 %
100 %

Dominujący typ
walorów (w tym
przyrodniczych)

60 %
47,1 %
53,7 %
32,1 %

Powierzchnie
obszarów
o walorach
wypoczynkowych (w
2
km ) *)
250 (98 %)
100 (90 %)
94 (100 %)
-

Rzeźba terenu, las
Rzeźba terenu, las
Rzeźba terenu, las
Rzeźba terenu, las

Stopień
atrakcyjności
gminy dla
wypoczynku
***)
średnia
duża
duża
duża

39,2 %

-

100 %

-

-

57,9 %

60 (87 %)

100 %

Rzeźba terenu, las

średnia

Bata A., Wajda-Lawera H., Gmina Tyrawa Wołoska, Oficyna Wydawnicza „Apla”, Krosno, 2008, s. 4 i 8.
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Wołoska
Ustrzyki Dolne

60,3 %

390 (82 %)

100 %

Rzeźba terenu, las

duża

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Turystyki w Warszawie.
*) - określona na podstawie oceny elementów środowiska przydatnych dla wypoczynku: rzeźby terenu, wód
powierzchniowych, szaty leśnej
**) – uwzględniono sumaryczną powierzchnię włączając parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu
***) - Kategorie atrakcyjności wypoczynkowej (b. mała, mała, średnia, duża), określona na podstawie wielkości
powierzchni obszarów i ich kategorii

Jest to krajobraz stosunkowo niskich gór, z bogatą florą i fauną, w tym licznymi gatunkami
górskimi i wschodniokarpackimi. Przykładowo ochronie w ramach sieci Natura 2000 podlega tu
łącznie 7 typów siedlisk przyrodniczych oraz 27 gatunków zwierząt zagrożonych w skali Unii
Europejskiej. Dodatkowym atutem są walory widokowe, które rozciągające się z grzbietów Gór
Słonnych (panoramy na Bieszczady, a przy dobrej pogodzie na Karpaty ukraińskie i słowackie, Beskidy
i Tatry). Także z szybowiska w Bezmiechowej, położonego na jednym z najpiękniejszych szczytów
widokowych w Górach Słonnych (Kamionka 631 m), rozciąga się atrakcyjny widok (szczyt należący do
ościennej gminy Lesko). Tuż przy granicy z gminą Tyrawa Wołoska położona jest Bezmiechowa,
kolebka polskiego szybownictwa z lat 1930 – 1939. Jest to duża atrakcja dla osób zainteresowanych
sportami paralotniarskimi i szybowcowymi.
Zasoby kulturowe związane z dialogiem kulturowym polsko-ukraińskim stanowią ważny
zasób turystyczny gminy. Miejscowość Tyrawa Wołoska, która istniała już w 1402 r., osadzona została
na prawie szlacheckim (podobnie jak Rymanów) i jest także dawnym miasteczkiem, miejscem
współżycia dwóch narodów: polskiego i ukraińskiego. w każdym z pięciu sołectw istnieje przynajmniej
jeden zabytek sakralny z XIX w. lub starszy: cerkiew grekokatolicka pw. św. Paraskewii (Hołuczków)
XIX w., grekokatolicka cerkiew filialna pw. Narodzenia NMP (teraz używana jako kościół) (Rakowa) XIX
w., kościół filialny pod pw. Krzyża św. i matki Boskiej Królowej Polski (Rozpucie) 1900, cerkiew
grekokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego (Siemuszowa) – obecnie kościół rzymskokatolicki,
barokowy kościół parafialny pw. św. Michała (XVIII w.) oraz cmentarze rzymskokatolicki i żydowski
(kirkut) w Tyrawie (Tab. 3). Zmiany w użytkowaniu tych świątyń przez różne obrządki świadczy
o bogatej i ciekawej, chociaż trudnej, koegzystencji na tych terenach trzech narodów: Rusinów,
Polaków i Żydów, trzech kultur oraz trzech religii.
Tab. 3. Zabytki na terenie gminy Tyrawa Wołoska.
Nazwa miejscowości

Nazwa i opis zabytku

Numer
Data wpisu
w ewidencji do rejestru

Hołuczków

Cerkiew greko-katolicka pw. św. Paraskewii, obecnie
kościół rzymsko-katolicki, drewniany, 1 połowa XIX

A-219

6.11.1990

Rakowa

Cerkiew greko-kat. pw. św. Mikołaja, obecnie kościół
rzymsko-katolicki, drewniany, 1850 r.

A-224

15.11.1990

Siemuszowa

Cerkiew fil. greko-katolicka pw. Przemienienia Pańskiego,
obecnie kościół rzymsko-katolicki, fil., drewniany, 1841 r.

A-285

4.11.1992

Tyrawa Wołoska

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja, 1 połowa XVIII,
dzwonnica, cmentarz kościelny

A-1047

4.09.1990
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Rejestru Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa na dzień
30.09.2013.

Galerie artystów tworzących w Tyrawie Wołoskiej, prezentując sztukę kresową, stanowią
interesującą atrakcję dla turystów: Galeria Rzeźby Plenerowej „Quo Vadis” Bogusława Iwanowskiego
utytułowanego artysty kresowiaka, oraz pracownia Ikon Art-Gut Lucyny i Macieja Gutowskich
w Tyrawie Wołoskiej.
W gminie działają również zespoły lokalne, takie jak kapela „Tyrawianie”, które występują na
imprezach kulturalnych organizowanych cyklicznie przez Gminny Ośrodek Kultury, m.in. Festyn
w Galerii Plenerowej (lipiec), Pożegnanie Lata (sierpień) i dożynki gminne (wrzesień).
B) DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Komunikacyjny układ dojazdowy do gminy dotyczy drogi krajowej nr 28 z Wadowic do
Przemyśla i przejścia granicznego w Medyce oraz drogi wojewódzkiej nr 890 z Kuźminy w gminie
Bircza przez Sanok do przejścia granicznego w Krościenku. Są to trasy typowo górskie, trudne do
masowego wykorzystywania, szczególnie w okresach zimowych. z drugiej strony, leżąca w powiecie
sanockim Tyrawa Wołoska jest połączona ze stolicą powiatu – Sanokiem, malowniczą, asfaltową
szosą z serpentynami, co również stanowi atrakcję dla turystów. Obecnie średni dojazd do gminy
z dużych miast województwa trwa do 1,5 - 2 godzin.
W bezpośrednim sąsiedztwie gminy istnieje remontowane małe lotnisko w Arłamowie, które
ma służyć w przyszłości pobliskiemu ośrodkowi hotelowemu, właścicielowi gruntów. Goście hotelu
należą do grupy docelowej dla oferty turystyki biznesowo-kongresowej i konferencyjnej. Jedną
z możliwości jest rozważenie uzupełnienia oferty dla gości hotelu potencjalnymi usługami
świadczonymi w gminie Tyrawa Wołoska.
C) BAZA TURYSTYCZNA
Na podstawie baz internetowych i informacji uzyskanej od mieszkańców ustalono, że baza
noclegowa w gminie Tyrawa Wołoska składa się głównie z kwater agroturystycznych i pokoi
gościnnych, z przewagą tych drugich. w gminie brak jest większej bazy noclegowej a warunki lokalne,
historyczne i kulturowe predysponują gminę do inwestycji w gospodarstwa agroturystyczne
i infrastrukturę uzupełniającą.
Według danych Instytutu Turystyki w Warszawie, w gminie Tyrawa Wołoska mieści się od 80
do 100 miejsc noclegowych w 16 zarejestrowanych gospodarstwach agroturystycznych. z tej liczby
czynnie działa 5 całorocznych gospodarstw agroturystycznych i kilka sezonowych w Tyrawie,
Rozpuciu i Siemuszowej. Są to gospodarstwa rolne, z działalnością pozarolniczą, świadczące usługi
noclegowe do 5 pokoi. Właściciele gospodarstw oferują przyjeżdżającym tu turystom również
wyżywienie. Według szacunków Urzędu Gminy, co 3 gospodarstwo rolnicze w gminie może świadczyć
usługi agroturystyczne co wskazuje na znaczny potencjał agroturystyczny w gminie. Obecnie w samej
Tyrawie Wołoskiej znajduje się ok. 200 starych domów, w tym stare i drewniane budynki mieszkalne
z przełomu XIX i XX w., co przy pozyskaniu środków inwestycyjnych może sprzyjać rozwojowi
interesujących gospodarstw agroturystycznych i gościnnych. z drugiej strony zachowanie
charakterystycznego dla tego obszaru krajobrazu kulturowego podniesie jego walory turystyczne.
Wyższy standard bazy noclegowej reprezentuje chata w Siemuszowej o charakterze doliniańskiej
chałupy z 1895 roku, która ma całoroczną ofertę na wynajem 9 miejsc noclegowych. Natomiast jeśli
chodzi o alternatywne możliwości noclegowe w gminie, to w miejscowości Siemuszowa istnieje
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wiata, która może być przyczynkiem dla pola namiotowego o dużej powierzchni, z przeznaczeniem
dla wycieczek grupowych. w gminie ponadto znajdują się także 4 kwatery myśliwskie.
Mieszkańcom gminy potrzebna jest forma zachęty do działalności gospodarczej lub
dywersyfikacji tej działalności, w tym do inwestowania w bazę noclegową i agroturystyczną. Forma
tej zachęty, obejmująca także stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia finansowego, powinna
być zorganizowana i zaplanowana długookresowo, ponieważ liczne warsztaty, które odbywały się
w przeszłości w gminie nie dały spodziewanego rezultatu. Dużą przeszkodą jest brak funduszy na
rozwój działalności turystycznej na poziomie poszczególnych gospodarstw, jak i całej gminy. Sieć
współpracy aktywnych gospodarstw pozwoliłaby na dzielenie się doświadczeniami i promocję
zewnętrzną.
Z wywiadu przeprowadzonego w ramach projektu wynika, że mieszkańcy chętnie rozwijaliby
również wytwórstwo produktów wiejskich (które mogłoby być połączone ze sprzedażą na potrzeby
turystyki) przy współpracy z gospodarstwami rolnymi. Obecnie negatywnie na rozwój tego typu
współpracy, w tym w zakresie agroturystyki, oddziałują niekorzystne przepisy prawne dotyczące
sprzedaży bezpośredniej i uboju zwierząt.
Gmina nie posiada bazy gastronomicznej, co jest problemem dla odwiedzających, szczególnie
w przypadku kiedy właściciele bazy noclegowej nie świadczą usług gastronomicznych. w gminie
podejmowano nieudane próby stworzenia baru i punktu gastronomicznego. Problem polegał na tym,
że turyści nie chcieli dzielić lokalu z miejscowymi robotnikami, a sezonowość ruchu turystycznego
ograniczała możliwości rozwoju. Niemniej jednak, stworzenie takiego miejsca jest bardzo istotne dla
budowania kompleksowej oferty turystycznej w gminie, a obecność bazy gastronomicznej jest
szczególnie istotna dla niektórych grup turystów (np. dzieci szkolnych korzystających z oferty edukacji
przyrodniczej).
Infrastruktura uzupełniająca związana ze szlakami w gminie Tyrawa Wołoska dotyczy tras
pieszych, kulturowo-przyrodniczych oraz szlaków rowerowych. Tyrawa Wołoska jest dobrym
punktem początkowym dla wycieczek pieszych czerwonym szlakiem prowadzącym z Sanoka przez
Góry Słonne do Roztoki i Birczy (a dalej do Przemyśla). Ścieżka kulturowo-przyrodnicza „W Dolinie
Tyrawki”, Szlak Ikon Dolina Sanu, który prowadzi m.in. przez Kreców, Siemuszową, Hołuczków, oraz
Szlak Architektury Drewnianej, który prowadzi m.in. przez Hołuczków, pokazują cenne dziedzictwo
kulturowe gminy. Oprócz tego przez gminę przechodzi rowerowo-pieszy szlak „Śladami przygód
dobrego wojaka Szwejka”, który jest identyfikowany z jedną z niewielu postaci literackich, na stałe
istniejących w świadomości mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.
Wzdłuż trasy nr 28 przez Góry Słonne oraz od miejscowości Tyrawa Wołoska wzdłuż rzeki
Tyrawki na południowy-wschód ciągną się wyznaczone trasy rowerowe, natomiast w zachodniej
części gminy istnieją wyznaczone przez społeczność rowerzystów wirtualne trasy rowerowe np.
Sanok - Tyrawa wołoska - Mrzygłód – Sanok (45 km)5 - interesująca widokowo trasa, prowadząca
drogą asfaltową przez zachodnią cześć gminy, obejmująca częściowo Szlak Architektury Drewnianej.
Pokazuje ona potencjał jaki gmina posiada w zakresie organizacji turystyki aktywnej przez tereny
atrakcyjne krajobrazowo. z kolei w zimie obserwuje się w terenie ślady nart (chociaż nie ma

5

http://www.czasnarower.pl/trasa/281
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dedykowanych ścieżek dla tej formy rekreacji), co również daje motywację do stworzenia tras dla
narciarstwa biegowego. Propozycje tras konnych również wzbogaciłyby ofertę rekreacyjną gminy.
Inną formą rekreacji w gminie ma szansę stać się rybołówstwo i wędkarstwo, do czego
potrzebna jest odpowiednia gospodarka stawami rybnymi, które znajdują się przy niektórych
gospodarstwach agroturystycznych.
RUCH TURYSTYCZNY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W TURYSTYCE

Gmina Tyrawa Wołoska to jedną z mniejszych gmin regionu, położona peryferyjnie
w stosunku do większych miast. Właściwym kierunkiem dla tworzenia produktu turystycznego może
więc być na pierwszym etapie rozpoznanie znaczenia turystyki weekendowej (głównie aktywnej) oraz
edukacyjnej dla dzieci szkolnych przyjeżdzających do gminy w ciągu tygodnia. Do pierwszej grupy
można zaliczyć głównie mieszkańców takich miast, jak Rzeszów i Sanok, ale pojawiają się także turyści
z Katowic i Warszawy. Drugą grupę stanowią głównie mieszkańcy Sanoka i Leska. Gmina ma również,
jak wskazano wcześniej, potencjał do rozwijania oferty dłuższego wypoczynku letniego i zimowego.
Obecnie zainteresowanie tym regionem kumuluje się głównie w sezonie letnim. w tym czasie
grupy młodzieży korzystają z sali gimnastycznej szkoły w Tyrawie Wołoskiej ze względu na brak
innego miejsca grupowego zakwaterowania w gminie. To zjawisko świadczy jednak o tym, że
organizacja zielonych szkół oraz lekcji pokazowych dla dzieci na ścieżkach przyrodniczych stanowi
potencjał dla działalności turystycznej w gminie. Inną trudnością, która stanowi wyzwanie w tym
zakresie, jest niedobór personelu wykwalifikowanego do edukacji ekologicznej.
Należy podkreślić, że gmina znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, dla
którego literatura badawcza dotycząca modeli zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach
krajobrazowych określa model jako „przyrodniczy” (Zawilińska 2007), kierowany względami
środowiska przyrodniczego i dotyczący przeważnie indywidualnych form turystyki. Należy podkreślić,
że park ten należy także do typu obszarów chronionych o niskiej pojemności turystycznej.
w planowaniu udostępniania terenów cennych przyrodniczo istotna będzie konieczność strefowania
terenu dla wykorzystania przez turystów, co oprócz ochrony walorów przyrodniczych, pozwoli na
kanalizowanie rodzajów ruchu turystycznego o różnej intensywności. Jest to problem ogólnokrajowy,
dotykający wiele obszarów, ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych, ale lokalnie
dostrzegany m.in. przez Nadleśnictwo Brzozów, które uczestniczy w kanalizowaniu ruchu
turystycznego.
Motywacja mieszkańców do przedsiębiorczości i tworzenia nowych usług warunkuje
stymulację rozwoju turystyki w gminie. Gmina potrzebuje programu, który zmierzy się z dużą
mobilnością, głównie młodych ludzi. Nie jest to łatwe ze względu na brak funduszy na rozwój małej
przedsiębiorczości oraz kredytów agroturystycznych, a także brak środków własnych, które można by
przeznaczyć na wkład do projektów, które tego wymagają. Niemniej jednak potencjał rozwojowy
istnieje, potwierdzony w opisie atrakcyjności zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz
w przykładzie pojedynczych gospodarstw w gminie, które działają na tyle dobrze, że turyści wracają
tu z roku na rok.
W gminie istnieje ponadto potencjał społeczny, którego cechami są: gościnność i pracowitość
mieszkańców, tradycja wielogodzinnego dnia pracy, wynikająca ze specyfiki pracy w gospodarstwach
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wiejskich, która dobrze spełnia wymogi obsługi turystycznej oraz chęć do dzielenia przestrzeni
z turystami, co z punktu widzenia mieszkańców podnosi rangę i prestiż gminy.
Rola gminy oraz większych stowarzyszeń, jako stymulatora czynnika ludzkiego do wspólnego
działania, jest bardzo ważna. Wynika to z tego, że pojedyncze osoby nie są w stanie zapewnić
kompleksowej obsługi jakiej wymaga turystyka oparta na lokalnych zasobach oraz trudniej im jest
sięgać po środki zewnętrzne.
WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO LOKALNE

Rozwój turystyki w gminie Tyrawa Wołoska powinien być oparty na szeroko rozumianej
współpracy osób indywidualnych wewnątrz gminy oraz instytucji i administracji z obszarów poza jej
granicami. Ponadto, współpraca powinna opierać się na wspólnie przyjętych przez partnerów
kierunkach rozwoju z uwzględnieniem dokumentów planistycznych, które byłyby harmonizowane
i konsultowane przez uprawnione instytucje i partnerów w gminie (Tab. 4).
Tab. 4. Wybrane instytucje mogące brać udział w rozwoju turystyki w gminie Tyrawa Wołoska i ich dokumenty
planistyczne.
Partner
Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Dyrekcja Zespołu Parków
Krajobrazowych w Przemyślu
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Rzeszowie

Dokument planistyczny
Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dolina Sanu
Strategia Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska do roku 2020
Plan Zadań Ochronnych Parku Krajobrazowego Gór Słonnych
Plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Góry
Słonne PLH180013 oraz Góry Słonne PLB180003

Źródło: opracowanie własne.

Te związki instytucjonalne w gminie Tyrawa Wołoska dotyczą głównie współpracy na rzecz
inicjowania lokalnej przedsiębiorczości, produktów lub usług lokalnych związanych z turystyką oraz
ochrony przyrody i środowiska, współdziałania na rzecz tworzenia gospodarstw agroturystycznych.
z kolei niewielki obszar gminy oraz konieczność stworzenia warunków dla inicjatyw
agroturystycznych wymagają aktywnej współpracy, z której wszyscy skorzystają.
Wewnątrz gminy działa obecnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie,
głównie poprzez aktywność Nadleśnictwa Brzozów, biorąc udział w tworzeniu ścieżek edukacyjnych
i przyrodniczych oraz działaniach edukacyjnych w ramach silvaturystyki (turystyki leśnej).
Stowarzyszenie „U Podnóża Gór Słonnych” oraz Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
z siedzibą w Zagórzu, również działają na terenie gminy w zakresie rozwijania szlaków przyrodniczokulturowych, a wycieczki krajoznawcze na tym terenie organizuje m.in. Fundacja Przyroda Karpat.
w zakresie ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej aktywnie działa także Fundacja Dziedzictwo
Przyrodnicze. z kolei w rozwoju kulturowym gminy udział bierze przede wszystkim Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki.
Obecnie informację turystyczną można uzyskać jedynie w sekretariacie gminy. Nie ma
również oferty ogólnej, która powinna powstać w ramach wspólnych działań. w związku z tym można
rozważyć nawiązanie sieci współpracy z gminami ościennymi, np. z Birczą i Sanokiem. Taka
współpraca mogłaby dotyczyć również systemu rezerwacji i informacji turystycznej o usługach
noclegowych, gdzie gminy Pogórza Przemyskiego mogłyby wspólnie promować region i polecać
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nawzajem swoje usługi. Dlatego w otoczeniu zewnętrznym gminy dobrze jest rozważyć rolę jaką
mogą odegrać w rozwoju turystyki w gminie Tyrawa Wołoska dwa ośrodki jakimi są: gmina Bircza
oraz Kompleks Wypoczynkowy i Hotel w Arłamowie. Gmina Bircza, która aspiruje do roli centrum
„turystyki pogranicza” w regionie Pogórza Przemyskiego, jest dobrym partnerem w wykorzystaniu
zintegrowanego systemu informacji turystycznej, który powoli może się rozwijać z korzyścią dla
wszystkich gmin ościennych leżących na terenach o podobnej charakterystyce przyrodniczej
i kulturowej. Natomiast czterogwiazdkowy ośrodek w Arłamowie może korzystać z oferty
komplementarnej np. na bazie Szlaku Ikon, przeznaczonej dla alternatywnej grupy docelowej jaką
jest zamożniejszy klient kongresowo-biznesowy. Dla stworzenia produktów turystycznych
w wybranym przez mieszkańców kierunku rozwoju turystki w gminie przyczyni się współpraca
wspomnianych wyżej partnerów.
Przy planowaniu rozwoju turystyki w gminie warto pomyśleć o możliwości promocji
i współpracy jaką dają klastry branżowe dla przedsiębiorców lokalnych (na terenie województwa
podkarpackiego działają np. klaster jakości życia, klaster ekologicznej żywności, klaster rolnospożywczy).

PODSUMOWANIE

Gmina Tyrawa Wołoska dysponuje obszarami atrakcyjnymi dla wypoczynku, głównie na
terenach leśnych o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych. Spokój i odosobnienie, które
wyróżnia pozytywnie gminę w porównaniu z gminami bieszczadzkimi o intensywnym ruchu
turystycznym, jest jej dużym atutem. Obszary gminy o takich walorach stanowią integralną całość
z sąsiednimi gminami. Gmina posiada cenne zabytki sakralne i żywe tradycje artystyczne związane
z miejscem współżycia trzech narodów i kulturą pogranicza. Dojazd do gminy jest malowniczy, co
wynagradza jej peryferyjne położenie.
Gmina posiada umiarkowanie rozbudowaną sieć szlaków turystyki pieszej i kulturowej,
brakuje szlaków typowo przyrodniczych i rekreacyjnych np. dla nart biegowych, czy turystyki konnej
lub rowerowej. Istnieje potencjał dla przyszłej bazy agroturystycznej w postaci starych domów
i funkcjonujących gospodarstw rolniczych, które mogą dywersyfikować swoją działalność w stronę
turystyki.
Niestety, gmina ma słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną, którą w dużej mierze
powinien modernizować i rozwijać samorząd. Od tego uzależniony jest rozwój funkcji turystycznej,
ale nie jest to jedyny czynnik decydujący. Niedostatecznie rozwinięta baza agroturystyczna, do której
rozwoju gmina jest predysponowana, oraz brak zaplecza gastronomicznego (w szczególności
opartego na lokalnych produktach), blokuje w dużej mierze przyjęcie turysty indywidualnego
i grupowego. Nie ma również wykwalifikowanego personelu do działań związanych z edukacją
przyrodniczą. Nie istnieje ogólna oferta turystyczna gminy, a informacja turystyczna jest
niewystarczająca. Wiele z wymienionych powyżej problemów do rozwiązania, bez wątpienia wiąże
się z brakiem odpowiednich środków finansowych na systemowy rozwój turystyki w gminie,
częściowo mogą one także być związane z trudnościami w strategicznym podejściu do wdrażania
tego typu inicjatyw, oraz brakiem motywacji wśród mieszkańców.
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W związku z tymi obserwacjami ogólna koncepcja rozwoju turystyki w gminie Tyrawa
Wołoska (Rys.1), będzie w pierwszej kolejności oparta na stworzeniu mechanizmu aktywizującego
działalność lokalną w zakresie agroturystyki i miejsc noclegowych w gospodarstwach rolnych.
Rys. 1. Kierunki rozwoju turystyki zrównoważonej w gminie.
Mechanizm aktywizacji usług agroturystycznych w gminie - modelowy
przykład gospodarstwa agroturystycznego z usługami uzupełniającymi
Oferta turystyki przyrodniczo-kulturowej dla dzieci szkolnych
Promocja oferty
Źródło: opracowanie własne.

Stworzenie oferty
„turystyki wyciszenia”
i edukacji
przyrodniczokulturowej, oraz
uzupełniająco oferta
„turystyki pogranicza”

Drugim kierunkiem będzie wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla
stworzenia szlaków turystyki aktywnej dla nart biegowych, szlaków konnych, rowerowych itp. oraz
włączenie ich do programu edukacji przyrodniczej dla dzieci szkolnych i rodzin. Trzecim ważnym
zadaniem będzie stworzenie strony internetowej i włączenie przygotowanej oferty turystycznej do
systemu informacji turystycznej o regionie turystycznym Pogórza Przemyskiego.
Literatura:
Bata A., Wajda-Lawera H., Gmina Tyrawa Wołoska, Oficyna Wydawnicza „Apla”, Krosno, 2008.
Górecka A., Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin wiejskich województwa
podkarpackiego, praca doktorska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa, 2011.
Kryciński S., Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik, Wydanie II, zmienione, Oficyna Wydawnicza
„Rewasz”, Pruszków, 2007.
Piziak B., Turystyka na pograniczu polsko-słowackim. Stan i perspektywy rozwoju, praca doktorska
w IGiGP UJ, Kraków, 2012.
Podręcznik do Konwencji Karpackiej, Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową
i Wschodnią, Szentendre, Węgry, 2007.
T. Komornicki, P. Rosik, M. Stępniak, Dostępność transportowa w Polsce Wschodniej, Warszawa,
2011.
Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
Warszyńska J. (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Kraków, 1995.
Zawilińska B., Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei
zrównoważonego rozwoju, praca doktorska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2007.
Źródła internetowe:
Bazy biblioteczne Instytutu Turystyki, http://www.intur.com.pl
Chata w Siemuszowej, http://www.bieszczady.pl/hosting/siemuszowa
Demunter Ch., Industry, trade and services, Statistics in Focus, 90/2008, Eurostat Website:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-090/EN/KS-SF-08-090-EN.PDF.
Galeria Rzeźby Planerowej Quo Vadis, http://www.tyrawa-woloska.pwi-pl.com/galeria
Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl
54

Kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej w gminie Tyrawa Wołoska
ITB World Travel Trends Report 2012/2013, http://www.itbberlin.de/media/itbk/itbk_media/itbk_pdf/WTTR_Report_2013_web.pdf
Komisja Europejska, Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej, Bruksela,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0621:FIN:PL:PDF
Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu, http://lgddolinasanu.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://www.nid.pl
Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, RDOŚ w Rzeszowie,
http://rzeszow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=836&Itemid=120.
Publikacje Podkarpackiej Rady Innowacyjności, http://www.rsi.podkarpackie.pl
Serwis informacyjny Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, http://www.tyrawa.pl
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, http://www.tyrawa.pl
Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, http://www.zpkprzemysl.pl

7.3. Wizja i cele ogólne rozwoju zrównoważonej turystyki w gminie Tyrawa
Wołoska
Kierunki rozwoju produktów turystyki w gminie Tyrawa Wołoska będą wynikać
z charakterystyki przyrodniczej i położenia względem szlaków komunikacyjnych oraz oferty całego
regionu turystycznego w tym gmin ościennych. Funkcja turystyczno-wypoczynkowa dla Pogórza
Przemyskiego determinuje również kierunek rozwoju gminy, jako uzupełniającej oferty „turystyki
pogranicza”. Przy tworzeniu wizji rozwoju turystyki w gminie Tyrawa Wołoska niezbędne będzie także
wzięcie pod uwagę aspektów społeczno-środowiskowych, a więc już na etapie planowania ujęcie
potrzeb związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tego regionu.
Wizja:
Gmina Tyrawa Wołoska posiada agroturystyczną bazę noclegową o dobrym standardzie wraz
z interesującą ofertą towarzyszącą z zakresu edukacji przyrodniczo-kulturowej oraz aktywnej
„turystyki wyciszenia”. Zrównoważony model turystyki przynosi dodatkowy dochód mieszkańcom
gminy, a także wspiera zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Wizja jest skierowana do osób pragnących wyciszenia i doświadczenia „harmonii człowieka
z naturą”. Adresatami oferty zatem indywidualni turyści z większych miast województwa, którzy
pragną częstego odpoczynku (w tym weekendowego i dłuższego wypoczynku letniego i zimowego)
o każdej porze roku. Potrzebują oni aktywnego kontaktu z przyrodą, innego od środowiska
miejskiego. Oferta skierowana będzie do turystów pragnących znaleźć się blisko przyrody, w ciszy,
skupieniu, i ciekawości jej samej. Będzie to dla nich podróż do miejsca jej poznania, które jest łatwo
osiągalne ze względu na stosunkowo niewielką odległość od miejsca zamieszkania. Drugą grupą
docelową będą wycieczki szkolne które skorzystają z oferty edukacyjnej.
Określenie celów rozwoju dla gminy jest istotne ze względu na konieczność wyznaczenia jej
ścieżek długoterminowego i planowanego rozwoju. Cele powinny być ze sobą powiązane i nawzajem
się uzupełniać w zakresie inwestycji i planowania przestrzennego, a w przypadku Tyrawy Wołoskiej
również w kontekście pobudzania lokalnej przedsiębiorczości i wspólnych projektów realizowanych
przez mieszkańców.
Proponowane cele rozwoju turystyki w gminie to:
Cel I. Wsparcie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej w gminie Tyrawa Wołoska
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Uzasadnienie celu: Punktem wyjścia dla rozwoju turystyki na terenie gminy Tyrawa Wołoska jest
stworzenie warunków do rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej. Bazująca na agroturystyce
oferta gminy będzie uwzględniała to, że gmina ma charakter rolniczy, o rozdrobnionej strukturze,
a produkty rolne produkowane są głównie na potrzeby własne. w gminie działa obecnie aktywnie
zaledwie 5 gospodarstw agroturystycznych. Mieszkańcom gminy potrzebna jest forma zachęty do
działalności gospodarczej oraz program współpracy w tworzeniu gospodarstw agroturystycznych. Ich
indywidualna inicjatywa jest kluczowa dlatego należałoby zacząć od określenia jakie są przeszkody
w rozwijaniu tej działalności oraz zidentyfikowanie lidera, który pomógłby do niej zachęcić. Gmina
miałaby tu zadanie wspomagające poprzez zorganizowanie spotkań, doradztwa, szkoleń, platformy
wymiany doświadczeń oraz zachęty do projektów indywidualnych. Istotną rolą gminy byłoby także
zdobywanie funduszy zewnętrznych na projekty aktywizujące działalność agroturystyczną.
Dla mieszkańców gminy istotne jest pokazanie modelowego rozwiązania, które miałoby walor
edukacyjny: jak rozwinąć turystykę w gminie. Poprzez cykl spotkań można wskazać jak przebiega
proces rozwoju turystycznego gminy i w jaki sposób tworzą się sieci współpracy. Dodatkowo można
zaprezentować przykład prowadzenia „modelowego, wzorcowego” gospodarstwa agroturystycznego,
które współpracuje w lokalnej sieci powiązań (dostawa żywności, podwykonawcy usług np.
przewodnickich itp.). z drugiej strony „miękkie” warsztaty, które do tej pory odbywały się w gminie
i nie dały oczekiwanego rezultatu mogłyby tym razem dotyczyć tematycznie konkretnego projektu
np. utworzenia produktu agroturystycznego.
Bardzo istotne jest włączenie do współdecydowania o kierunku rozwoju turystyki przyszłych
usługodawców i mieszkańców gminy. Jedną z możliwości jest stworzenie stowarzyszenia na rzecz
rozwoju gminy, które promowałoby powstanie sieci współpracy przedstawicieli gospodarstw
agroturystycznych i np. dostawców żywności. Podniesienie jakości tych usług przy braku środków jest
trudne dla indywidualnych osób, ale udzielenie wsparcia dla działań wspólnych (np. wśród właścicieli
gospodarstw agroturystycznych) oraz nawiązanie współpracy z organizacjami wdrażającymi programy
finansujące rozwój turystyki i promocja dobrych przykładów sukcesu w działalności turystycznej
zachęci mieszkańców do podejmowania inicjatyw w tym zakresie.
Dodatkowo poszukiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju bazy
gastronomicznej jest ważne dla stworzenia spójnej oferty dla przyjezdnych. Ze względu na
wcześniejsze niepowodzenia należałoby przeprowadzić analizę możliwości (szans i zagrożeń)
utrzymania takiego lokalu w długim okresie czasu. Zainicjowanie działań w kierunku utworzenia
obiektu gastronomicznego w gminie jest bardzo istotne ze względu na potencjalnych odbiorców
oferty turystycznej, np. wycieczki zorganizowane.

Cel II. Stworzenie oferty „turystyki wyciszenia” i edukacji przyrodniczo-kulturowej uzupełniającą
ofertę „turystyki pogranicza”
Uzasadnienie celu: Regiony turystyczne należące do Pogórzy są nową, nieodkrytą jeszcze i atrakcyjną
destynacją turystyczną dla mieszkańców większych miast wojewódzkich. Gmina Tyrawa Wołoska
należy do regionu Pogórza Przemyskiego, który znajduje się stosunkowego blisko Sanoka i innych
większych miast województwa, oferując środowisko naturalne o wyjątkowych walorach.
Jednocześnie charakterystyczną cechą gminy Tyrawa Wołoska oraz obszaru Parku Krajobrazowego
Gór Słonnych jest peryferyjne położenie zapewniające spokój i odosobnienie. Produkt tworzony na
podstawie lokalnych walorów kulturowych powinien także nawiązywać do tradycji oraz historii tych
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miejsc. Gościnność i otwartość mieszkańców gotowych dzielić się wiedzą o historii i walorach tego
terenu jest tutaj niezbędnym czynnikiem dla przyjęcia turysty.
Rozwój produktu turystycznego jest długotrwały i powinien być współtworzony przez
zainteresowanych mieszkańców, usługodawców, właścicieli gospodarstw rolnych itp. Pierwszym
krokiem jest określenie jakie elementy oferty turystycznej mogłyby uzupełnić ofertę gospodarstw
agroturystycznych, tak aby rozwijać ofertę dłuższego wypoczynku letniego i zimowego.
Wypoczynkiem dłuższym oraz weekendowym mogłyby być zainteresowane osoby:
- szukające odpoczynku, w szczególności 1-3 dniowego, z dala od miasta i miejsca pracy „turystyka
wyciszenia”,
- pragnące doświadczyć „harmonii człowieka z naturą” (w tym zdrowego, lokalnego jedzenia,
przyjaznej atmosfery, kontaktu ze zwierzętami, podpatrywania przyrody) – głównie rodziny z dziećmi.
- aktywnie spędzające czas na świeżym powietrzu i ciekawe otoczenia („edukacja przyrodniczokulturowa”).
Powyższe grupy docelowe mogą dotyczyć przeważnie indywidualnych form turystyki podczas gdy
oferta edukacyjna skierowana jest w dużej mierze dla dzieci szkolnych przyjeżdzających do gminy
w ciągu tygodnia lub w weekendy i mogłaby mieć formę zorganizowaną, grupową.
Popyt na tego typu ofertę wciąż rośnie czemu sprzyjają trendy w ilości czasu wolnego i zasobności
mieszkańców miast oraz zmiany w stylu odpoczynku, docenienie lokalnych i tradycyjnych produktów,
autentyczności, naturalnego rytmu życia, aktywnego poszukiwania harmonii w życiu.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie i Nadleśnictwo Brzozów, które biorą udział
w tworzeniu ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych oraz działaniach edukacyjnych dla silvaturystyki
są partnerem dla rozwoju szlaków i ich animacji (obserwacje zwierząt, nordic walking, questing)
w ramach „przyrodniczego wyciszenia”. Innym potencjalnym partnerem jest Hotel Arłamów, którego
klienci mogliby być zainteresowani produktem „kulturalnego wyciszenia”, uzupełaniającym ofertę
hotelu.
Szkolenia miałyby na celu zachęcenie mieszkańców do rozwijania ginących zawodów oraz
specjalizacji wynikających często z pasji i zajęć jakie realizują na co dzień w gminie i mogą dzielić się
nimi z turystami (np. hodowla zwierząt, zielarstwo – rozpoznawanie i suszenie roślin, rzeźbiarstwo,
opowiadanie historii i miejscowych legend, pieczenie chleba itp.) w formie wspólnego produktu
turystycznego.

Cel III. Promocja oferty „wyciszenia”
Uzasadnienie celu: Ze względu na swój niewielki obszar gmina Tyrawa Wołoska może rozwijać ofertę
turystyczną w powiązaniu z produktami sąsiednich gmin. Istotne jest tu m.in. centralne położenie
sąsiedniej gminy Bircza na terenie regionu turystycznego Pogórza Przemyskiego i jej rola jako
centrum oferty tego subregionu. Tyrawa Wołoska skorzysta wtedy zarówno z atrakcyjności i czystego
środowiska obszarów ościennych ale przede wszystkim z rozwijającej się tam w przyszłości
zintegrowanej informacji turystycznej i oferty uzupełniającej (zadania planowane m.in. w strategii dla
gminy Bircza). Współpraca z gminą Bircza i gminą Sanok w promocji oferty powinna się zatem
rozwijać w połączeniu z produktem turystycznym Pogórza Przemyskiego.
Stworzenie punktu informacji turystycznej jest kluczowe dla przyjęcia nawet niewielkiego ruchu
turystycznego w gminie. Jest to pierwszy etap w zgromadzeniu oferty i materiałów promocyjnych.
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Zintegrowanie informacji turystycznej gminy z ofertą regionu jest kolejnym etapem dla dotarcia do
szerszego grona odbiorców.
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7.4. Plan działania na lata 2014-2020
Wizja
Gmina Tyrawa Wołoska

posiada agroturystyczną bazę noclegową o dobrym standardzie wraz z interesującą ofertą towarzyszącą z zakresu edukacji przyrodniczo-kulturowej oraz aktywnej turystyki
„przyrodniczego wyciszenia”. Zrównoważony model turystyki przynosi dodatkowy dochód mieszkańcom gminy, a także wspiera zachowanie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego.

Cel ogólny

Cele szczegółowe

I. Wsparcie rozwoju
bazy noclegowej
i gastronomicznej
w gminie Tyrawa
Wołoska

1. Inwentaryzacja potencjalnej, przyszłej bazy agroturystycznej
w postaci starych domów i funkcjonujących gospodarstw
rolniczych, które mogą dywersyfikować swoją działalność
w stronę turystyki:
- opracowanie potencjalnych możliwości inwestycji na mapie
gminy w celu pokazania wyników inwentaryzacji oraz możliwości
rozwoju zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
oraz kierunku rozwoju turystyki wyrażonego w Wizji,
- stworzenie dla obszaru gminy szczegółowych wytycznych
dotyczących ochrony krajobrazu kulturowego (w tym instrukcji:
technologii budowlanych, materiałów, układu w przestrzeni itd.,
aby teren zyskał na atrakcyjności turystycznej),

Termin
realizacji
03-07.2014

Partnerzy i potencjalne źródła
finansowania
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska –
wyznaczona osoba we współpracy
z wyznaczoną osobą w Parku
Krajobrazowym Gór Słonnych

Uwagi

Partnerzy:
Koła Gospodyń Wiejskich
Sołtysi

Zrealizowanie tego celu jest
uwarunkowane przedsiębiorczością
mieszkańców.

Należy wykorzystać dostępne dane
z poprzednich badań tego typu
w gminie (dane UG) oraz Plan Zadań
Ochronnych dla obszaru Gór
Słonnych.

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

- zamieszczenie na stronie internetowej możliwości
inwestycyjnych i przestrzennego zagospodarowania
turystycznego oraz możliwego wsparcia (np. udzielanie preferencji
w podatkach lokalnych dla gospodarstw rozpoczynających
działalność agroturystyczną).
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2. Zorganizowanie cyklu spotkań z właścicielami gospodarstw
rolnych w celu zachęcenia ich do dywersyfikacji działalności
w kierunku gospodarstw agroturystycznych:
- zaproszenie przedstawicieli 16 zarejestrowanych gospodarstw
agroturystycznych na spotkanie, gdzie zostanie przedstawione
opracowanie nt. celu szczegółowego I.1 oraz omówione zostaną
potencjalne kierunki rozwoju turystyki w gminie,

8-12.2014
(a także
w okresie
późniejszym –
realizacja
ciągła)

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
(wyznaczona osoba z UG oraz
właściciel dobrze prosperującego
gospodarstwa agroturystycznego
w gminie)
Partnerzy:
Koła Gospodyń Wiejskich
Sołtysi
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Iwoniczu
Lokalnej Grupy Działania
„Dolina Sanu”
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale

- organizacja cokwartalnych spotkań zainteresowanych
mieszkańców np. w ramach utworzonego stowarzyszenia lub
porozumienia o współpracy.

Oprócz istniejących aktywnych
gospodarstw agroturystycznych
w Tyrawie, Rozpucie i Siemuszowej
należy zainicjować większą aktywność
w tym kierunku w następujących
miejscowościach: Hołuczków,
Rakowa, Wola Krecowska, Kreców,
Lachawa.
Spotkania powinny służyć szkoleniom
nt. prowadzenia usług
agroturystycznych, a następnie
wspólnemu planowaniu działalności
w ramach oferty bazującej na
agroturystyce.

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG, Fundusz
Partnerstwa
3. Podniesienie jakości usług agroturystycznych w gminie
poprzez:
- zorganizowanie wizyty studyjnej w modelowym gospodarstwie
agroturystycznym w celu zapoznania się z dobrą praktyką,

6-12.2015
(równolegle
z realizacją
celu II.2)

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
(wyznaczona osoba z UG)

- wyłonienie, na zasadzie konkursowej, modelowego przykładu
gospodarstwa agroturystycznego w gminie, z usługami
uzupełniającymi oraz tematycznymi w zakresie „turystyki
wyciszenia”, które mogłoby być partnerem we współpracy
z właścicielami usług agroturystycznych,

Partnerzy:
Koła Gospodyń Wiejskich
Sołtysi
Stowarzyszenie „U Podnóża Gór
Słonnych”
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale

- nawiązanie współpracy z organizacjami wdrażającymi małe
granty dla rozwoju turystyki w województwie podkarpackim (np.
Euroregion Karpacki, ProCarpathia, LGD) wyznaczenie osoby

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG, Fundusze
Szwajcarskie i Norweskie, Fundacja

Gospodarstwo agroturystyczne
powinno świadczyć również usługi
uzupełniające opierające się na
kompleksowej ofercie oraz praktykach
przyjaznych środowisku, jak również
wykorzystywać naturalne i lokalne
zasoby (np. jak w programie
certyfikacji Gotocarpathia). Dodatkowe
atrakcje będą związane ze szlakami
turystyki aktywnej i „turystyką
przyrodniczego wyciszenia” oraz
innymi atrakcjami typu: zagrody
edukacyjne i ogródki zielarskie.
Gospodarstwa tematyczne mogłyby
utworzyć w późniejszym okresie sieć
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zatrudnionej w UG do powiadamiania mieszkańców o takich
możliwościach na spotkaniach zaplanowanych w działaniu I.2
oraz I.4, a także będącej łącznikiem pomiędzy konsultantami
w danym programie finansowania a piszącymi wnioski
mieszkańcami,

Wspomagania Wsi, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020;
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego (RPO
WP)

współpracy kilku wzajemnie
uzupełniających się ofert (np.
„turystyka wyciszenia” na szlaku,
aktywny wypoczynek w otoczeniu
przyrody).

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
oraz Gminny Ośrodek Kultury

Zadanie obejmuje: zainicjowanie
powstania obiektu, który byłby
zaopatrywany w ramach grupy
dostawców lokalnych. Stworzenie
oferty restauracji lub baru z potrawami
o oryginalnych regionalnych
nazwach(np. łączących się
z dydaktycznymi ścieżkami). Nazwy
i przepisy powinny być czerpane
z lokalnego nazewnictwa, tradycji,
historii.

- udzielenie wsparcia stworzonej w działaniu I.2 grupie roboczej
na projekt pilotażowy na dostosowanie standardów świadczonych
usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi (np.
sfinansowanie części wkładu własnego).
4. Zainicjowanie działań w kierunku utworzenia obiektu
gastronomicznego w gminie:
- znalezienie potencjalnych lokalizacji dla obiektu
gastronomicznego (np. restauracji, baru lub karczmy),

(w ramach
realizacji celu
I.2)
9.2014 1.3.2015

- określenie możliwości powstania, w tym warunków wsparcia dla
inwestora od strony gminy (np. możliwości uzyskania ulg
i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych) i wsparcia od
stowarzyszeń,
- zebranie od lokalnych dostawców (jakimi mogą być mali
producenci rolni w gminie) informacji o produktach spożywczych
oraz możliwościach ich wytwarzania na potrzeby obiektu
gastronomicznego i sprzedaży turystom,

Partnerzy:
Koła Gospodyń Wiejskich
Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego
Stowarzyszenie „U Podnóża Gór
Słonnych”
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG, programy
finansowania wdrażane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia "Pro
Carpathia", Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020

- zamieszczenie na stronie internetowej zebranych informacji
o potencjalnych lokalizacjach inwestycji, wsparcia oraz systemie
organizacji (system dostawców),
- rekrutacja ciągła i poszukiwane inwestora wewnętrznego
i zewnętrznego (np. we współpracy z Rzeszowską Agencją
Rozwoju Regionalnego – zamieszczenie informacji w bazach
danych agencji).
II. Stworzenie oferty
„turystyki
wyciszenia”

1. Sporządzenie raportu z opisem istniejącej oferty turystycznej:
 zasobów przyrodniczo-kulturowych gminy,
 szlaków turystyki aktywnej, edukacyjnej i kulturowej,

4-6.2015

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
(w partnerstwie z porozumieniem lub

Stowarzyszenie „U Podnóża Gór
Słonnych” oraz Stowarzyszenie
Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
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i edukacji
przyrodniczokulturowej
uzupełniającą ofertę
„turystyki
pogranicza”




istniejącej oferty przewodnickiej,
oferty gospodarstw agroturystycznych w zakresie
noclegu, wyżywienia, zagród edukacyjnych, uprawy ziół,
drzew owocowych itd., jazdy konnej itp.

2. Rozwój dodatkowej oferty związanej ze szlakami turystycznymi
(wprowadzenie „nakładek tematycznych”):
- opracowanie (w formie raportu) pilotażowego odcinka Szlaku
Ikon (relacja Sanok-Ulucz, Ustrzyki-Ulucz) oraz szlaku
rowerowego R63 pod kontem:
 „birdwatching” – obserwacji ptaków (ornitologiczna
oferta przyrodnicza kontynuująca tradycję obserwacji
np. bocianów w Tyrawie Wołoskiej),
 turystyki poznawczej wykorzystującej narzędzia
poznawania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
(np. questing lub geocoaching) oraz
 lekcji pokazowych dla dzieci z wykorzystaniem walorów
poznawczych (przyrodniczych),
- identyfikacja innych obszarów, gdzie podobne aktywności
mogłyby się odbywać w gminie dla turystyki aktywnej: turystyka
rowerowa, nordic walking, nart biegowych, rakiet śnieżnych
(podsumowanie w formie raportu)
- stworzenie planu 2 dodatkowych, wybranych szlaków turystyki
aktywnej w gminie.

6-12.2015

liderem gospodarstw
z siedzibą w Zagórzu również działają
agroturystycznych w gminie – zadanie na terenie gminy w zakresie rozwijania
– I.2)
szlaków przyrodniczo-kulturowych
a wycieczki krajoznawcze na tym
Partnerzy:
terenie organizuje m.in. Fundacja
Regionalna Dyrekcja Lasów
Przyroda Karpat.
Państwowych w Krośnie
i Nadleśnictwo Brzozów, Gminny
Raport można umieścić na stronie
Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie
internetowej gminy, jako wstępne
Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
opracowanie dotyczące oferty
turystycznej.
Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne i UG
Podmiot odpowiedzialny:
Tworzenie dodatkowej wartości
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
dodanej dla ścieżek edukacyjnych
poprzez dodanie oferty turystyki
Partnerzy:
aktywnej uzupełniającą turystykę
Regionalna Dyrekcja Lasów
przyrodniczo-kulturową np. dla dzieci
Państwowych w Krośnie
szkolnych.
i Nadleśnictwo Brzozów,
Fundacja Przyroda Karpat,
Questing – tworzenie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu,
nieoznakowanych szlaków, tzw.
Rekreacji i Turystyki, Szkoła
questów, opartych na wierszowanych
Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej
wskazówkach-zagadkach.
i Gimnazjum w Rakowej, Uczniowski
Klub Sportowy Tyrawka, Fundacja
Geocaching – zabawa polegająca na
Miejsc i Ludzi Aktywnych
ukrywaniu i poszukiwaniu „skarbów”:
polega na odnalezieniu
Potencjalne źródła finansowania:
z wykorzystaniem technologii GPS
ukrytej wcześniej skrytki.
środki zewnętrzne i UG, fundusze
związane z promowaniem dziedzictwa
Raporty przygotowane w ramach tego
kulturowego, Regionalny Program
działania mogą służyć jako podstawa
Operacyjny Województwa
przygotowania wniosku aplikacyjnego
Podkarpackiego (RPO WP),
o fundusze zewnętrzne na rozwój
Ministerstwo Sportu i Turystyki
dodatkowej oferty turystycznej.
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3. Połączenie ścieżek edukacyjnych i szlaków z aktywną obsługą
– „animacja szlaków”:

1-6.2016

- szkolenia dla personelu edukacji przyrodniczej dla nauczycieli,
przewodników oraz właścicieli bazy noclegowej, którzy planują
włączyć wycieczki z przewodnikiem do oferty,

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Partnerzy:
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krośnie
i Nadleśnictwo Brzozów,
Fundacja Przyroda Karpat,
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu,
Rekreacji i Turystyki, Szkoła
Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej
i Gimnazjum w Rakowej

- szkolenie instruktorów dla do szlaków utworzonych w działaniu
II.2.

Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne i UG, małe granty
organizacji pozarządowych; Fundacja
Karpacka, Stowarzyszenie Pro
Carpathia, Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego
4. Budowa produktu „kulturowego wyciszenia”:
- opracowanie koncepcji warsztatów malarskich i rzeźbiarskich,
- zainicjowanie cyklu koncertów w cerkwiach oraz ich
udostępniania turystom przez lokalnego opiekuna – przewodnika,
- stworzenie przykładowej oferty gospodarstwa agroturystycznego
z ofertą towarzyszącą (warsztatów, koncertów, usług
przewodnickich, edukacyjnych, rekreacji przyrodniczej itp.),
- stworzenie przykładowej oferty (propozycję pakietu
turystycznego) we współpracy z bazą hotelarską w okolicy.

7-12.2016

Podmiot odpowiedzialny:
Gminny Ośrodek Kultury
Partnerzy:
Hotel Arłamów / Akademicki Ośrodek
w Bezmiechowej / baza hotelarska
województwa
Urząd Gminy Bircza
Galerie rzeźby i pracownia ikon
Potencjalne źródła finansowania:
środki zewnętrzne i UG, Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego (RPO WP), fundusze
związane z promowaniem dziedzictwa
kulturowego

Zadanie realizowane jest w celu
przedłużenia pobytu turystów oraz
modyfikowania sezonowości ruchu
turystycznego.
Pakiety turystyczne to kompleksowe
produkty, które mogą być
sprzedawane na rynku turystycznym
zapewniając podstawowe potrzeby
turysty: nocleg, wyżywienie
i zagospodarowanie czasu wolnego.
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III. Promocja oferty
„wyciszenia”

1. Założenie punktu informacji turystycznej w UG:
- zebranie informacji o ofercie i stworzenie strony internetowej
z ofertą turystyczną gminy (dotyczącą w szczególności oferty
stworzonej w zadaniach: I.3, I.4, II.1-4),

Od 8.2014
(działanie
równoległe do
I.3 – II.4)

Podmiot odpowiedzialny:
Lider gospodarstw agroturystycznych
i wyznaczona osoba z Urzędu Gminy
Tyrawa Wołoska
Partnerzy: usługodawcy turystyczni
w gminie

- wydanie folderu w formie elektronicznej i aplikacji mobilnej oraz
w formie papierowej dotyczącego „przyrodniczego i kulturowego
wyciszenia” w Gminie Tyrawa Wołoska,

Dla dostępności wirtualnej gminy
(rezerwacja usług, aktualizacja
informacji o usługach, kontakt
z klientem) ważne jest rozpoznanie
możliwości wprowadzenie usług
internetowych dla mieszkańców gminy
oraz określenie programu rozwijania
dostępu do internetu.

Potencjalne źródła finansowania:
środki UG

- wyznaczenie osoby (zatrudnionej przez UG), która będzie
udzielała informacji o możliwościach turystycznych gminy.
2. Zintegrowanie informacji turystycznej gminy z ofertą regionu
(na stronie internetowej dotyczącej Pogórza Przemyskiego,
w systemie rezerwacji, promocja w szkołach regionu).

3. Poszerzenie zakresu promocji oferty gminy Tyrawa Wołoska:
- włączenie stworzonej strony internetowej i włączenie oferty
turystycznej gminy do systemu informacji turystycznej o regionie
turystycznym Pogórza Przemyskiego,
- nawiązanie kontaktów z portalami sprzedażowymi
i promocyjnymi miast: Rzeszowa, Sanoka, Tarnowa i Przemyśla
(włączenie produktów turystycznych gminy Tyrawa Wołoska do
ich oferty),

Od 6.2015
(zadanie ciągłe
zintegrowane
z działaniami
w gminie
Bircza)
1.2016 –
12.2016

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
Partnerzy: Hotel Arłamów, Lokalna
Grupa Działania Dolina Sanu, Gmina
Bircza, biura promocji głównych miast
województwa, Podkarpacka
Regionalna Organizacja Turystyczna
(PROT)

Funkcja turystyczno-wypoczynkowa
dla Podgórza Przemyskiego
determinuje również kierunek rozwoju
gminy, jako uzupełniającej ofertę
„turystyki pogranicza”.

Potencjalne źródła finansowania:
środki zebrane od gospodarstw
agroturystycznych funkcjonujących
w gminie i środki UG, Urząd
Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego - małe granty
w zakresie turystyki

- włączenie informacji o gminie do portalu PROT
(http://www.podkarpackie.travel.pl).
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8. Rozwój działalności opartej o przetwarzanie biomasy w gminie
Tyrawa Wołoska
Opracowanie: Michał Wierzbicki

Streszczenie
Regiony o wysokich walorach przyrodniczych, jak Karpaty, mają często duży potencjał dla rozwoju
energetyki odnawialnej, bazujący m.in. na przetwarzaniu biomasy. Rozwijanie systemów
biomasowych jest w dzisiejszych czasach, niezwykle istotne, biorąc pod uwagę stale pogorszający
się stan środowiska naturalnego, oraz potrzebę zrównoważonego rozwoju gospodarczego
obszarów cennych przyrodniczo. Systemy pozyskiwania i przetwarzania biomasy odpadowej,
umożliwiać mogą efektywne jej zagospodarowanie, aktywizując lokalne gospodarki i jednocześnie
pozwalając na zachowanie właściwej jakości środowiska. Gmina Tyrawa Wołoska 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 użytków rolnych (słoma). trwałych użytków zielonych
(siano, trawa) oraz lasów (grubizna, zrębki, konary, gałęzie etc.) i odpadów z przemysłu drzewnego.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem zagospodarowania pozyskanej biomasy odpadowej jest jej
przetwarzanie na biopaliwa stałe w zakładzie produkującym brykiet/pellet. Wyprodukowane
biopaliwo biomasowe może być wykorzystywane jako nośnik energii cieplnej dla budynków na
obszarze gminy, ograniczając poziom niskiej emisji zanieczyszczeń, powstającej w procesach
spalania wysokoemisyjnych paliw tradycyjnych w indywidualnych źródłach ciepła. Biomasa
odpadowa powstająca w procesów przetwórstwa drzewnego, może być również wykorzystywana
do zaopatrzenia w energię zakładów przetwórczych, dzięki zastosowaniu technologii zgazowania
biomasy, co pozwoli na racjonalizację zużycia energii oraz osiągnięcie dodatkowych efektów
ekologicznych.
Wizję rozwoju działalności opartej o przetwarzanie biomasy w gminie Tyrawa Wołoska przedstawić
można następująco: „Wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy w gminie Tyrawa
Wołoska, umożliwi rozwój lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii, przyczyni się do aktywizacji
małej przedsiębiorczości oraz pomoże zachować wysoką jakość środowiska naturalnego” Cele
ogólne (strategiczne) związane z realizacją przedstawionej wizji obejmować powinny, stworzenie
zintegrowanego systemu biomasowego, tj. systemu pozyskiwania i przetwarzania biomasy
odpadowej, ekomodernizację systemów grzewczych na terenie gminy. oraz promocję
wykorzystania biomasy odpadowej na cele energetyczne wśród mieszkańców i lokalnych
przedsiębiorców.
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8. 1. Założenia wstępne
A. Przetwarzanie biomasy - dlaczego warto się tym zajmować?
Gminy leżące na terenie Karpat ze względu na swoją szczególną specyfikę związaną z lokalizacją
w terenach górskich, mogą być szczególnie dobrze predestynowane do rozwijania działalności
związanej z zagospodarowaniem biomasy odpadowej. Związane jest to m.in. z faktem, że obszary
górskie zachowały na znacznych powierzchniach siedliska łąkowe oraz lasy. Prowadzenie
zrównoważonej gospodarki tymi gruntami pozwala na pozyskiwanie z nich materiału biomasowego,
który po odpowiednim przetworzeniu może być wykorzystany na celeenergetyczne. 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.
Niniejszy dokument proponuje dla gminy Tyrawa Wołoska, stworzenie zintegrowanego systemu
biomasowego, tj. systemupozyskiwania i przetwarzania roślinnej biomasy z miejscowych użytków
gruntowych w postaci słomy, siana trawy oraz biomasy leśnej z okolicznych lasów, a także biomasy
odpadowej z produkcji drzewnej. Głównym elementem projektowanego systemu byłby zakład
produkujący biopaliwa stałe (pellet, brykiet) z pozyskanej biomasy. Wyprodukowane biopaliwa
wykorzystywane mogłyby być do efektywnej produkcji energii cieplnej w indywidualnych systemach
grzewczych na terenie gminy, co implikowałoby kolejny pozytywny efekt w postaci zwiększenia
udziału odnawialnych zasobów energii w bilansie energetycznym gminy, przy jednoczesnym
ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczeń.
W odniesieniu do racjonalizacji zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej realizowanych
na terenie gminy procesów przemysłowych w zakładach związanych z przetwórstwem drzewnym,
możliwym do rozważenia, są także inwestycje w instalacje do zgazowania biomasy (reaktory
zgazowania). Zaawansowane technologicznie rozwiązania zgazowania biomasy w odniesieniu do
małych instalacji są obecnie na etapie badań i analiz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju –
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Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych
i innych – Program Strategiczny Zadanie 4.)
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 rozproszonych
układach energetycznychopartych o dostępną lokalnie biomasę odpadową.
W ramach zintegrowanego systemu biomasowego, którego stworzenie zakłada przedmiotowa
strategia, funkcjonowałby system pozyskiwania biomasy odpadowej z użytków rolnych oraz
rozdrobnionych, niezagospodarowanych, zakrzewionych (wykorzystywanych niegdyś pod wypas
owiec) trwałych użytków zielonych, a także z okolicznych lasów. Biomasa pozyskiwana mogłaby być
dzięki wykorzystaniu. kombajnów wyposażonych w kosiarki dyskowe lub też ratraków na gąsienicach
wyposażonych w sprzęt koszący oraz transportowy, przeznaczonych na tereny podmokłe oraz strome
W ramach systemu funkcjonowałaby również baza magazynowo-przetwórcza biomasy, gdzie
zlokalizowane byłyby magazyny biomasy oraz linia technologiczna. umożliwiająca przetwarzanie
biomasy w gotowe paliwo grzewcze (brykiet, pellet). System pozyskiwania biomasy obejmowałby
teren gminy Tyrawa Wołoska, oraz mógłby obejmować tereny do niej przyległe. Zakład produkujący
biopaliwo z biomasy zlokalizowany byłby na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Budowa tego rodzaju
zakładu na terenie gminy leży głównie w interesie inwestora prywatnego, ale niewykluczone, że
właścicielem takiego zakładu mogłaby być również gmina. Zakład osiągałby dochody ze sprzedaży
wytworzonego biopaliwa głównie na rzecz odbiorców lokalnych. Podsumowując, stwierdzić trzeba, iż
stworzenie systemu pozyskiwania i przetwarzania biomasy odpadowej z miejscowych użytków
gruntowych, lasów i produkcji drzewnej, przyczynić się może do rozwoju działalności nierolniczej
w gminie, aktywizować lokalną przedsiębiorczość oraz stanowić dodatkowe źródło dochodów
lokalnej społeczności. Pozytywnie oddziaływać będzie także na stan środowiska naturalnego,
zarówno w kontekście czystości wód, czy gleby, ale także poprzez aktywizację ekstensywnej
gospodarki łąkarskiej w wybranych obszarach gminy
Korzyści, które gmina Tyrawa Wołoska może odnieść w związku z przetwarzaniem biomasy
przedstawiają się następująco:

 nowe perspektywy dochodu (sprzedaż biopaliw biomasowych) dla lokalnych przedsiębiorców
lub gminy
 zagospodarowania biomasy odpadowej, pozwalającej m.in. na zachowanie cennych siedlisk
łąkowych
 rozwój współpracy regionalnej (obejmującej
zagospodarowania biomasy odpadowej

m.in.

sąsiednie

gminy)

dotyczącej

 dywersyfikacja paliw oraz źródeł energii w bilansie energetycznym gminy
 racjonalizacja zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej zakładów związanych
z przetwórstwem drewna
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 zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, biorący pod uwagę potrzebę zachowanie
zasobów przyrodniczych, w tym także ochronę miejscowych walorów kulturowych oraz
przyrodniczo-krajobrazowych
 promocja gminy, jako miejsca czystego ekologicznie

B. Rozwój działalności związanej z przetwarzaniem biomasy w gminie Tyrawa Wołoska –
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 Mtoe6 energii pochodzącej z OZE w 2010 r. w porównaniu do 131,6 Mtoe
w roku 2009 r. Całkowite końcowe zużycie energii wyniosło w 2010 r. 1170,7 Mtoe w porównaniu do
1146,3 Mtoe w roku 2009. Wywnioskować można, iż w powyższym okresie blisko 5 krotnie bardziej
wzrosło końcowe zużycie energii pochodzącej z OZE, aniżeli całkowite końcowe zużycie energii.
Wygląda na to, że trend ten zostanie utrzymany. Za jego kontynuacją przemawiają głównie cele
wyznaczone w Dyrektywie 2009/28/WE odnośnie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych. Aby sprostać postawionym celom (20 % - owy udział energii z OZE w całkowitym
zużyciu energii w 2020 r.), państwa członkowskie powinny wyprodukować ok. 100 Mtoe energii
z OZE. Daje to ok. 10 Mtoe energii z OZE w każdym kolejnym roku perspektywy.
Analizując rynek energii opartej o biomasę pochodzenia leśno-rolnego w UE, trzeba powiedzieć, że
w porównaniu z 2010 r. w 2011 r. o ok. 2,2 % spadła produkcja energii pierwotnej z wykorzystaniem
biomasy (odpowiednio 80,65 Mtoe w 2010 r. i 78,8 Mtoe w 2011 r.). Związane jest to głównie
z ograniczeniem wykorzystania biomasy pochodzącej z leśnictwa i przemysłu drzewnegow
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
6

1 Mtoe –milion ton ekwiwalentu olejowego = 41,9 PJ tj ok. 41,9 * 10 6 GJ
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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 jednak być zbyt rozbudowane
w skali całej UE. Stąd na obszarach o znaczącym potencjale energetycznym biomasy, zamiast
wykorzystywać biomasę pochodzenia leśno-rolnego w lokalnych systemach ciepłowniczych, pozbywa
się jej na zewnątrz na rzecz dostaw do elektrociepłowni systemowych, których popyt na biomasę
stymuluje wzrost cen dający wymierne korzyści jej dostawcom. Postępujący wzrost wykorzystania
biomasy w procesach współspalania doprowadzić może do pojawienia się szeregu negatywnych
skutków w wymiarze gospodarczym a także środowiskowym. Ograniczona może zostać bowiem
dostępność biomasy, możliwej do wykorzystania w lokalnych oraz indywidualnych instalacjach
cieplnych, przez co stosowane będą tańsze wysokoemisyjne paliwa stałe, co przyczyniać się będzie do
wzrostu poziomu zanieczyszczenia niską emisją. Wzrost cen biomasy powoduje, że inwestowanie
w małe, lokalne systemy biomasowe staje się mało opłacalne, przez co pomijane jest przy
programowaniu przez samorządy terytorialne inwestycji infrastrukturalnych. Zjawisko to
obserwowane jest także w gminach karpackich, gdzie mimo dużego potencjału dostępności biomasy,
istnieje bardzo mało lokalnych, małych systemów biomasowych. Biomasa w obszarach górskich jest
więc często nie przetwarzana, lub sprzedawana do dużych odbiorców, operujących często poza
granicami regionu, co przyczynia się do negatywnego zjawiska opisanego powyżej.
W projekcie ustawy o OZE z zeszłego roku proponuje się 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
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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 sprawnośćprocesu 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, pellety). 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.
W Polsce istnieje kilka dużych oraz szereg małych pelleciarni. Jedną z największych w Polsce jest
pelleciarnia – Zakład Produkcji Pellet Stelmet Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Moce produkcyjne zakładu
to ok. 144 tys ton pellet rocznie. Biomasę do produkcji pellet stanowi drzewo iglaste.
Na mniejszą skalę pellet produkowany jest lokalnych zakładach, takich jak: RUT-PASZ Sp. z o.o.
w Czosnowie (pellet ze słomy i siana), czy też pelleciarnia PUP Saleko w Busko Zdroju, gdzie
produkuje się pellet i brykiety z odpadów produkcji drzewnej (wióry, zręby, trociny). Kolejnym
przykładem może być powstała w miejscowości Trzciannem (woj. Podlaskie) pelleciarnia, która
powstała w ramach projektu prowadzonego przez OTOP pt.” Wodniczka i biomasa”,
współfinansowanego przez UE. Na początku 2013 r. pelleciarnia uruchomiła produkcję pelletu ze
słomy, trawy, trzciny, zbieranych z terenu ok. 2 tys. ha w wyniku zabiegów ochronnych na
rezerwatach OTOP. Zakład docelowo produkować ma ok. 4,5 tys. ton pellet rocznie, z ok. 5 tys ton
biomasy.
Analizując opłacalność tego typu zakładów, stwierdzić trzeba, że uzależniona jest ona od wielu
czynników, takich jak np. rodzaj biomasy i koszt jej pozyskania, dostępność biomasy w promieniu do
ok. 15 km (odległości większe powodują zwiększenie kosztów pozyskania surowca oraz sprawiają, iż
wzrasta emisja zanieczyszczeń powstających w transporcie drogowym, co ma negatywny wymiar
środowiskowy), chłonność rynków zbytu etc. Według danych firmy RAF-FAN z Rybnika, specjalizującej
się w dostarczaniu kompletnych linii technologicznych do produkcji pellet, koszt kompletnej linii o
wydajności do 1000 kg/h kształtuje się w okolicach 700-800 tyś. zł. Koszt budowy hali
magazynowania surowca to ok. 400 tys. zł, co daje łączne nakłady początkowe na poziomie ok. 1,11,2 mln zł. Przyjmując, koszty operacyjne zakładu w skali roku na poziomie ok. 1,5 mln zł (zakup
surowca, koszty paliw i energii oraz koszty osobowe), przychody ze sprzedaży pelletu na poziomie ok.
1,5-1,7 mln zł (sprzedaż części wyprodukowanego paliwa), zwrot nakładów powinien nastąpić
w ciągu ok. 5-6 lat.
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Warto podkreślić, że rozwój produkcji biomasy rolniczej na cele energetyczne odbywać się musi
zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, determinowanym przez trzy czynniki: ekonomię, aspekty
środowiskowe i akceptację społeczną. Obecny oraz przyszły poziom mechanizmów konkurencji na
rynku wykorzystania OZE w postaci biomasy, uzależniony jest bezpośrednio od efektywności
ekonomicznej, technologii oraz realizowanej polityki na szczeblu europejskim i krajowym.
Podjęcie inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego rynku energii odnawialnej, może stać się
początkiem do szerszego wykorzystania istniejącego, a nie wykorzystywanego potencjału zasobów
biomasy na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Odpowiednie warunki panujące na terenie gminy tj.
duża ilość lasów oraz użytków rolnych, które produkują znaczne ilości niewykorzystanej biomasy
(konary, gałęzie, stare drzewa, słoma, siano), oraz znaczna ilość biomasy odpadowej
z niezagospodarowanych łąk oraz z produkcji drzewnej (zrębki, zrzyny, trociny, wióry) pozwalają na
rozważenie inwestycji w ekoenergetykę, szczególnie w odniesieniu do budowy zakładu
produkującego biopaliwa stałe.
Projektując odnawialne źródło energii przede wszystkim należy zwrócić uwagę na istniejące w danej
gminie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz - jeżeli istnieje na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż dwa powyższe akty w najpełniejszym
stopniu winny obrazować politykę przestrzenną gminy w zakresie nowych inwestycji. Analizując
lokalizacje pod inwestycje biomasowe, należy brać pod uwagę m.in. odległość od siedzib ludzkich,
występowanie obszarów chronionych np. NATURA2000, a także możliwości oddziaływania inwestycji
na środowisko. Procedura wydania pozwolenia na budowę instalacji wykorzystujących biomasę jako
paliwo, nakłada konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji
(zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…Dz.U.2008.199.1227).
Biomasa – Słowniczek pojęć
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz
obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
źródleenergii” Biomasa- stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które
ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości produkcji rolnej i leśnej oraz
przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają
biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w skupie
interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) Nr1272/2009. Biogaz – gaz
pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych,
oczyszczalni ścieków oraz składowiskodpadów. 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 2001r. w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń dopowietrza z dużych obiektów energetycznego spalania i stanowi:
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„ 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) http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/strategiczne/zadanie4.pdf
Program Strategiczny - Zadanie 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania
paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych – NCBiR.

8.2. Analiza stanu obecnego i kierunki rozwoju działalności związanej
z przetwarzaniem biomasy pochodzenia leśno-rolnego w gminie Tyrawa
Wołoska
Teren gminy Tyrawa Wołoska w przewarzającej mierze zajmują lasy (59% powierzchni gminy), oraz
grunty rolne. Lesistość na terenie gminy jest wyższa, aniżeli średnia dla całych Karpat (41%).
W strukturze użytkowania gruntów dominują łąki trwałe wraz z pastwiskami oraz użytki rolne oraz
lasy i grunty leśne (zadrzewienia, zakrzaczenia, zarośla,). Większość gruntów leśnych stanowi
własność publiczną ok. 3667 ha (przeszło 89% całkowitej powierzchni). Powierzchnia gruntów leśnych
należących do osób prywatnych wynosiła tu zaledwie 453 ha (ok.11%).
Całkowita powierzchnia użytkowanych gruntów wynosi w gminie 2402 ha. Dominują tu
gospodarstwa indywidualne rozdrobnione. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 1872,59 ha.
Powierzchnia użytkowanych gruntów przedstawia się następująco;


Grunty ogółem – 2402 ha (35% powierzchni gminy)



Użytki rolne ogółem – 1804 ha (ok. 26% powierzchni gminy)



Użytki rolne w dobrej kulturze – 1581 ha



Pod zasiewami – 303 ha (Zboża razem – ok. 225 ha)
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Łąki trwałe – 835 ha



Pastwiska trwałe – 157 ha



Pozostałe użytki rolne – 223 ha



Lasy ogółem – 4120 ha (59% powierzchni gminy)



Pozostałe grunty 271 ha

Jak widać z powyższego, w strukturze wykorzystania gruntów dominują grunty leśne i użytki rolne.
Łąki trwałe wraz z pastwiskami, zajmują w gminie jedynie 992 ha. W pozyskiwaniu biomasy
pochodzenia roślinnego, kluczowe znaczenie będzie miało wykorzystanie biomasy odpadowej
z okolicznych lasów i zadrzewień oraz częściowo z użytków rolnych i niezagospodarowanych użytków
zielonych. W związku z rozdrobnieniem gruntów, należałoby podjąć działania, mające na celu
stworzenie systemu biomasowego, który integrując właścicieli gruntów lub ich grupy, pozwoliłby na
efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału biomasowego. W sytuacji sprawnie
funkcjonującego systemu właściciele gruntów mogą czerpać korzyści przykładowo z tytułu dzierżawy
gruntów pod pozyskiwanie materiału biomasowego lub też wykorzystania na cele energetyczne
(grzewcze) biopaliw stałych, wyprodukowanych z dostarczonej przez nich biomasy.
Odnosząc się do przemysłu drzewnego funkcjonującego na terenie gminy Tyrawa Wołoska oraz
pobliskich gmin powiedzieć trzeba, iż w tym zakresie funkcjonują tam podmioty związane z produkcją
drzewną i tartaczną. Na terenie gminy istnieje kilka tartaków, największe z nich to:


PHU BALKA Tartak



Z.P.H.U. DREWEX

Aktualnie na terenie gminy Tyrawa Wołoska nie obserwuje się aktywności gospodarczej związanej
z przetwarzaniem biomasy w celu jej późniejszego wykorzystania na cele energetyczne. Jedynie
gospodarstwa indywidualne oraz niektóre podmioty gospodarcze wykorzystują na cele grzewcze
drewno oraz odpady powstałe przy produkcji drzewnej Przykładowo firma BALKA, wykorzystuje
odpady (trociny, wióry) do ogrzewania budynków w okresie zimowym, natomiast w okresie letnim
całość odpadów odsprzedawana jest na potrzeby energetyki zawodowej, tj. na potrzeby
współspalania z węglem w elektrowniach i elektrociepłowniach, gdzie produkowana jest energia
elektryczna i cieplna. Biomasa rolna, głównie siano i słoma wykorzystywana jest na potrzeby własne
gospodarstw, lub po prostu zalega na użytkach (skoszona trawa) niewykorzystana.
Z informacji uzyskanych od UG Tyrawa Wołoska, wiadomo, iż w sąsiedniej gminie tj. Birczy
w najbliższym czasie ma powstać brykieciarnia wykorzystująca lokalnie dostępny materiał
biomasowy, co stwarza dla gminy Tyrawa Wołoska, możliwości kooperacji w zakresie rozwoju
lokalnego rynku przetwórstwa biomasy, rozwoju centrów jej dystrybucji oraz tworzenia lokalnych
systemów energetycznych opartych o paliwa biomasowe (biopaliwa stałe).
Poniżej przedstawiono obliczenia dotyczące potencjalnych zasobów biomasy pochodzenia leśno rolnego na terenie gminy Tyrawa Wołoska. . W szczególności przedstawiono obliczenia dotyczące
efektywności produkcji energii w postaci brykietów / pelletów opałowych oraz biogazu, z biomasy
pochodzenia rolnego (siano, słoma, rośliny zbożowe), a także leśnego (zrębki, trociny itp.).
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Słoma
ZAŁOŻENIA
Powierzchnia zasiewu zbożami wynosi w gminie 225 ha (dane GUS 2010)
Zakładamy, że z jednego hektara upraw pozyskujemy średnio 2,5 t zboża, z czego powiedzmy 1,5 tony
stanowić będzie słoma (przyjęto, że stosunek plonu słomy/plonu ziarna wynosi 1:1,6) - www.kape.org.pl
Wartość opałową słomy określono na 13 GJ/t - Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009
Sprawność spalania wynosi ok. 80 % - www.kotły.graso.com.pl
Możliwe do wykorzystania energetycznego jest ok. 40 % pozyskanej słomy z uwagi na potrzeby własne
rolników – informacje ogólne
Sucha masa - sm=90% - www.praze.pl
Sucha masa organiczna - smo=90% - www.praze.pl

Pozyskanie słomy ok. 225 ha z czego powstaje ok. 563 t zboża
352 t słomy  352 t słomy * 40 %  141 t /suchej masy 127 t /suchej masy organicznej 114 t * 13
GJ/t * 80 %  ok. 1186 GJ tj. ok. 330 MWh energii

Powyższe obliczenia wskazują, iż teoretyczny potencjał biomasy w postaci słomy zbóż wynosi w skali
gminy przeszło 1,2 TJ. Potencjał techniczny tego rodzaju biomasy to 40-50% potencjału
teoretycznego, tj. ok. 0,5-0,6 TJ. Patrząc na powyższe należy stwierdzić, iż występujący na terenie
gminy potencjał energetyczny słomy z miejscowych użytków rolnych, jest znikomy. Słoma może
stanowić jedynie jeden z surowców do produkcji paliwa energetycznego (np. brykiet/pellet).

Drewno

Jak już wspomniano na terenie Gminy Tyrawa Wołoska łączna powierzchnia lasów wynosi 4120 ha.
Większość z nich stanowią lasy publiczne (przeszło 89%). W 2011 r. pozyskanie grubizny wyniosło
2237 m3. Odnowienia i zalesienia wyniosły łącznie 10 ha – dane GUS 2012 r. W praktyce przyjmuje
się, iż na każde 100 m3 drewna pozyskanego w lesie przypada: 10 m3 kory, 15 m3 chrustu, 20 m3
grubizny opałowej, 19 m3 trocin i zrzyn oraz 36 m3 tarcicy (z czego gotowe wyroby stanowią 20-25
m3). Stąd do celów energetycznych mogą być w praktyce wykorzystane grubizna opałowa oraz 50 %
trocin i zrzyn, co łącznie stanowi ok. 30 % całkowitej ilości pozyskanego drewna.
Bazując na wzorze opracowanym przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej w Warszawie,
obliczono potencjał energetyczny biomasy pochodzenia leśnego.
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A= 4120 ha
P= 2 m3/ha (oszacowanie własne)

Potencjał biomasy leśnej wynosi  ok. 2266 m3/rok

Z obliczonego potencjału biomasy leśnej tylko określony procent biomasy może zostać wykorzystany
na cele energetyczne (potencjał techniczny lub realny).
Do wykorzystania na cele energetyczne można rozważyć również trociny z przemysłu drzewnego.
Najczęściej wykorzystuje się je do produkcji pellet oraz jako paliwo do kotłów grzewczych. W gminie
najwięcej tego typu odpadów powstaje w produkcji. Szacuje się, iż łączne odpady produkcji drzewnej
na terenie gminy Tyrawa Wołoska wynoszą ok. 8-10 tyś m3/rok. Niektórzy z miejscowych
przedsiębiorstw prowadzą sprzedaż odpadów drzewnych do energetyki zawodowej. Na podstawie
powyższego założenia potencjał techniczny tego typu biomasy szacować można na ok. 25 - 35 TJ/rok
(obliczenia własne).

Biomasa z łąk i pastwisk (siano, kiszonka traw)

Na terenie gminy Tyrawa Wołoska, łąki i pastwiska zajmują łącznie ok. 967 ha.

Przykładowe obliczenia:

ZAŁOŻENIA
Zakładamy, że z 50 % istniejących łąk i pastwisk pozyskiwana będzie biomasa tj. siano itrawy
z 496 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
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967 ha * 4 Mg/ha  3 968 Mg /suchej masy 1 587 Mg/ suchej masy organicznej 1 349 Mg 
1 349 Mg * 18 GJ/Mg  24 282 GJ  6745 MWh

Biorąc pod uwagę potencjał teoretyczny biomasy z TUZ, spalanie wytworzonych z niej pellet pozwala
na uzyskanie energii na poziomie przeszło 6,7 GWh/rok. Potencjał techniczny tego rodzaju biomasy
jest zdecydowanie mniejszy i wynosi ok. 45% potencjału teoretycznego.

496 ha * 4 Mg/ha  1984 Mg /suchej masy 794 Mg/ suchej masy organicznej 675 Mg  675 Mg *
18 GJ/Mg *0,9  10 935 GJ  3038 MWh

Potencjał techniczny biomasy z TUZ wynosi w gminie ok. 3 GWh/rok, co pozwoliłoby na zasilenie
w energię cieplną ok. 100-150 gospodarstw domowych. Potencjał dostępny tego surowca jest
rzeczywiście jeszcze niższy w gminie i wynosi ok. 1/5 potencjału technicznego.. Biomasa w postaci
siana może być jednym z surowców do produkcji biopaliw stałych, wykorzystywanym jako
„uzupełnienie” dla słomy i biomasy drzewnej.
Reasumując, należy powiedzieć, iż istniejący na terenie gminy Tyrawa Wołoska potencjał tego typu
biomasy, pozwala na rozwój jej wykorzystania i przetwarzania w kierunku. produkcji ekologicznych
paliw energetycznych, w postaci brykietów lub pellet, które wykorzystywane mogą być do efektywnej
produkcji energii cieplnej w indywidualnych kotłowniach.
Pozyskanie biogazu z roślin zbożowych

Przyjęto, iż 20% zebranych roślin zbożowych wykorzystywanych byłoby do produkcji biogazu, tj. ok.
1600 ton/rok. Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu kalkulatora biogazowego dostępnego
na stronie internetowej www.energy4farms.eu.
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Z powyższych obliczeń wynika, iż potencjał techniczny biogazu, wytworzonego z tego typu biomasy
wynosi przeszło 276 tyś. m3/rok. Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 118 kW, natomiast
moc cieplna to ok.207 kW. Roczna produkcja energii elektrycznej to ok. 708MWh, z kolei energii
cieplnej to ok. 1242 MWh. Stwierdzić trzeba, że jest to znaczny potencjał energetyczny.

Produkcja biogazu z siana i traw

Przyjęto, iż z 50 % miejscowych użytków zielonych, pozyskiwane będzie siano i trawa, tj. 248 ha.
Obliczenia podobnie jak powyżej, przeprowadzono przy wykorzystaniu kalkulatora biogazowego
dostępnego na stronie internetowej www.energy4farms.eu.

Potencjał techniczny biogazu, wytworzonego z tego typu biomasy wynosi przeszło 685 tys. m3.
Możliwa do uzyskania moc elektryczna to ok. 292 kW, natomiast moc cieplna to ok. 512 kW. Roczna
produkcja energii elektrycznej to ok. 1752 MWh, z kolei energii cieplnej to ok. 3074 MWh. Jak widać
z powyższego istnieje znaczny potencjał tego rodzaju biomasy, stąd wykorzystania jej cele
energetyczne jest uzasadnione.

Z powyższych obliczeń wynika, iż największy potencjał biomasy na terenie gminy Tyrawa Wołoska,
stanowi biomasa odpadowa z miejscowych użytków, tj. słoma, siano i trawa oraz biomasa leśna
i odpadowa z produkcji tartacznej Najbardziej opłacalne wydaje się być jednak wykorzystanie
biomasy odpadowej w kierunku wytwarzania z niej biopaliw w postaci brykietów lub pellet.
Proponuje się podjęcie działań ukierunkowanych na rozwój pozyskiwania biomasy pochodzącej
z użytków zielonych w gminie Tyrawa Wołoska oraz jej przetwarzania na gotowe ekologiczne
produkty energetyczne, które mogą stanowić paliwo do nowoczesnych, automatycznych kotłów
biomasowych, zaopatrujących w ciepło budynki gminne, przemysłowe oraz mieszkalne.
W odniesieniu do ekomodernizacji systemów grzewczych zasilających w energię zakłady
przetwórstwa drzewnego, w przyszłości rozważyć można również budowę instalacji wyposażonych
w reaktory zgazowania biomasy (produkcja energii cieplnej) współpracujące najczęściej z wodnymi
kotłami gazowymi.
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Proces zgazowania biomasy opiera się o układ skojarzony wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
Bezpośrednim paliwem zasilającym układ w tym systemie jest gaz wytwarzany z biomasy stałej
(zrębki drewna, drewno rąbane, trociny, również odpady organiczne) w procesie zgazowania. Układ
skojarzony oparty jest o silnik spalinowy sprzęgnięty z prądnicą generatora. Wytworzona energia
przeznaczona jest na potrzeby zakładu. Jak już wspomniano wcześniej obecnie w ramach programu
strategicznego prowadzonego przez NCBiR, badana i testowana jest pilotażowa instalacja oparta na
układzie kogeneracyjnym z silnikiem spalinowym na syngaz (gaz powstający w procesie zgazowania
biomasy drzewnej) dla Zakładów Przetwórstwa Biomasy EMG Sp. z o.o. w Szepietowie.
Schemat instalacjitakiego systemu można zobaczyć na stronie:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/strategiczne/zadanie4.pdf .

Całkowita sprawność wykorzystania paliwa pierwotnego dochodzi w przypadku procesu zgazowania
do 90% (Gazogenerator EKOD firmy ZAMER, wg. przeprowadzonych badań posiada wydajności na
poziomie ok. 84%) co czyni go wysoce efektywnym energetycznie. Technologie zgazowania biomasy
mogą być wdrażane przez przedsiębiorstwa związane z przemysłem drzewnym oraz utylizacyjnym,
w kierunku zwiększania efektywności energetycznej prowadzonych procesów. Obecnie technologie
te znajdują także zastosowanie w nowoczesnych elektrociepłowniach biomasowych (głównie
komunalnych).
Najważniejsze korzyści, związane z wykorzystaniem procesu zgazowania biomasy to:

 Możliwość wielokrotnego zastosowania wytwarzanego syngazu, który może być
wykorzystywany do produkcji energii w postaci ciepła, energii elektrycznej lub jako surowiec
do produkcji np. metanolu.
 Obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery
 Możliwość znacznego zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej
 Możliwość stosowania biomasy w formie surowej, nieprzetworzonej o dużej zawartości
wilgoci

Aby jednak możliwe było odchodzenie od pozbywania się odpadów produkcji drzewnej na zewnątrz
gminy i zainteresowanie się ich energetycznym zagospodarowaniem, np. zgazowaniem, 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.
Największą trudność przy projektowaniu systemów pozyskiwania i przetwarzania biomasy
odpadowej w gminie Tyrawa Wołoska, stanowi brak dobrych praktyk, których wdrożenie mogłoby
pozwolić na prowadzenie zorganizowanego łańcucha dostaw biomasy rolnej. Pozyskiwanie materiału
biomasowego w mocno rozdrobnionej strukturze gospodarstw rolnych oraz pozostałych gruntów,
stanowi bowiem problem natury logistycznej. Jednocześnie należy podkreślić, iż istniejąca struktura
małopowierzchniowych gospodarstw rolnych, powinna być kultywowana, z uwagi na potrzebę
zachowani tradycyjnej działalności rolnej, oraz pozytywny wpływ takiej struktury użytkowania ziemi
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na lokalne zasoby przyrodnicze. Kluczowym więc wydaje się być opracowanie systemu, który
umożliwiałby efektywny zbiór i transport biomasy rolnej z wielu małych gospodarstw rolnych do
jednego punktu magazynowania i przetwarzania. Problemem w rozwoju takich systemów jest
również brak zainteresowania/wiedzy miejscowej społeczności i przedsiębiorców inwestycjami w tym
kierunku. Czynnikami, które potencjalnie mogą utrudniać budowę systemów biomasowych
w gminach karpackich, są ponadto kapitałochłonnośćinwestycji, a także prowadzona polityka
energetyczna rządu w odniesieniu do biomasy, wspierająca głównie współspalania biomasy z węglem
w instalacjach systemowych. Rozwój działalności opartej o przetwarzanie biomasy podążać musi
dwoma kierunkami, lokalnie w oparciu o dostępne zasoby w gminie, po drugie na poziomie krajowym
poprzez stworzenie odpowiedniej polityki wsparcia odnawialnych zasobów energii, w tym biomasy
odpadowej.

8.3. Wizja i cele ogólne rozwoju przetwarzania biomasy w gminie Tyrawa
Wołoska
Wizja rozwoju

„Wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy w gminie Tyrawa Wołoska, umożliwi rozwój
lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii, przyczyni się do aktywizacji małej przedsiębiorczości
oraz pomoże zachować wysoką jakość środowiska naturalnego”
Cele ogólne

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

1) Promocja wykorzystania biomasy odpadowej na cele energetyczne wśród mieszkańców
i lokalnych przedsiębiorców
2) Stworzenie zintegrowanego systemu biomasowego, tj. systemu pozyskiwania i przetwarzania
biomasy odpadowej
3) Ekomodernizacja systemów grzewczych w na terenie gminy

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 Tyrawa Wołoska. 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. Co więcej należy zadbać o to,
siedliska łąkowe były odpowiednio użytkowane, co pozwoli na zachowanie na ich terenie unikalnych
walorów przyrodniczych. Proponowany system mógłby funkcjonować także w oparciu o zasoby
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terenów gmin sąsiadujących, przyległych do gminy Tyrawa Wołoska. Systemem zarządzałaby
wstępnie jedna jednostka, prowadząca działania związane z odbiorem biomasy z gminnych użytków,
transportem biomasy do bazy magazynowej, zlokalizowanej w odpowiednim ze względu na logistykę
miejscu 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.
Produkcja wydajnego paliwa energetycznego z biomasy
Przetwarzanie biomasy pochodzenia leśnego i rolnego w celu jej późniejszego wykorzystania na cele
grzewcze obejmuje:
 produkcję brykietów i pellet ze słomy, trawy, trzciny
 produkcję brykietów i pellet drzewnych ze zrębków drzewnych oraz zbrykietowanych trocin
pochodzenia tartacznego
 produkcję beli z siana/słomy, które mogą być spalane w specjalnych piecach biomasowych
 proces zgazowania biomasy

Z okolicznych użytków gruntowych, przy odpowiednich zabiegach agrotechnicznych można uzyskać
znaczne ilości biomasy nadającej się do wykorzystania na cele energetyczne. Biomasa w postaci
słomy, siana wraz z innymi rodzajami biomasy (wióry, trociny, zrębki) może być przetwarzana
w gotowe paliwa, wykorzystywane później do celów grzewczych. Przykładowo peletyzacja biomasy
pozwala na zwiększenie wartości opałowej takiej biomasy o ok. 30% w porównaniu z wartością
opałową biomasy rozdrobnionej. Wykorzystanie na potrzeby zaopatrzenia w energię cieplną tego
rodzaju biomasy, przyczynia się ponadto do ochrony środowiska, zachowania różnorodności
biologicznej oraz tradycyjnego krajobrazu rolniczego, oraz pomaga chronić wody i atmosferę.
Brykiety oraz pelety mogą być wykorzystywane w lokalnych i/lub indywidualnych systemach
grzewczych do produkcji energii cieplnej w wysokosprawnych automatycznych kotłach biomasowych.
Jak już wspominano proces automatycznego spalania paliwa biomasowego w nowoczesnych źródłach
ciepła, cechuje wysoka wydajność (ok. 90-95%) co powoduje, że pozyskana i przetworzona biomasa
zostanie wykorzystana w optymalnej wielkości w stosunku do uzysku energii oddanej z układu.
Proces ten przyczynia się przez to do zapewnienia odpowiedniej gospodarki zasobami środowiska,
w tym zasobami biomasowymi. Jak możemy przeczytać w Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska
do 2020 r., jednym z celów strategicznych w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, jest
zwiększenie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Również Program Ochrony Środowiska
Gminy Tyrawa Wołoska, definiuje cel strategiczny w odniesieniu do zwiększenia wykorzystania
energii odnawialnej, zmniejszenia energochłonności procesów wytwórczych i zużycia energii
w gospodarstwach domowych – Cel strategiczny 5 – Racjonalne gospodarowanie zasobami energii,
wody, surowców. Patrząc na powyższe należy stwierdzić, iż korzystną wydaję się być inwestycja
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w budowę zakładu produkującego pellet z biomasy odpadowej. W warunkach gminy Tyrawa
Wołoska, zakład produkujący brykiet/pellet z biomasy odpadowej, byłby w stanie przetwarzać na
pellet kilkanaście tysięcy ton biomasy odpadowej w ciągu roku, co odpowiada przeszło 200-250 TJ
energii cieplnej.(www.agroenergetyka.pl) Ponadto budowie zakładu produkującego brykiet/pellet
mogłaby towarzyszyć inwestycja w postaci modernizacji systemów grzewczych zlokalizowanych
w budynkach użyteczności publicznej oraz pozostałych budynkach i zakładach przemysłowych na
terenie gminy. Modernizacja taka przewidywałaby wymianę niskosprawnych kotłów na paliwa
wysokoemisyjne (np. węgiel) na kotły biomasowe przystosowane do spalania biopaliwa
biomasowego.
Aktualnie widoczne jest zainteresowanie lokalnych samorządów terytorialnych wdrażaniem
w budynkach publicznych systemów grzewczychopartych o odnawialne źródła energii m.in. biomasę.
Co więcej implementacja ekologicznych rozwiązań grzewczych przyczynia się do poprawy stanu
środowiska naturalnego,głównie z uwagi na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego szkodliwymi substancjami powstającymi w przypadku spalania paliw
konwencjonalnych.
Władze gminy projektując system biomasowy powinny zaprogramować jednocześnie koncepcję
ekomodernizacji niskosprawnych systemów grzewczych w zarządzanych przez siebie budynkach oraz
prowadzić działania o charakterze edukacyjno-pomocowym w odniesieniu do ekomodernizacji
pozostałych systemów grzewczych, w kierunku poprawy efektywności energetycznej w gminie.
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 Tyrawa
Wołoska na lata 2014-2020
Do wyżej wymienionych celów strategicznych, zdefiniowano cele szczegółowe, mianowicie:

1)

Promocja wykorzystania biomasy odpadowej na cele energetyczne wśród mieszkańców
i lokalnych przedsiębiorców

Cele szczegółowe:
 Organizacja warsztatów i sesji strategicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gminy,
mających na celu przybliżenie problematyki odnawialnych źródeł energii, opłacalności ich
wykorzystania w produkcji energii oraz powstających dzięki ich wykorzystaniu efektach
ekologicznych
 Zorganizowanie wizyty studyjnej w zakładzie RUT-PASZ Sp. z o.o. w Czosnowie (producent
pelletów z siana i słomy), mającej na celu przedstawienie podstawowych procesów
technologicznych zakładu produkcji biopaliw stałych
 Zorganizowanie wizyty studyjnej w Zakładzie Przetwórstwa Biomasy EMG Sp. z o.o.
w Szepietowie, mającej na celu przedstawienie podstawowych procesów technologicznych
układów zgazowujących biomasę

2)

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

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

Ekomodernizacja systemów grzewczych na terenie gminy

Cele szczegółowe:
 Opracowanie projektu ekomodernizacji systemów grzewczych w budynkach na terenie gminy
(szczególnie bup)
 Opracowanie projektu układów zgazowania biomasy dla wybranych zakładów przetwórstwa
drzewnego
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 Pozyskanie funduszy zewnętrznych na działania związane z ekomodernizacją systemów
grzewczych w wybranych budynkach oraz zakładach przemysłowych
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"Wykorzystanie potencjału energetycznego biomasy w gminie Tyrawa Wołoska, umożliwi rozwój lokalnego rynku odnawialnych źródeł energii, przyczyni się do aktywizacji małej
przedsiębiorczości oraz pomoże zachować wysoką jakość środowiska naturalnego:

cel ogólny

I. Promocja wykorzystania biomasy odpadowej na
cele energetyczne

cele szczegółowe

termin

potencjalne źródła
finansowania

uwagi

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

I- VI.2014
I-VI.2015

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW, sponsorzy

kontakt ze stowarzyszeniami związanymi z
ekoenergetyką, doradcami i organizacjami
szkoleniowymi

zorganizowanie wizyty studyjnej
w
zakładzie RUT-PASZ
Sp. z o.o. w Czosnowie (producent pelletów z
siana i słomy), w celu przedstawienia
podstawowych procesów technologicznych
zakładu produkcji biopaliw stałych

IX.2014

Środki budżetu gminy

zorganizowanie wizyty w porozumieniu
RUT-PASZ

zorganizowanie wizyty studyjnej
w
Zakładzie Przetwórstwa Biomasy EMG Sp. z
o.o. w Szepietowie mającej na celu
przedstawienie podstawowych procesów
technologicznych układów zgazowujących
biomasę

II. 2015

Środki budżetu gminy

z

zorganizowania wizyty w porozumieniu z władzami
spółki
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powołanie grupy roboczej do koordynacji
działań związanychz rozwojem przetwarzania
biomasy - spotkania kwartalne grupy

I.2014 (I, IV, VII, X.
2014-2020)

Środki budżetu gminy,
WFOŚiGW,

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

I-III.2014

-

opracowanie studium wykonalności
zintegrowanego systemu biomasowego

III-V.2014

nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą Działania
Dolina Sanu w zakresie rozwoju odnawialnych
źródeł energii

zmiany zatwierdzone stosowną uchwałą Rady
Gminy

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

III.Ekomodernizacja systemów grzewczych na
terenie gminy

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

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

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

IX.2014 - VI.2015

opracowanie projektu ekomodernizacji
systemów grzewczych w budynkach na
obszarze gminy

I-IV.2015

opracowanie projektu układów zgazowania
biomasy dla wybranych zakładów
przetwórstwa drzewnego

I-XII.2016

środki prywatne

Pozyskanie funduszy na sfinansowanie
ekomodernizacji systemów systemów

ok. 5 do
XII.2016

NFOŚiGW, WFOŚiGW,
Fundusz Szwajcarski,

środki budzetu gminy, środki współpraca z dostarczycielem technologii,
prywatne lub spółdzielcze
doradcami, ekspertami,
współpraca z dostarczycielem technologii,
doradcami, ekspertami,
współpraca z Lokalną Grupą Działania Dolina
Sanu ,ujęcie działania w Wieloletnim Planie
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zaopatrzenia w energie w wybranych
budynkach oraz zakładach przemysłowych

ok..20
do XII. 2020

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

Finansowym
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