
 

 

Konsultacje w zakresie potrzeby i zasad funkcjonowania na terenie Gminy 

Pleśna i obszaru Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała  

(Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn) 

Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego 

 

Już w niedalekiej przyszłości mieszkańcy Gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 

tj. Gminy Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn będą mogli zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przetwarzać owoce i warzywa produkując smakowite dżemy, konfitury, sałatki, ciastka, soki, pierogi  

i inne produkty celem ich dalszej sprzedaży bezpośrednio konsumentowi finalnemu.  

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (Gmina Pleśna) przy współpracy 

 z władzami Gminy Pleśna rozważa projekt stworzenia na terenie tej Gminy jako „zagłębia owoców 

miękkich” małej przetwórni właśnie w postaci Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. Istniejące od 

początku 2016 roku przepisy prawne pozwalają pod katem skarbowym na produkcję przez rolników 

przetworzonej żywności z przeznaczeniem jej  na sprzedaż. Ostatnim warunkiem jest produkcja 

żywności w odpowiednich warunkach które ma zagwarantować inkubator przetwórstwa lokalnego.  

Gmina Pleśna powszechnie uznawana jest za zagłębie owoców miękkich, które w odpowiednim, 

krótkim czasie trzeba jakoś zagospodarować i sprzedać. Stąd też zrodził się pomysł, aby właśnie tu 

zlokalizować profesjonalną, niewielką przetwórnię, z której korzystać mógłby każdy rolnik 

legitymujący się aktualną książeczką zdrowia. W odpowiednich, odpowiadających wszystkim normom 

warunkach, mogłaby toczyć się produkcja przetworów z owoców, z których zbytem często jest 

kłopot. Przetwórnia ten kłopot mogłaby choć częściowo rozwiązać, a przy okazji systematycznie 

tworzona byłaby marka produktu lokalnego, sprzedawanego samodzielnie przez lokalnych 

producentów lub za pomocą stowarzyszenia i budowanych przez niego kanałów dystrybucji. W 

ramach Inkubatora przewiduje się również wypieki cukiernicze, wyroby garmażeryjne, mączne i wiele 

innych. 

Nie ma możliwości, ani potrzeby, aby w każdym domu przekształcać kuchnię w zakład przetwórczy. 

Jeden budynek z odpowiednim wyposażeniem służyłby wszystkim zainteresowanym współpracą 

producentom. Dodatkowe korzyści to pobudzenie przedsiębiorczości oraz promocja regionu przez 

lokalne produkty, co jest jednym z celów, jakie stawia przed sobą Lokalna Grupa Działania Dunajec-

Biała z środków której może powstać planowana inwestycja. Obecnie trwają szczegółowe analizy 

planowanego przedsięwzięcia, które mają na celu zmaksymalizowanie opłacalności samej przetwórni 

i prowadzonej w niej produkcji.  

Wszystkie osoby zainteresowane pomysłem i chętne do współpracy przy jego realizacji, zapraszamy 

do dyskusji poprzez wypełnienie ankiety i jej przesłanie do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA,  

33-114 Rzuchowa 1 lub po zeskanowaniu na adres meilowy grupaodrolnika@wp.pl. 

Zapraszamy również na spotkanie które odbędzie się dnia 12 września 2016 roku tj. poniedziałek  

w budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna w Pleśnej.  

Rozpoczęcie spotkania godzina: 16:30 

mailto:grupaodrolnika@wp.pl


Ankieta dla osób zainteresowanych korzystaniem z Inkubatora Przetwórstwa 

Lokalnego w ramach programu LEAEDER PROW 2014 – 2020 

 

Opis koncepcji inkubatora: 

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego to miejsce w którym jest wykonywana działalność w 

zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności 

wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.  

Inkubator może być udostępniany lokalnym rolnikom, mieszkańcom a nawet turystom na 

potrzeby przetworzenia produktów pochodzących z lokalnych gospodarstw rolnych. 

Zakładany do budowy przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA inkubator nie będzie służył 

do przetwórstwa mięsa i wyrobów mięsnych.  

Proszę wskazać rodzaj produktów których przetwórstwem byłaby Pani/Pan 

zainteresowany np. maliny, truskawki, zboża i wyroby zbożowe: 

 

 

 

 

Proszę podać szacowana wielkość produktów do przetwórstwa w skali roku (w kg / 

tonach) np.: truskawki w ilości 100 kg / rocznie, pszenica w ilości 1 tona/rok 

 

 

 

 

Imię i nazwisko zgłaszającego:  

Gmina (Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn)   

Dane teleadresowe autora zmian tj.   

adres/ telefon/ e- mail: 
 

Data zgłoszenia: dzień- miesiąc- rok:   

 


