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Komunikat Zarządu  
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Dunajec-Biała  

na temat możliwości wykorzystania znaku CHNP przez producentów  
„Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca” / ” Fasoli z Doliny Dunajca”. 

 
 

           Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że od dnia 08 marca 2016 

roku Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała na mocy umowy nieodpłatnego przekazania przez 

Likwidatora Spółdzielni „Dolina Dunajca”  przejęła certyfikat i prawa wynikające z certyfikatu 

produktu regionalnego „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca” lub „Fasola z Doliny Dunajca” 

oznaczonego Chronioną Nazwą Pochodzenia Unii Europejskiej.  

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zobowiązała się do pełnienia obowiązków wynikających  

z wymogów certyfikatu na całym obszarze uprawy „Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca” - to jest na 

obszarze jedenastu gmin ujętych w certyfikacie.  

W związku z powyższym zawiadamiamy, że do dnia 31.03.2016 r. producenci chcący wytwarzać  

„Fasolę Piękny Jaś z Doliny Dunajca” / „Fasolę z Doliny Dunajca” pod chronioną nazwą powinni złożyć 

do LGD Dunajec-Biała z siedzibą w Zakliczynie przy ul. Browarki 7 ( II piętro Remizy OSP Zakliczyn) 

stosowny wniosek o rejestrację „Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca” / „Fasolę z Doliny Dunajca”  jako 

ChNP* wraz z stosownym oświadczeniem.  

Producent powinien przekazać do LGD Dunajec - Biała, w szczególności, informację  

o lokalizacji i powierzchni upraw „ Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca”. 

Wzory odpowiednich dokumentów dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-

Biała. 

 

Warto przypomnieć, że wspomniana fasola może być produkowana na terenie 11 gmin leżących  

w dolinie rzeki Dunajec, w województwie małopolskim, a mianowice:  

- gmina Gródek nad Dunajcem w powiecie nowosądeckim, 

- gminy: Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno  

w  powiecie tarnowskim, 

- gmina Czchów w powiecie brzeskim, 

- gmina Gręboszów w powiecie dąbrowskim. 

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca” / „Fasola z Doliny Dunajca”  jest produktem 

powstającym wyłącznie dzięki połączeniu specyficznej kombinacji czynnika naturalnego ( tj. klimatu  
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i gleb) oraz umiejętności miejscowych producentów. Tylko takie zestawienie gwarantuje uzyskanie 

niepowtarzalnej jakości tego produktu. Nazwa „Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca” / „Fasola z Doliny 

Dunajca” została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako ChNP*, wyłącznie w odniesieniu do 

produktu spełniającego wymagania specyfikacji i produkowanego na obszarze określonym we 

wniosku o rejestrację.  

Należy mieć na uwadze, że posiadanie ważnego certyfikatu uprawnia producentów 

do wykorzystywania logo ChNP* w materiałach informacyjnych i reklamowych oraz w miejscu 

sprzedaży. 

Ponad to:  

- podmioty zajmujące się skupem oraz konfekcjonowaniem Fasoli „Piękny Jaś” z Doliny 

Dunajca powinny informować o tym fakcie LGD Dunajec-Biała, podmioty takie powinny prowadzić 

wykaz dostawców, ilości oraz pochodzenia nasion, a także ich odbiorców i sprzedanej im ilości fasoli, 

- podmioty skupujące i konfekcjonujące Fasolę „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca powinny być  

w stanie wykazać związek pomiędzy ilością fasoli skupionej i sprzedanej. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 - 15:45 


