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Wprowadzenie

Gmina Rabka-Zdrój funkcję uzdrowiskową pełni od połowy XIX wieku, zaś na listę miejscowości
uznanych za Uzdrowisko została wpisana na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z
dnia 25 lipca 1967 roku, sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (M.P. z 1967 r. Nr 45,
poz. 228). Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1056), Gmina Rabka-Zdrój spełnia łącznie następujące warunki:

•

posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych,

•

posiada klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych,

•

na jej obszarze znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego,

•

spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska,

•

posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej,
w zakresie transportu zbiorowego, oraz prowadzi gospodarkę odpadami.

Na potwierdzenie powyższej tezy, a także wywiązując się z wymogów nałożonych na gminę przez
wyżej wyszczególnioną Ustawę (art. 39, ust. 1 Ustawy), jej samorząd przygotował niniejszy operat
uzdrowiskowy. Zgodnie z art. 43, ust. 1 Ustawy niniejszy operat został sporządzony, celem
potwierdzenia spełnienia przez obszar Gminy Rabka-Zdrój albo jego część wymagań określonych w
Ustawie. W opracowaniu dokonuje się analizy gminnej przestrzeni kulturowej i przyrodniczej, z
uwzględnieniem

aktualnej

infrastruktury

uzdrowiskowo-turystycznej,

aktualnych

uwarunkowań

planistyczno-przestrzennych miasta oraz gminy.
Zatem, niniejszy operat uzdrowiskowy, zgodnie z zapisami art. 39 wyżej wymienionej Ustawy,
obejmuje część opisową oraz graficzną. W jego części opisowej znajdują się w szczególności:
1) nazwa gminy (patrz Rozdział 1 operatu),
2) określenie obszaru, objętego wystąpieniem o potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego (patrz Rozdział 2 operatu),
3) opis zagospodarowania przestrzennego obszaru, o którym mowa w pkt 2, z uwzględnieniem
poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej; opis zawiera wskazanie powierzchni każdego z
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wymienionych obszarów, dokładne dane o lokalizacji i stanie infrastruktury technicznej, w tym
komunikacyjnej oraz prowadzonych robotach budowlanych dotyczących tej infrastruktury ze
szczególnym uwzględnieniem terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
pod

działalność

gospodarczą

oraz

działalność

rekreacyjno-wypoczynkową

i

lecznictwo

uzdrowiskowe (patrz Rozdział 3 operatu),
4) określenie istniejących stref ochrony uzdrowiskowej, wraz z określeniem koniecznych do
zachowania terenów zieleni i terenów biologicznie czynnych (patrz Rozdział 4 operatu),
5) opis właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
na obszarze, który będzie objęty wystąpieniem o potwierdzenie możliwości prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego (patrz Rozdział 5 operatu),
6) świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i właściwości
lecznicze klimatu (patrz Rozdział 6 operatu),
7) informacje na temat działających zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego lub dane o planach w tym zakresie (patrz Rozdział 7 operatu),
8) wskazanie kierunków leczniczych i przeciwwskazań dla przyszłego uzdrowiska (patrz Rozdział 8
operatu),
9) opis istniejących obszarów i terenów górniczych ze wskazaniem, zgodnie z przepisami prawa
geologicznego i górniczego, ich wyznaczonych granic lub projektowanego położenia, nazwy
kopaliny głównej oraz towarzyszącej (patrz Rozdział 9 operatu),
10) informacje o ujęciach wody, sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalniach ścieków, gospodarce
odpadami oraz o mogących wystąpić zagrożeniach ekologicznych (patrz Rozdział 10 operatu),
11) informacje o stanie czystości powietrza oraz natężeniu hałasu, opracowane zgodnie z odrębnymi
przepisami (patrz Rozdział 11 operatu),
12) data sporządzenia i podpis burmistrza (patrz Rozdział 13 operatu).
Zaś część graficzna dokumentu obejmuje mapy przedmiotowego obszaru (w skali nie mniejszej niż
1:5.000 dla projektowanej strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, 1:10.000 wspólnie dla stref „A” i „B”
ochrony uzdrowiskowej oraz 1:25.000 wspólnej dla stref „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej, z
zaznaczeniem poszczególnych planowanych stref ochronnych, o których mowa w części opisowej
opracowania, oraz graficznym przedstawieniem informacji, o których mowa w punktach 3, 4, 7, 9 i 10
powyżej.
Mapy, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego opracowania, zaś w samej jego
treści (to jest w części opisowej operatu), dla oglądu, znajdują się, jednolite z wyżej wymienionymi,
mapy w mniejszej skali.
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ROZDZIAŁ 1.
Nazwa gminy i jej charakterystyka

Gmina Rabka-Zdrój, będąca przedmiotem niniejszego operatu uzdrowiskowego, została przedstawiona
poniżej na trzech następujących płaszczyznach:
a. dane ogólne o gminie,
b. społeczność i gospodarka gminy,
c.

przyroda gminy.

a. Dane ogólne o gminie:
Nazwa

Rabka-Zdrój

Powierzchnia

Gmina zajmuje obszar 69 km2.
Jej strukturę administracyjną tworzą:

Lokalizacja

•

miasto Rabka-Zdrój, zajmujące powierzchnię 36,7 km2 oraz

•

3 sołectwa (Chabówka, Ponice, Rdzawka).

Gmina Rabka-Zdrój znajduje się w:

•

województwie małopolskim,

•

powiecie nowotarskim.

Gmina Rabka-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowej
części województwa, graniczącą z następującymi gminami:

•

od północy i północnego-zachodu - z gminą Lubień,

•

od wschodu - z gminą Mszana Dolna oraz gminą Niedźwiedź,

•

od południa - z gminą Nowy Targ, zaś

•

od strony zachodniej - z gminą Raba Wyżna.
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Źródło: www.mbc.malopolska.pl

Gmina

Rabka-Zdrój

otoczona

jest

masywami

górskimi

–

od

południowego-wschodu Gorcami, zaś od północy Beskidem Wyspowym
(pasmo Lubonia Wielkiego). Górski krajobraz gminy wyróżnia się
widokowo i stanowi atrakcyjną oprawę dla działającego na jej terenie
uzdrowiska.
Przez gminę przebiegają trzy drogi krajowe DK7, DK28 i DK47. Znaczną
część gruntów stanowią tereny zielone.
Dzięki mikroklimatowi i zasobom wód mineralnych Miasto Rabka-Zdrój
jest znanym w kraju uzdrowiskiem. Funkcję uzdrowiskową pełni od
połowy XIX wieku, zaś na listę miejscowości uznanych za Uzdrowisko
została wpisana na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 25 lipca 1967 roku.
Ukształtowanie

Rabka-Zdrój

położona

jest

między

makroregionami

fizyczno-

i rzeźba terenu

geograficznymi takimi jak: Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Beskid
Wyspowy oraz Gorce. Do Pogórza Orawsko-Jordanowskiego włączana
jest Kotlina Rabczańska. Kotlina Rabczańska, położona jest między
Beskidem Makowskim, Beskidem Wyspowym, Gorcami i Beskidem
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Orawsko-Podhalańskim na wysokości 500 - 600 m n.p.m. Kotlina ta
rozciąga się z północy na południe do około 9 km, natomiast z zachodu
na wschód do 10 km, a przecina ją dolina Raby oraz Skawy. Najwyższym
wzniesieniem jest Zbójecka Góra (644 m). Beskid Wyspowy zajmuje
powierzchnię około 1000 km2. Zlokalizowany jest między Beskidem
Makowskim, Kotliną Rabczańską, Kotliną Sądecką, Gorcami oraz
Pogórzem Wiśnickim. Beskid Wyspowy charakteryzuje się dużą ilością
stromych, a czasem spadzistych szczytów, aczkolwiek wierzchowina jest
zazwyczaj płaska i wylesiona. Wysokość tych szczytów waha się w
granicach 900-1000 m n.p.m. Jego najwyższym wzniesieniem jest
Mogielnica (1170 m). Beskid ten, zbudowany jest z piaskowców, ale
także z warstw fliszu. Przecina go dział wodny Dunajca i Raby. Ze
względu na małą przepuszczalność podłoża i sporym opadom, obszar
jest dobrze nawodniony i można zaobserwować liczne młaki na zboczach
dolin. Kolejnym mezoregionem sąsiadującym z Rabką są Gorce. Zajmują
one powierzchnię około 500 km 2, mają 33 km długości i 15 km
szerokości.
Beskidem

Sąsiadują
Sądeckim

z

Kotliną

oraz

Orawsko-Nowotarską,

Beskidem

Wyspowym.

Pieninami,
Najwyższym

wzniesieniem Gorców jest Turbacz (1310 m), od którego rozchodzą się
we wszystkie strony ramiona górskie, o różnej długości. W środkowej
części tych gór, utworzony został Gorczański Park Narodowy (6744 ha).
Rabka-Zdrój jest położona u podnóża Gorców, na wysokości 550 m
n.p.m., w Kotlinie Rabczańskiej, u ujścia potoków Słonki, Skomielnianki i
Poniczanki do Raby, a także u podnóża Beskidu. Od południa miasto
osłania Góra Piątkowa i Maciejowa, od północy Kamionka i Zbójecka
Góra. Od wschodu Rabkę otaczają góry: Bania i Grzebień.
Obszar miasta kształtują sfałdowane utwory fliszowe oraz ławice
piaskowców, które są przeplatane wkładami łupków. Grzbiety górskie,
które otaczają Rabkę uformowane są z gruboławicowego piaskowca
magurskiego, a w obniżeniach można zaobserwować miękkie łupki.
Płynąca dnem Kotliny Rabczańskiej rzeka Raba, w Rabce-Zdrój
przyjmuje dwa prawobrzeżne dopływy – Poniczankę i Słonkę, które
wypływają z północno-zachodnich Gorców. Na terenie Rabki-Zdrój
występują także wody lecznicze, głównie solanki chlorkowo-sodowe i
jodkowe. Wody te, związane są z utworami fliszowymi występującymi na
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różnych głębokościach. Wydajność wszystkich ujść wynosi około 24
m3/dobę.
Urozmaicona rzeźba terenu wokół Gminy Rabka-Zdrój oraz na jej
obszarze jest podstawowym czynnikiem wpływającym na warunki
środowiskowe, w tym hydroklimatyczne i sanitarne powietrza.
Rys. 1 Ukształtowanie powierzchni

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do
ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego
powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól
elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.
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Rys. 2 Ekspozycja stoków

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do
ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego
powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól
elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Rys. 3 Sieć rzeczna

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do
ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego
powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól
elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.
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Rys. 4 Pokrycie terenu

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do
ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego
powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól
elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Tabela 1. Klasy pokrycia terenu
Poziom 1
1 – Tereny
antropogeniczne

Poziom 2
1.1 – Zabudowa miejska
2.1 – Grunty orne

2 – Tereny rolne

2.3 – Łąki i pastwiska
2.4 – Obszary upraw mieszanych
3.1 – Lasy

3 – Lasy i ekosystemy
seminaturalne

3.2 – Zespoły roślinności drzewiastej
i krzewiastej
Poziom 3

1.1.2

Zabudowa miejska luźna

2.1.1

Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających

2.3.1

Łąki, pastwiska

2.4.2

Złożone systemy upraw i działek
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2.43.

Tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem
roślinności naturalnej

3.1.1

Lasy liściaste

3.1.2

Lasy iglaste

3.1.3

Lasy mieszane

3.2.4

Lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do
ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego
powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól
elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Klimat

Klimat Rabki–Zdrój jest odmienny od klimatu górskiego. Kształtują go
ścierające się wpływy mas powietrza polarno–kontynentalnego i polarno
– morskiego. Położenie miasta w górskiej kotlinie zapewnia osłonę przed
silnymi wiatrami, zabezpieczając ją z trzech stron. Dlatego też
najczęściej wiejące wiatry to właśnie wiatry południowo-zachodnie,
gdzie brak górskiej bariery.
Cechą charakterystyczną klimatu omawianego obszaru jest duży stopień
nasłonecznienia i niewielka ilość odpadów oraz wcześniej wspomniana
naturalna bariera górska chroniąca przed silnymi wiatrami. Statystycznie
wiosna jest zawsze chłodniejsza od jesieni, średnia temperatura wiosny:
+2oC, jesieni +7,5oC, co wynika z występowania pokrywy śnieżnej.
Pierwsze dni z przymrozkami występują w październiku, pierwsze mrozy
w pierwszej dekadzie listopada. Ostatnie dni z przymrozkami występują
nawet w pierwszej dekadzie kwietnia.
Najlepsze warunki do klimatoterapii panują od maja do września. W
okresie występowania warunków przegrzania – lato, najwłaściwszą
formą terapii jest leżakowanie w cieniu. W miesiącach jesiennych celowe
jest stosowanie klimatoterapii ruchowej.

Zagospodarowanie

Rabka została uznana za uzdrowisko zarządzeniem Ministra Zdrowia i

terenu

Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu
miejscowości uznanych za uzdrowiska (M.P. z 1967 r. Nr 45, poz. 228).
Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem Uzdrowiska Rabka-Zdrój,
uchwalonym Uchwałą Nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Rabce –
Zdroju

z

dnia

17

lipca

2013

r.

(Dz.

Urz.

Woj.

Małop.
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z 2013 r., poz. 4920) granice obszaru ochrony uzdrowiskowej zamykają
się w granicy administracyjnej miasta Rabka-Zdrój (strefy ochronne
uzdrowiska „A” , „B” , „C”). Poszczególne strefy zajmują kolejno:

•

strefa ochronna „A” – 168,1 ha,

•

strefa ochronna „B” – 722,4 ha, natomiast

•

strefa ochrony uzdrowiskowej „C” 2779,3 ha.

W

poszczególnych

strefach,

wyznaczone

są

również

wskaźniki

powierzchni terenów zielonych. W strefie „A”, w której odbywa się
lecznictwo uzdrowiskowe, tereny te, nie powinny zajmować mniej niż
65% powierzchni. W strefie „B”, nie może to być mniej niż 50%, w
strefie uzdrowiskowej „C” mniej niż 45%.
Rys. 5 Położenie geograficzne Gminy Rabka-Zdrój na tle podziału
administracyjnego (a) oraz regionów bioklimatycznych Polski (b).
(a)

(b)

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do
ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego
powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól
elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.
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Rys. 6 Przebieg stref ochrony uzdrowiskowej

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do
ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego
powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól
elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w
Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Historia

Historia Rabki-Zdroju związana jest bezpośrednio z występującymi tu
źródłami solnymi. W latach trzydziestych XIII wieku klasztor Cystersów
otrzymał upoważnienie od wojewody krakowskiego – Teodora Gryfity –
do prowadzenia akcji osadniczej i wykorzystywania soli wydobywanej na
terenie Rabki na potrzeby klasztoru. Nazwę Rabka po raz pierwszy
wymienił

Jan

Długosz,

wspominając

o

dokumencie

Bolesława

Wstydliwego, który potwierdzając nadanie tych ziem Cystersom, użył
stwierdzenia Sal in Rabschyca. W 1382 roku Rabka została odebrana
klasztorowi Cystersów przez Ludwika Węgierskiego, zaś od czasów
Władysława Jagiełły ziemie te dzierżawione były przez możne rody
rycerskie.
Znaczące - w rozwoju miejscowości - było nadanie jej przywileju
lokacyjnego na prawie magdeburskim (15 sierpnia 1446 r.) dla Andrzeja
i Piotra Jakuszów z Olszówki. Ważnym dla Rabki okresem były również
czasy, w których władał tu ród Jordanów z Zakliczyna. Wtedy to
wybudowano pierwszy kościół (w 1557 r.) oraz prawdopodobnie dwór o
charakterze obronnym zlokalizowany na skarpie w widłach Raby i
Poniczanki.
Zwiększenie zainteresowania solankami w Rabce datowane jest na drugą
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połowę XVI wieku, kiedy to uważano, że solanki mają właściwości
uzdrawiające. W 1568 roku Jerzy Grossman uzyskał od Zygmunta
Augusta

zgodę

na

poszukiwanie

i

kopanie

soli,

jednak

próby

pozyskiwania soli drogą górniczą nie przyniosły rezultatu i prace zostały
przerwane. W 1818 roku zaborca austriacki w trosce o monopol
państwowy na wydobywanie soli zabronił czerpania wód solankowych i
nakazał ich zasypanie.
W połowie XIX wieku tereny Rabki-Zdroju nabył Józef Zubrzycki, którego
syn, Julian Zubrzycki, stał się twórcą rabczańskiego uzdrowiska.
W roku 1857 Komisja Balneologiczna Krakowskiego Towarzystwa
Naukowego zainteresowała się walorami uzdrowiskowymi Rabki. Z jej
inicjatywy dr Fryderyk Skobel przeprowadził w 1858 roku pierwszą
analizę chemiczną solanki i efektów jej oddziaływania na ludność
miejscową. W wyniku zadań stwierdzono, że solanki zawierają m.in. jod i
brom, o stężeniu, które stawia je na czołowym miejscu w Europie. Na tej
podstawie postulowano otwarcie zakładu kąpielowego tzw. łazienek, co
spotkało się z poparciem prof. Józefa Dietla. W 1861 oczyszczono
zasypane źródła, a w roku 1864 oficjalnie otwarto uzdrowisko. W okresie
tym wytyczone zostały zasadnicze osie założenia zdrojowego, wtedy też
powstał

park.

Centrum

uzdrowiska

zlokalizowano

w

sąsiedztwie

eksploatowanych wówczas źródeł. Największą budowlą był Dom
Zdrojowy, a głównym punktem zdroju – kryty deptak usytuowany
równolegle do łazienek. Kolejny etap objął budowę apteki i restauracji z
salą widowiskowo-redutową. W czasie tym Rabka oferowała gościom
zaledwie 4 obiekty noclegowe. W roku 1882 pensjonatów było już 15
(240 pokoi). Zbudowano także kaplicę zdrojową oraz altanę dla orkiestry
zdrojowej.
Rozwój

uzdrowiska

zdynamizowały,

otwarte

w

1884

r.

kolei

Transwersalnej na odcinku Żywiec-Nowy Sącz oraz otwarte w roku 1885,
połączenia kolejowe Kraków-Chabówka i Chabówka-Rabka. W ciągu 5 lat
liczba kuracjuszy wzrosła siedmiokrotnie – ze 164 do 1148 osób.
W roku 1887 Julian Zubrzycki przekazał parcelę pod budowę kolonii dla
dzieci skorfulicznych, co zapoczątkowało specjalizację Rabki jako
uzdrowiska dziecięcego. Miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać. W roku
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1896 wybudowano kanalizację, w 1900 dokonano elektryfikacji, zaś w
kolejnych latach wykonano wodociąg. W okresie tym powiększono
również park zdrojowy, który w roku 1920 liczył aż 80 morgów. W latach
1902-1908 wzniesiono nowy kościół parafialny p.w. Świętej Marii
Magdaleny, zaś stary kościół przeznaczono na muzeum.
W pierwszych latach XX w. i okresie międzywojennym Rabka-Zdrój
zyskała sławę międzynarodową jako uzdrowisko dziecięce. Liczba
kuracjuszy zwiększała się rokrocznie: 6729 osób w roku 1914, 20339
osób w roku 1934, 27452 osoby w roku 1938, 30153 osoby w roku
1939.
Na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16
lutego 1928 roku uzdrowisko Rabka zostało zaliczone do miejscowości
zasługujących

na

ochronę

krajobrazu.

W

tym

okresie

nastąpił

dynamiczny rozwój życia kulturalnego miasta. W roku 1936 otworzono w
mieście Muzeum im. Władysława Orkana.
Zdjęcie 1. Archiwalne zdjęcia Rabki-Zdroju

Źródło: rabka.pl/galeria/ oraz www.historiarabki.blog.pl

W latach drugiej wojny światowej uzdrowisko w Rabce było nieczynne,
źródła zostały zanieczyszczone, aparatura zniszczona lub wywieziona do
Niemiec.

W

pensjonatach

przebywali

ranni

żołnierze

niemieccy,

zorganizowano tu siedziby organizacji paramilitarnych m.in. NSDAP oraz
szkoły

policyjnej.

Wycofujące

się

wojska

niemieckie

zniszczyły

uzdrowisko, spalono m.in. zakład przyrodoleczniczy. Po zakończeniu
wojny zniszczone uzdrowisko zostało odebrane właścicielom – rodzinie
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Kadenów-Wieczorkowskich – i przejęte przez Skarb Państwa.
W

powojennej

Polsce

poważnym

problemem

było

zwiększenie

zachorowalności na gruźlicę zwłaszcza wśród dzieci. Rabka ze swoim
klimatem została centralnym ośrodkiem leczenia gruźlicy.
Dzięki

temu

infrastruktura

uzdrowiskowa

miasta

została

szybko

odbudowana. W kolejnych latach unowocześniono ośrodki lecznicze,
powstał nowy park zdrojowy, liczne zieleńce, wybudowano ciągi
komunikacyjne, uregulowano bieg potoków Słonka i Poniczanka. W
centrum uzdrowiska wybudowano muszlę koncertową i kino. Działalność
reaktywowało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz
Gorczański Oddział Związku Podhalan. Społecznymi siłami rozwijał się
utworzony w 1949 roku teatrzyk lokalny Rabcio-Zdrowotek, znany dzisiaj
w całym kraju i funkcjonujący pod nazwą Teatr Lalek „Rabcio”.
Rozwinęła się także sieć gastronomiczna, handlowa i usługowa. Napływ
niezbędnych

dla

funkcjonowania

uzdrowiska

kadr

i

personelu

pomocniczego spowodował wyż demograficzny i bardzo odczuwalny stał
się deficyt mieszkaniowy. Pod koniec lat 50. powstała spółdzielnia
mieszkaniowa,

która

wybudowała

typowe

wielkomiejskie

bloki

nieprzystające do architektonicznego i urbanistycznego obrazu Rabki.
Ich lokalizacja w centrum miasta sprawia, iż skutecznie zasłaniają piękną
panoramę masywu Lubonia.
Spadek zachorowalności na gruźlicę w latach 60. łączył się ze zmianą
profilu leczniczego placówek sanatoryjnych w kierunku przewlekłych
chorób układu oddechowego. W latach 70. rozpoczęła się budowa
zakładu przyrodoleczniczego. W czerwcu 1996 roku, w trakcie I
Światowego Zlotu Kawalerów Orderu Uśmiechu, Rabka otrzymała,
nadany przez Kapitułę Orderu Uśmiechu,

UNESCO i Wojewodę

Nowosądeckiego, tytuł Miasta Dzieci Świata. W 1999 roku nazwa miasta
i gminy została zmieniona na Rabka-Zdrój, która szczególnie podkreśla
jej uzdrowiskowy charakter.
Zabytki

Na terenie Rabki-Zdroju znaleźć można liczne obiekty zabytkowe głównie
związane z charakterystyczną zabudową uzdrowiskową oraz sakralną.
Do najciekawszych należą:
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•

Kościół pod wezwaniem. Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju
wybudowany w roku 1606 – obecnie budynek Muzeum im. Wł.
Orkana,

Źródło: rabka.pl

•

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marii Magdaleny wybudowany w latach 1902-1908,

Źródło: rabka.pl

•

Kaplica cmentarna wzniesiona w 1983 r. dla zmarłego w 1892 r.
Juliana Wieniawy Zubrzyckiego - twórcy rabczańskiego uzdrowiska,
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znajdująca się na cmentarzu parafialnym przy ul. Orkana,

Źródło: rabka.pl

•

Zespół dworca kolejowego. Budynek został wybudowany około
1925 roku. Obecnie gruntownie odnowiony jest m.in. siedzibą
Biblioteki Publicznej.

Źródło: rabka.pl

Pozostałe

obiekty,

które

stanowią

dziedzictwo

kulturowe

i

architektoniczne Rabki-Zdroju:

•

Zabytkowa „Organistówka” przy ulicy Sądeckiej 9 w Rabce-Zdroju,
wybudowana w 1860 r.,

•

Chałupa regionalna z roku budowy 1884 (przebudowana) przy ulicy
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Sądeckiej 4 – obecnie siedziba Muzeum Górali i Zbójników,
•

Osiedle

zabudowy

zagrodowej

„Mlekodajówka”

z

czterema

zagrodami i jednym budynkiem przy ulicy 1 maja, budynki nr: 50,
51, 53, 54, rok budowy druga połowa XIX wieku,
•

Budynek plebani (częściowo przebudowany) z roku budowy 1925
przy ulicy Orkana 8,

•

Obiekty ukazujące typowe XIX wieczne budownictwo uzdrowiskowe:



Willa „Anioł” przy ulicy Parkowej 5 - rok budowy 1870,



Willa „Pod Trzema Różami” przy ulicy Orkana 30 - rok budowy 1870,



Willa „Luboń” przy ulicy Orkana 32 - rok budowy 1880,



Willa „Pod Orłem” przy ulicy Orkana 34 - rok budowy 1869,



Willa „Pod Św. Józefem” przy ulicy Orkana 28 - rok budowy 19011904,



Willa „Krzywoń” przy ulicy Parkowej 3 - rok budowy przed 1869,



Willa „Warszawa” przy ulicy Orkana 47 - rok budowy przed 1888,



Willa „Liliana” przy ulicy Parkowej 1 - rok budowy 1890,



Willa „Antonina” przy ulicy Nowy Świat 7 - rok budowy 1890.

Park zdrojowy

Na terenie gminy Rabka-Zdrój znajdują się obszary przyrodnicze, które

i pomniki przyrody

zostały objęte ochroną prawną:

•

Otulina (strefa ochronna) Gorczańskiego Parku Narodowego,

•

Południowo-małopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (Ponice,
Rdzawka oraz część miasta Rabka - Zdrój),

•

Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 (kod: PLH120018)
„Ostoja Gorczańska”,

oraz w sąsiedztwie tut. Gminy, na terenie wsi Raba Niżna - Obszar
Natura 2000 PLH 120043 Luboń Wielki (powierzchnia obszaru to ok.
33,6 ha i zawiera się w granicach utworzonego w 1970 r. rezerwatu
przyrody „Luboń Wielki”) .
W centrum Rabki-Zdroju położony jest piękny i rozległy (32,5 ha) Park
Zdrojowy. W wyniku przeprowadzonej kompleksowej rewitalizacji Park
Zdrojowy został kompozycyjnie podzielony na dwie części o odmiennym
charakterze. Obecnie część zachodnia tzw. strefa słońca, pełni funkcję
reprezentacyjno-wypoczynkową.

Przygotowano

tu

10

ogrodów

tematycznych z różnorodną roślinnością m.in. ogród różany, skalny,
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pnączy i wrzosowisko. Różnorodność kwiatów i krzewów pośród alejek
zachęca do długich spacerów oraz kąpieli słonecznych. W tej części
znajdują się również największe atrakcje Parku: tężnia solankowa, place
zabaw, korty tenisowe i kawiarnia.
Druga (wschodnia) część Parku to tzw. strefa cienia o charakterze
spacerowo-refleksyjnym nawiązującym do atmosfery parku angielskiego.
Alejki zostały w niej poprowadzone po liniach prostych pośród wysokich
drzew i krzewów.
Prócz pięknej przyrody Park oferuje odwiedzającym zespół urządzeń
sportowych na ścieżce zdrowia, boiska sportowe oraz place zabaw dla
dzieci, także skate i trial park wraz ze specjalnym torem do nauki
poruszania się na wózkach inwalidzkich. W środku parku stoi odnowiona
drewniana altana „Pod Grzybkiem” – doskonałe miejsce do organizacji
rozmaitych wydarzeń artystycznych.
Park po przeprowadzonej rewitalizacji stał się prawdziwą wizytówką
Uzdrowiska.
Zdjęcie 2. Park Zdrojowy

Źródło: gorce24.pl

Infrastruktura
techniczna

Szczegółowy opis istniejącej w Gminie Rabka-Zdrój infrastruktury
technicznej oraz planów w tym zakresie znajduje się w Rozdziale 11
niniejszego operatu uzdrowiskowego.
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b. Społeczność i gospodarka gminy:
Demografia

Gminę Rabka-Zdrój w grudniu 2017 roku zamieszkiwało 17227 osób, co
stanowi ok. 9,00% ludności powiatu nowotarskiego i ok. 0,51% ludności
województwa małopolskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 249
osoby/km2. Jest on większy od średniej powiatowej – 130 osoby/km2, od
średniej wojewódzkiej – 223 osób/km2 oraz od średniej krajowej – 123
osoby/km2.
Tabela 2. Liczba ludności zamieszkałej w Gminie Rabka-Zdrój w latach
2016-2017
Ludność/rok

2016

2017

Ogółem

17 272

17 227

Mężczyźni

8 270

8 256

Kobiety

9 002

8 971

Źródło: GUS, opracowanie własne

Jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, to w Gminie Rabka-Zdrój na 1 km²
przypada 249 osób i jest to wskaźnik wyższy od średniej dla
województwa małopolskiego (223 osób/km²) oraz od średniej krajowej
(123 osób/km²).
Gmina Rabka-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -37 (stan
na 31.12.2017 r.). W 2017 roku urodziło się 162 dzieci, w tym 82
dziewczynki i 80 chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli
stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81.
Analizując wiek mieszkańców, należy zauważyć, iż najwięcej jest osób w
wieku produkcyjnym – 10.620 osób (mężczyźni pomiędzy 18. a 64.
rokiem życia i kobiety pomiędzy 18. a 59. rokiem życia). Udział tej grupy
wiekowej w latach 2014-2017 spadał. Natomiast systematycznie rośnie
udział ludności w wieku poprodukcyjnym - w 2014 roku ilość osób
wynosiła 3.440 osób, a w 2017 roku już 3.606 osób. Spada natomiast
udział liczby osób w wieku przedprodukcyjnym – z 3.174 osób (2014
rok) do 3.001 (2017 rok).
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Wskaźnik obciążenia demograficznego, rozumiany jako liczba ludności w
wieku

nieprodukcyjnym

przypadająca

na

100

osób

w

wieku

produkcyjnym, w Gminie Rabka-Zdrój wynosiła w 2017 roku 62,2 osób.
Tabela 3. Ludność w wieku produkcyjnym
W wieku
Rok

W wieku

W wieku

przed -

po -

produkcyjnym

produkcyjnym

produkcyjnym

2014

3 174

10 802

3 440

2015

3 104

10 731

3 487

2016

3.040

10 691

3 541

2017

3 001

10 620

3 606

Źródło: GUS, opracowanie własne

Gospodarka

Na terenie Rabki-Zdroju nie funkcjonują duże zakłady przemysłowe.
Przedsiębiorczość na tym terenie koncentruje się głównie wokół obsługi
turystów, handlu, budownictwa i szeroko pojętych usług medycznych.
Głównymi

pracodawcami

są

sanatoria

i

szpitale

uzdrowiskowe.

Przedsiębiorstwa działające w Rabce-Zdroju to w większości mikro- i małe
firmy. W latach 2007-2017 liczba podmiotów gospodarczych powoli, ale
systematycznie rosła (wyjątek 2011 rok). W 2017 roku na terenie RabkiZdroju zarejestrowanych było 1.720 podmiotów gospodarki narodowej
ujętych w systemie REGON.
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego sporządzono
poniższą

tabelę,

która

pokazuje

strukturę

podstawowych

branż

gospodarki znajdujących się na terenie Gminy Rabka-Zdrój.
Tabela 4. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON
Rok
Ogółem
Rolnictwo, leśnictwo.

2015

2016

2017

1 714

1 680

1 720

10

10

10

384

368

377

1 320

1 302

1 333

Łowiectwo i rybactwo
Przemysł
i budownictwo
Pozostała działalność
Źródło: GUS, opracowanie własne
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Wśród branż dominuje handel oraz usługi związane z opieką zdrowotną,
istotny udział ma także przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo.
Również rozwój innych gałęzi gospodarczych takich jak gastronomia,
usługi hotelarskie czy handel powiązane są z przebywającymi tu
turystami i kuracjuszami. Jedną z istotnych branż mającą znaczny udział
w branżach ogółem, jest działalność noclegowo-gastronomiczna. Jej
rozwój nie jest jednak wystarczająco dynamiczny. Zwiększa się stopniowo
liczba miejsc noclegowych, jednak udzielający noclegów zainteresowani
są wyłącznie pobytami długotrwałymi. Baza gastronomiczna także wydaje
się niewystarczająca. Wskaźnik przedsiębiorczości w Gminie Rabka-Zdrój
jest na niższym poziomie niż w województwie.
Wykres 1. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
(gmina, powiat, województwo)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zdrowie

Podstawową opiekę medyczną na terenie Rabki-Zdrój zapewnia kilka
placówek, w tym:
a. szpitale:
•

Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o., przy ul. Słoneczna 3,

b. przychodnie:
•

Przychodnia Rejonowa, przy ul. Poniatowskiego 6,

•

Poradnia Dziecięca, przy ul. Poniatowskiego 6,

•

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ, przy ul. Podhalańska 21d,

•

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ, przy ul. Jana Pawła II 26,
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•

Niepubliczny ZOZ „Skalny-medycyna”, przy ul. Słowackiego 2,

•

Niepubliczny ZOZ Chiramed Sp. z o.o., Przychodnie Specjalistyczne i
rehabilitacja, przy ul. Orkana 20,

•

Niepubliczny ZOZ V.I.T.R.I.O.L., przy ul. Orkana 49,

•

Niepubliczny ZOZ - CHIRURGIA JEDNEGO DNIA "OKO-MED", przy ul.
Słoneczna 3,

•

BIOSKEN - Rabczański Ośrodek Diagnostyki i Terapii Chorób
Alergicznych, przy ul. Na Banię 5a,

•

Przychodnia E. Macioł sp.j., przy ul. Słoneczna 3 (nocna i świąteczna
opieka zdrowotna),

c. sanatoria:
•

Zakład Przyrodoleczniczy, przy ul. Orkana 49,

•

Rabczański Zdrój, przy ul. Roztoki 7,

•

Sanatorium „Jagiellonka”, przy ul. Brzozowa 6,

•

Szpital Kardiologiczny, przy ul. Jordana 2,

•

Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Olszówka”, przy ul. Słowackiego 8,

•

Śląskie

Centrum

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe

im.

dr

Adama

Szebesty, przy ul. Dietla 5,
•

Sanatorium „Cegielski”, przy ul. Na Banię 42,

•

Sanatorium „Cassia - Villa Medica” s.c. z siedzibą w Rabce ul.
Pocztowa 8, w skład zakładu wchodzi: Sanatorium „Cassia”, przy ul.
Pocztowa 8 oraz Sanatorium „Villa Medica” przy ul. Słoneczna 52,

d. apteki:
•

Apteka „Pod Gwiazdą”, przy ul. Orkana 29,

•

Apteka, przy ul. Poniatowskiego 10,

•

Apteka, przy ul. Chopina 16,

•

Apteka „Zdrojowa”, przy ul. Zakopiańska 6a,

•

Apteka, przy ul. Rynek 8,

•

Apteka „Przy Targu”, przy ul. Sądecka 1b,

•

Apteka „Zdrowe Ceny”, przy ul. Podhalańska 2c,

e. opieka weterynaryjna:
•

Lecznica Zwierząt, przy ul. Kilińskiego 48,

•

Gabinet Weterynaryjny, przy ul. Sądecka 24,

•

Przychodnia Weterynaryjna „Misiek", przy ul. Jana Pawła II 43.
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Ponadto na terenie gminy funkcjonują prywatne gabinety lekarskie.
Szczegółowy

opis

wymienionych

powyżej

obiektów

lecznictwa

uzdrowiskowego znajduje się w Rozdziale 7 niniejszego operatu
uzdrowiskowego.
Kultura

W zakresie kultury w mieście Rabka-Zdrój działa:

•

Muzeum Etnograficzne im. Władysława Orkana
W muzeum zgromadzone są eksponaty przedstawiające kulturę
ludową górali związane z rzemiosłem, rzeźbą i malarstwem, strojami
ludowymi oraz gospodarstwem. Znajduje się tu również największy
w Polsce zbiór świątków ludowych. Większość eksponatów pochodzi
z XIX oraz XX wieku i odznacza się ogromnym bogactwem
treściowym i artystycznym. Wykonane zostały głównie przez
twórców ludowych z okolic Rabki-Zdroju, terenu Podhala, Orawy i
Gorców.
Stała

ekspozycja

ukazuje

następujące

elementy

związane

z

obszarem Rabki-Zdroju:


rzemiosło wiejskie: eksponaty w większości są dziełem garncarzy z
okolic Rabki-Zdrój. Są to przedmioty używane do codziennych
czynności, np. garnki, naczynia, rynki, misy, a także rzeczy związane
z rzemiosłem – ciesielstwem, tokarstwem, bednarstwem;



strój: prezentowane są tutaj stroje góralskie, a także przedmioty
służące do obróbki lnu i wełny. Przedstawione są sposoby
wyszywania strojów i wyprawiania skór;



obrzędy: ekspozycja przedstawia obrzędy i przedmioty z nimi
związane, w tym m.in. turoń, szopki, podłaźniczki związane ze
Świętami Bożego Narodzenia, jak również elementy kojarzone z
Zielonymi Świątkami i Wielkanocą. Znajdują się tu także instrumenty
muzyczne i zabawki wyrabiane przez twórców w większości dla
własnych dzieci;



sztuka ludowa: malarstwo i rzeźba przedstawiające postacie
Chrystusa i Matki Boskiej oraz Świętych. Uwagę zwraca rzeźba św.
Jana Nepomucena w stylu barokowym i figura Matki Boskiej z
Dzieciątkiem z XVIII wieku.
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•

Muzeum Orderu Uśmiechu
Na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Rabkoland” w Rabce-Zdroju
znajduje się Muzeum Orderu Uśmiechu – jedynego na świecie
odznaczenia, które jest przyznawane dorosłym na wniosek dzieci.

•

Muzeum Górali i Zbójników
Ekspozycja

dotyczy

górali

zamieszkujących

okoliczne

góry

i

zbójników karpackich. Jest to jedyna nowoczesna, interaktywna i
multimedialna wystawa o tej tematyce w Małopolsce. Młodsi
zwiedzający mogą tu zapoznać się z obowiązkami i warunkami
codziennego życia. Mają też możliwość wzięcia udziału w grze
polegającej na poszukiwaniu skarbów ukrytych przez zbójników. Dla
starszych zwiedzających przeznaczone są ekspozycje etnograficzne
w stylizowanych chałupach góralskich, które zostały wzbogacone o
ciekawe multimedia.

•

Muszla koncertowa
W miesiącach, które umożliwiają organizację imprez plenerowych,
odbywają się koncerty w Muszli Koncertowej. Obiekt w roku 2012
został

gruntownie

zmodernizowany;

zadaszono

widownię,

wyremontowano zaplecze, przystosowano go również do potrzeb
osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji zakupiono też nowy
sprzęt nagłaśniający do obsługi imprez.
Odbywają się tutaj liczne koncerty, imprezy, spotkania cykliczne,
konkursy, happeningi, projekty edukacyjne dla osób uzdolnionych
artystycznie, warsztaty w wielu dziedzinach sztuki.
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Zdjęcie 3. Nowa muszla koncertowa w Parku Zdrojowym

Źródło: www.rabka.pl

Sztandarowymi imprezami odbywającymi się cyklicznie w muszli są
m.in. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, Dzień
Dziecka w Mieście Dzieci Świata – Baśniowa Parada, Dzień Godności
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Wakacyjny Festiwal
Bajek, wieczory regionalne i szereg innych. W okresie letnim
odbywają się tu koncerty zespołów profesjonalnych i amatorskich,
wystawiane

są

kabaretowe

oraz

spektakle

teatralne,

prowadzone

są

operowe,

różnego

muzyczne

rodzaju

i

projekty

podnoszące letnią atrakcyjność Rabki-Zdroju dla turystów (np.
Wakacyjna akademia dance i fitness w Rabce-Zdroju, Uzdrowiskowe
Festyny Rodzinne – konkursy, gry, zabawy, konkurencje artystyczne
i rekreacyjne, koncerty, zabawy taneczne, a także kiermasze i
warsztaty twórców regionalnych). Wokół amfiteatru odbywają się z
kolei plenerowe wystawy plastyczne – fotografia, grafika, rysunek.

•

Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka w Rabce-Zdroju ma już ponad 100-letnią tradycję.
Powstała w 1911 roku jako Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej.
Obecnie mieści się w wyremontowanym budynku dworca i posiada
dwa działy: oddział dla dorosłych i oddział dla dzieci. Prowadzony
jest również tzw. „Punkt książki mówionej” dla czytelników
niewidomych i niedowidzących.
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•

Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce
W oddalonej 2 kilometry od Rabki-Zdroju Chabówce, na terenie
dawnej parowozowni, otwarty został w 1994 roku Skansen Taboru
Kolejowego. Gromadzenie eksponatów rozpoczęto już w połowie lat
80. Na kilku torach urządzono ekspozycję składającą się z
wycofanych z ruchu

parowozów, lokomotyw elektrycznych i

spalinowych oraz pługów, żurawi i innych maszyn, które poddano
rewitalizacji. Część z nich przywrócono do pełnej sprawności
technicznej, dzięki czemu dziś mogą prowadzić składy pociągów
zestawionych z zabytkowych wagonów. Obecnie Skansen dysponuje
najliczniejszą i najciekawszą pod względem różnorodności kolekcją
zabytkowego taboru.

•

Pracownie garncarskie
W Rabce-Zdroju działa tradycyjny warsztat. Jest chętnie odwiedzany
przez

turystów,

którzy

na

miejscu

mogą

poznać

technikę

wytwarzania glinianych mis, talerzy, dzbanków, kubków, kufli,
dzwonków. Garncarstwo jest najstarszym zawodem rzemieślniczym
występującym w Rabce-Zdroju i jej okolicach.

•

Galeria „Pod Lilianą”
W jednej z najstarszych rabczańskich willi „Liliana” (1890 r.), przy
ul. Nowy Świat 1 mieści się galeria twórców ludowych. Część
artystów podczas pełnionych dyżurów pracuje na miejscu, więc
można podpatrywać, jak powstają ich dzieła. Można się tu także
umówić na lekcje malowania na szkle, haftu, decoupageu i inne. Z
lekcji tych chętnie korzystają rodzice przyprowadzający tu swe
pociechy oraz grupy dzieci i młodzieży przebywające w sanatoriach,
na zimowiskach i zielonych szkołach.

•

Pogotowie Sztuki
Dwa niewielkie pomieszczenia i otwarta przestrzeń przed galerią
stwarzają

dogodne

możliwości

prezentacji

swojej

twórczości

każdemu interesującemu artyście. Można tu nie tylko zobaczyć
rzeźbę, malarstwo czy grafikę, ale również, np. przy okazji
wernisaży posłuchać kameralnego koncertu, spotkać się z artystami,
a także obejrzeć kameralny spektakl teatralny.
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•

Malowanie na szkle i pracownia lutników
Coraz

więcej

rabczańskich

artystów

ludowych

sięga

po

charakterystyczną dla Podhala technikę malowania na szkle.
Powstające w ich pracowniach obrazki są chętnie nabywanymi
pamiątkami z Rabki-Zdroju. W Chabówce tworzone są instrumenty
strunowe – lutnie, viole da gamba, teorbany, skrzypce, altówki i
inne.

•

Teatr Lalek „Rabcio”
Teatr Lalek w Rabce istnieje od roku 1949. Powstał jako teatr
amatorski dla dzieci przebywających w rabczańskich sanatoriach.
Inicjatorką sceny była Stanisława Rączka pracująca jako pedagog w
Referacie Pedagogicznym w Zespole Sanatoriów Przeciwgruźliczych
w Rabce. W czasie pierwszego spektaklu pojawił się na scenie
„Duszek Teatru”. Porozmawiał z dziećmi, urządził też plebiscyt na
imię dla teatru, w wyniku którego przyjęto nazwę „Rabcio
Zdrowotek”.

Początkowo

był

jedynym

w

Polsce

teatrem

uzdrowiskowym podporządkowanym gminie, choć jednym z wielu
teatrów

amatorskich.

Potem

jego

pracownicy

założyli

Stowarzyszenie. 1 stycznia 1971 roku teatr został upaństwowiony i
nadano mu status teatru zawodowego. Teatr Lalek „Rabcio” może
pochwalić się występami w 100 miejscowościach – zarówno w
najbliższej okolicy, jak i w odległych miastach, województwach, a
także za granicą.

•

Imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Ludowej
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej (SMKL) w Rabce-Zdroju
powstało w 2005 roku z inicjatywy osób pasjonujących się kulturą
ludową. Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie i upowszechnianie
własnej kultury poprzez prowadzenie zespołów folklorystycznych
(Majeranki

i

Janoty),

Międzynarodowych
edukacyjnych

dla

organizowanie

Spotkań
dzieci

imprez

kulturalnych,

Folklorystycznych,

i młodzieży z

spotkań

twórcami ludowymi,

organizację warsztatów z zakresu sztuki ludowej oraz udział w
licznych

festiwalach

organizacji

folklorystycznych.

cyklicznych

imprez

Rabka-Zdrój

kulturalnych,

część

słynie
z

z

nich
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wypracowało już swoją renomę i przyciąga zainteresowanych z całej
Polski.

Działalność

kulturalna

nakierowana

jest

zarówno

na

mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych.
Oświata

Na terenie miasta funkcjonuje kilka placówek oświatowych, w tym:
a. żłobki i kluby dziecięce:
•

Niepubliczny Żłobek „Madagaskar” w Rabce-Zdroju,

•

Niepubliczny Żłobek „Ple-Ple” w Rabce-Zdroju,

•

Niepubliczny Żłobek „Nasze Smyki” w Rabce-Zdroju,

b. przedszkola:
•

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Rabce-Zdroju,

•

Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju,

•

Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych,

•

Przedszkole

Niepubliczne

„Wołynianka”,

Zgromadzenia

Córek

Najczystszego Serca NMP,
•

Przedszkole Niepubliczne „Loretto” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia,

•

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Teddy”,

•

Niepubliczne Przedszkole Językowe ‘Baby English Academy”,

c. inne formy wychowania przedszkolnego:
•

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 4,

•

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł.
Edmunda Bojanowskiego w Rabce-Zdroju,

d. szkoły:
•

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,

•

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. Orkana,

•

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A. Mickiewicza,

•

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. J. Kochanowskiego,

•

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny
w Rabce-Zdroju,

•

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im E. Romera,

•

Liceum Ogólnokształcące nr 2 – Zespół Szkół im. ks. prof. J.
Tischnera,

•

Liceum Ogólnokształcące im. prof. M.L. Jakubowskiego wchodzące
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w skład Zespołu Szkół Uzdrowiskowych w Rabce,
•

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce,

•

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce-Zdroju,

•

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Rabce-Zdroju,

•

Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Ośrodek Nauki Zawodu,

e. instytucje edukacyjne:
•

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Rabce-Zdroju,

•

Małopolskie Centrum Edukacji.

c. Przyroda gminy:
Gleby

Na terenie gminy przeważają gleby płytkie, silnie szkieletowe, narażone
na procesy erozyjne, o niskiej wartości rolniczej. Wskaźnik waloryzacji
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oceniający poszczególne elementy
środowiska – glebę, warunki klimatyczne i wodne a także rzeźbę terenu
znacznie odbiega od średniego wskaźnika województwa małopolskiego.
W większości gleby występujące na terenie gminy zaklasyfikowane
zostały do niższych klas bonitacyjnych. Duży odsetek użytków rolnych
stanowią ziemie IV, V i VI klasy bonitacyjnej.

Roślinność

Obszar Gminy Rabki-Zdrój charakteryzuje się stosunkowo dużym
wskaźnikiem lesistości, tj. 36% powierzchni gminy, wysokim w
odniesieniu do lesistości dla całego kraju lecz niskim zważywszy na
uzdrowiskową funkcje gminy. Zgodnie z podziałem przyrodniczo-leśnym
gmina jest położona w Krainie VIII – Karpackiej, na pograniczu Dzielnic
11 – Mezoregionu Beskidu Wyspowego i 12 – Mezoregionu Gorców.
Występujące

na

obszarze

gminy

lasy

posiadają

status

lasów

wodochronnych. Spośród typów siedliskowych lasu dominują tu lasy
mieszane górskie, zajmujące około 65% powierzchni drzewostanu,
pozostały obszar (ponad 30%) zajmuje las górski, zaś jedynie 1% lasów
to bory mieszane górskie i lasy łęgowe górskie. Krajobraz górski RabkiZdrój urozmaicają polany reglowe z bogatą florą i entomofauną, z
których można podziwiać piękne panoramy. Mimo eksploatowania lasów
gorczańskich duża

ich

część

odznacza

się

naturalnym

składem

gatunkowym i układem przestrzennym z typowymi dla Karpat, dobrze
wykształconymi piętrami klimatyczno-roślinnymi: reglem dolnym i
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górnym. W niedostępnych dolinach i na stromych zboczach lasy
zachowały tu niemal pierwotny charakter. Dlatego Gorczański Park
Narodowy chroni obecnie najcenniejsze fragmenty Puszczy Karpackiej,
która rozciągała się niegdyś wzdłuż całych Karpat Zachodnich. Polany
reglowe, które powstały w wyniku kilkusetletniej gospodarki pasterskiej
są wspaniałymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Na terenie
Gorców dominuje flora o charakterze zachodnio-karpackim. Jednym z
niewielu gatunków wschodnich, jest żywokost Sercowaty. Gorce nie
posiadają własnych endemitów, ale występują tutaj endemity zachodniokarpackie, np. szafran spiski (krokus) i urdzik karpacki.
Zwierzęta

Przedstawiciele fauny beskidzkiej to gatunki przystosowane do życia w
różnych siedliskach i warunkach klimatycznych. Główni przedstawiciele
to sarny, jelenie, spotkać można wilki, dziki i lisy. W pobliżu osiedli
ludzkich żyje tchórz, łasica, w lasach i Parku Zdrojowym często spotyka
się wiewiórki. Nierzadko występują też ptaki drapieżne – jastrzębie,
myszołowy. W lasach i na polanach spotkać można dużo jadowitych żmii
zygzakowatych, występuje też zaskroniec i salamandra. Bogaty jest
również świat drobnych owadów – ważki, motyle, świerszcze.
Gorce są bardzo istotną częścią głównego korytarza migracyjnego
biegnącego wzdłuż Karpat, stanowiącego tzw. obszar węzłowy (dobrze
zachowane siedliska). Szczególnie cennym gatunkiem jest głuszec,
zamieszkujący górnoreglowe bory świerkowe. Gorce są jego ważną
ostoją w Karpatach.

Zasoby wodne

Wody powierzchniowe
Dnem Kotliny Rabczańskiej płynie rzeka Raba, która przyjmuje tu dwa
prawobrzeżne dopływy Poniczankę i Słonkę, wypływające z północnozachodnich Gorców. Jej bieg dzieli się na 3 zasadnicze części:

•

bieg górny w obrębie Beskidów o długości 60 km i średnim spadku
8,5 ‰,

•

bieg środkowy w obrębie Pogórza o długości 34 km i średnim
spadku 2,3 ‰,

•

bieg dolny w obrębie Kotliny Sandomierskiej o długości 43 km i
średnim spadku 0,6 ‰.

Raba swój początek bierze z Przełęczy Sieniawskiej, Żeleźnicy w Paśmie
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Podhalańskim, Rabskiej Góry i Obidowej, obszar źródłowy znajduje się w
Gorcach, w utworach fliszowych, na wysokości 780 m n.p.m., na
zachodnim stoku Obidowej. Wypływa z okolic Sieniawy koło Rabki, a
kończy bieg w Wiśle, w pobliżu Uścia Solnego. Stanowi ona
prawobrzeżny dopływ Wisły, uchodzi do niej w 134,7 km jej biegu.
Powierzchnia zlewni przy ujściu do Wisły wynosi 1537,1 km 2 i ma
długość 131,9 km.
Wody podziemne
System hydrogeologiczny obszaru gminy składa się z wód:

•

Wody zwykłe – występujące w utworach czwartorzędowych i
czasami w górnych partiach fliszu. Najbardziej wydajne poziomy
związane są tarasami potoków osiągają wydajność kilka m3/h.

•

Wody lecznicze (mineralne) – zawiązane z utworami fliszowymi
trzeciorzędu.

Pochodzą głównie z warstw inoceramowych płaszczowiny magurskiej i
warstw krośnieńskich okna tektonicznego Mszany Dolnej. Zasadniczy
trzon systemu hydrogeologicznego powiatu nowotarskiego tworzą 4
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych położone fragmentarycznie na
terenie powiatu. Szacowane zasoby dyspozycyjne tych zbiorników
wynoszą ok. 137,5 tyś. m3/d. Jeden z tych Zbiorników GZWP 439
Magura-Gorce obejmuje swym zasięgiem Gminę Rabka-Zdrój.
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ROZDZIAŁ 2.
Obszar objęty wystąpieniem o potwierdzenie możliwości
prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Gmina, która występuje o potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego lub
dokonuje weryfikacji dotychczasowych zapisów wynikających z jej statutu musi spełnić warunki
zawarte w art. 33, art. 34 i art. 38 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1056).
Wywiązując się z wymogów nałożonych na gminę przez wyżej wyszczególnioną Ustawę, Gmina RabkaZdrój wyznaczyła obszar uzdrowiska w obrębie swoich granic administracyjnych Miasta Rabka-Zdrój,
składający się z trzech obszarów ochrony uzdrowiskowej. Strefy ochrony uzdrowiskowej szczegółowo
określone zostały w Statucie Uzdrowiska Rabka-Zdrój (Uchwała Nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca 2013 roku).

•

Strefę ochrony uzdrowiskowej „A” o powierzchni 168,1 ha, której granica przebiega:

od skrzyżowania ulic Orkana i Roztoki, w kierunku północnym ulicą Roztoki, dalej w kierunku
północno-wschodnim granicą pomiędzy działkami 3825 i 3826, następnie przecina potok Słonka i ulicę
Jana Pawła II do granicy pomiędzy działkami 3481 i 3482 następnie wzdłuż południowej granicy
działki 3482, skręca na północ granicą pomiędzy działkami 3482, 3480, 3478, 3463, 3455/3 a
działkami 3483/3, 3484/2, 3484/4, 3462, 3460, 3459, 3458/1 dochodzi do odgałęzienia ulicy Na
Banię, którym biegnie na zachód i północ do głównego ciągu ulicy Na Banię, którą biegnie na wschód
do działki 3517/1 a następnie granicą pomiędzy działkami 3517/1 i 3519 do ulicy Tetmajera i dalej na
zachód do drogi nr ewid. 3118, która biegnie ok. 50 m na północ; następnie wzdłuż północnej granicy
działek 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, skręca na północ wzdłuż wschodniej granicy działki 2927 do
działki 2909, wzdłuż południowej granicy działek 2910, 2911, 2913, 2916, 3090, 3091, 3083, 3092,
3082, 3093, 3094, dalej zachodnią granicą działki 3095 do drogi nr ewid. 3069, którą biegnie w
kierunku wschodnim do końca i jej przedłużeniem wzdłuż północnych granic działek 3213, 3214,
3215, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3229, 3230, 3231, 3235, 3236, 5587, 5588 aż do działki
5589, po czym skręca w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek 5590-5593, 5595,
5596, 3297/9, 3297/17-3297/21, 3297/23, 3634-3638 do drogi nr ewid. 188, którą w kierunku
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południowo - zachodnim do drogi nr ewid. 3690, następnie tą drogą w kierunku zachodnim do ulicy
Słonecznej, dalej ulicą Słoneczną, przecina ulicę Jana Pawła II i potok Słonka, biegnie na południowy
wschód krótkim odcinkiem alei Tysiąclecia, po czym skręca na południowy zachód wzdłuż wschodniej i
południowej granicy działki 4196/17, przecina ulicę Parkową; następnie biegnie wzdłuż północnej
granicy działki 4248/2, północną i wschodnią granicą działki 4254/7, wschodnią granicą działek
4254/2, 4254/3, 4255, 4268/4, przecina ulicę Polną i dalej wzdłuż wschodniej granicy działek 4303/2 i
4303/12 do ulicy Dietla; ulicą Dietla na wschód a następnie skręca na południe wzdłuż wschodniej
granicy działki 4322/14 i wschodniej oraz południowej granicy działki 4390/1, następnie południową
granicą działki 4322/14 po czym skręca na południe wzdłuż zachodniej granicy działki 4377/1 do ulicy
Cichej, którą biegnie na zachód do przecięcia z ulicą Nowy Świat i dalej wzdłuż północnej granicy
działek 5781 i 5780 oraz północną i częścią zachodniej granicą działki 5779, następnie drogą wzdłuż
południowej granicy działek 5778, 5777, 5776, 5775, 5774, 5773, 5772 przecina działkę 5771 i 5770/4
a następnie północną granicą działek 5769, 4195/5 i 4080/5, przecina rzekę Poniczankę i biegnie ulicą
Do Pociesznej Wody na północ, po czym przekracza ponownie rzekę Poniczankę i dalej wschodnią
granicą działek 4158/2 i 4158/1 do działki 4189/10, gdzie skręca na wschód i po przebiegnięciu ok. 45
m północną granicą działki 4189/10 skręca na północ i drogą prowadzącą środkiem działki 4189/9
dochodzi do przecięcia ulicy Orkana z ulicą Roztoki, stanowiącego punkt początkowy.

•

Strefa ochrony uzdrowiskowej „B” (o powierzchni 722,4 ha), której zewnętrzna
granica przebieg:

od skrzyżowania ulicy Orkana z drogą nr ewid. 3768 w kierunku północnym tą drogą do ulicy
Sądeckiej, następnie biegnie krótkim odcinkiem ulicy Sądeckiej na południowy - zachód do drogi nr
ewid. 3695, tą drogą do rzeki Raby, korytem rzeki Raby w kierunku północno - wschodnim aż do
przecięcia z linią kolejową, dalej biegnie linią kolejową do granicy działki 1607, wschodnią granicą
działek 1607 i 1608, do rzeki Raby, dalej na wschód korytem rzeki Raby do zachodniej granicy działki
2370, dalej biegnie na południe wzdłuż zachodnich granic działek: 2370, 2374/1, 2375, 2376, 2377,
2378, 2379, 2380, 2382, 2514/1, 2515, następnie w kierunku zachodnim granicą pomiędzy działkami
119 i 120 do drogi nr ewid. 109, którą w kierunku południowym do drogi nr ewid. 152, tą drogą
również na południe aż do południowej granicy działki 455, dalej na wschód południową granicą
działki 455 i po przecięciu działki 1315 do wspólnej granicy działek 366 i 1319 a następnie wzdłuż
południowych granic działek : 367, 368, 370, 373, 374 i 375 po czym skręca na południe wzdłuż
wschodniej granicy działki 1325, północnej i wschodniej granicy działki 1327 i po przecięciu drogi nr
ewid. 404 na południe wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki 1368, dalej wschodnimi
granicami działek 1365/1, 1364/2, 1357 do granicy działki 1359/2, na zachód do granicy pomiędzy
działkami 1358 i 1359/2, zachodnią granicą działek 1359/2, 1359/1 i po przecięciu ulicy
Poniatowskiego i potoku Słonka na południe drogą nr ewid. 1626 do drogi nr ewid. 1454 i tą drogą
oraz krótkim odcinkiem drogi nr ewid. 939 do działki 2022, na zachód południową granicą działek:
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2022, 2055, 2054 a po przecięciu działki 2075 od południowo wschodniego narożnika działki 2076
południowymi granicami działek: 2076, 2078, 2091, 2090 do drogi nr ewid. 2128 a następnie tą drogą
ok. 30 m na północ po czym skręca na zachód i po przecięciu działki 2137 dalej biegnie potokiem
Gorzkim do drogi nr ewid. 5874, tą drogą na północ następnie drogą nr ewid. 4520 i 4521/2 do drogi
nr ewid. 4516/7 i jej przedłużeniem na zachód do południowo-zachodniego narożnika działki 4516/2,
zachodnią granicą działki 4516/2 i 4515 do drogi nr ewid. 4471 dalej tą drogą w kierunku zachodnim
po czym skręca na zachód odcinkiem drogi nr ewid. 5875 i południową granicą działki 5810/11
przecinając rzekę Poniczankę dochodzi do północnego narożnika działki 4545/6, biegnie dalej
północną granicą działek: 4545/6, 4543/3, 4539/1 następnie drogą nr ewid. 4540 do ulicy
Podhalańskiej, którą biegnie na północny - zachód do skrzyżowania z droga nr ewid. 4570 i tą drogą
na zachód do południowo-zachodniego narożnika działki 4616; następnie na północ zachodnią granicą
działki 4616 do południowej granicy działki 4658 po czym skręca na zachód i południową a następnie
zachodnią granicą działki 4687 i dalej na północ drogami nr ewid. 4689 oraz 4690, którą to drogą
dochodzi do ulicy Zakopiańskiej i po przecięciu tejże ulicy do linii kolejowej; następnie na północ linią
kolejową do południowo - wschodniego narożnika działki 4100, wzdłuż południowo – zachodniej
granicy tejże działki i dalej południowo - zachodnią granica działki 4087/4 do granicy z działką 4087/2,
granicą pomiędzy działkami 4087/2 i 4087/4 dochodzi do rzeki Poniczanki, po przekroczeniu której
biegnie zachodnią granicą działek: 4079 i 4035/2 dochodząc do skrzyżowania ulicy Orkana z drogą nr
ewid. 3768, które stanowi punkt początkowy. Granicę wewnętrzną strefy "B" stanowi granica strefy
"A".

•

Strefa ochrony uzdrowiskowej „C” (o powierzchni 2779,3 ha), której granica
przebiega:



Granica zewnętrzna strefy "C" biegnie granicą administracyjną Miasta Rabka-Zdrój.



Granicę wewnętrzną strefy "C" stanowi granica zewnętrzna strefy "B".

Granice stref ochrony uzdrowiskowej „A”, „B” i „C” pozostają w kształcie analogicznym do stanu, jaki
wcześniej był przyjęty i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Gmina nie wprowadza w tym
zakresie jakichkolwiek modyfikacji.
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ROZDZIAŁ 3
Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego
wystąpieniem o potwierdzenie możliwości prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego

W Uzdrowisku Rabka-Zdrój dla celów związanych z ochroną walorów uzdrowiskowych zostały
wydzielone (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - Dz. U. z 2017 r.
poz. 1056) trzy strefy ochronne: „A”, „B” i „C”:

•

obszar strefy „A” o powierzchni 168,10 ha,

•

obszar strefy „B” o powierzchni 722,40 ha,

•

obszar strefy „C” o powierzchni 2779,30 ha.

Obowiązek wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej „A” wynika z
zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 rok, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 38b ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r.,
poz.

1056).

Studium

uwarunkowań

jest

podstawą

do

stworzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania i formułuje główne zasady polityki przestrzennej gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabki-Zdrój
został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr XXXV/255/01 z dniem 28 marca 2001 roku.
Informacje dotyczące infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej znajdują się w obrębie map
stref

ochronnych

przeznaczonych

załączonych

pod

lecznictwo

do

niniejszego

uzdrowiskowe

operatu,
oraz

natomiast

działalność

informacje

o

terenach

rekreacyjno-wypoczynkową

i

działalność gospodarczą znajdują się w obrębie dostępnych, aktualnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy:

•

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
Uzdrowiska Rabka-Zdrój (Uchwała Nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10
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października 2014 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój) oraz
•

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka-Zdrój
(Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka-Zdrój
obejmującej rejon ul. Podhalańskiej i ul. Rynek w Rabce-Zdroju ).

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabki-Zdrój
wydzielono obszary na terenie gminy pod kątem sprawowanej przez nie funkcji i przeznaczenia. W
obrębie

każdego

z

obszarów

funkcjonalnych

wytyczono

z

kolei

pod

strefy

o

cechach

charakterystycznych i przypisanych kierunkach działań. Układ ten prezentuje się następująco:
1. Obszary o przewadze funkcji ogólnomiejskich oraz osadniczych, wśród których wyróżniamy:
•

Strefę centrum miejskiego - teren koncentracji różnych form usług połączony z zabudową
mieszkaniową, położony pomiędzy ulicami Zakopiańską i Piłsudskiego a rzeką Rabą. Planuje się
zwiększenie wartości estetycznych terenu, eliminację uciążliwości związanych z ruchem
tranzytowym i działalnością produkcyjną kolidującą z reprezentatywnym charakterem, a także
uporządkowanie zabudowy i ochrona istniejących obiektów dziedzictwa kulturowego w postaci
zespołu kościelnego i założenia dworskiego.

•

Strefa intensywnego zainwestowania miejskiego - teren zwartej zabudowy, głównie mieszkaniowej
wielorodzinnej, w połączeniu z usługami. Planuje się utrzymanie funkcji obszaru i uporządkowanie
zabudowy.

•

Strefa aktywizacji gospodarczej - tereny zainwestowane oraz kompleksy dotychczas nie
zainwestowane, położone poza strefą ochrony uzdrowiskowej "A", o dogodnej lokalizacji
komunikacyjnej, z możliwością uzbrojenia terenu, w rejonie ulicy Kilińskiego oraz drogi nr 95 w
Zaborni. Teren ten proponuje się przeznaczyć jako miejsce usytuowania usług komercyjnych i
niewielkich zakładów produkcyjnych o małej uciążliwości dla środowiska.

•

Strefa rezerwy terenu dla funkcji usługowych o odrębnych regulacjach planistycznych - jest to
obszar niezagospodarowanych terenów rolnych położonych po wschodniej stronie drogi krajowej
nr 7 przy zjeździe ze Zbójeckiej Góry w kierunku Zaborni. Z uwagi na dobrą dostępność
komunikacyjną terenu planuje się utworzenie obiektów usług komercyjnych, jednakowoż w formie
nie powodującej uciążliwości dla zasobów przyrody i niekolidującej z walorami krajobrazowymi
obszaru. Konieczne jest uzbrojenie terenu utworzenie systemu komunikacji wewnętrznej.

•

Strefa intensywnej zabudowy jednorodzinnej - swoim zasięgiem obejmuje tereny o przewadze
funkcji mieszkaniowej, z przewagą zabudowy jednorodzinnej i małym udziałem funkcji
uzdrowiskowych, również tereny pozbawione planów zainwestowania, przeznaczone jako rezerwa
terenowa dla rozwoju mieszkalnictwa. Planuje się utrzymanie funkcji obszaru, uporządkowanie
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zabudowy, eliminacje obiektów uciążliwych kolidujących z funkcją terenu, modernizację
infrastruktury.
•

Strefa zainwestowania ekstensywnego - obejmuje układy osadnicze, przede wszystkim zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej wraz z usługami, o charakterze podmiejskim i wiejskim zlokalizowane
w części Chabówki, Rdzawce, Ponicach, Rabka Zaryte. Planuje się realizację systemu kanalizacji i
rozwój bazy turystycznej i agroturystycznej poprzez tworzenie gospodarstw agroturystycznych i
zabudowy

letniskowej.

Wyklucza

się

lokalizację

przedsięwzięć

mogących

generować

zanieczyszczenia, uciążliwości akustyczne i odorowe, ścieki.
2. Obszary o przewadze funkcji uzdrowiskowych:
•

Strefa lecznictwa uzdrowiskowego - obszary istniejącej zabudowy uzdrowiskowej zamkniętej w
postaci

szpitali,

klinik

i

sanatoriów

i

zabudowy

uzdrowiskowej

otwartej

z

obiektami

uzupełniającymi. Planuje się przeprowadzenie remontów i modernizacji istniejących obiektów.
Dalszy rozwój bazy uzdrowiskowej dopiero po rozbudowie istniejącej. Należy dążyć do eliminacji
ruchu międzydzielnicowego przebiegającego względem dzielnicy uzdrowiskowej poprzez budowę
mostu na Poniczance i połączenie ulic Nowy Świat i Podhalańską.
•

Strefa zieleni uzdrowiskowej - Park Zdrojowy z obrzeżem leśnym i brzegami Poniczanki, tereny w
strefie "A" na urządzenie zieleni uzdrowiskowej, w tym nowego parku zdrojowego (Nowy Świat,
Bydłoniówka) i parku leśnego (stoki Grzebienia). Planuje się utrzymanie zasobów zieleni parku
zdrojowego z zakazem wprowadzania w jego obszar odmiennych funkcji.

•

Strefa zabudowy mieszkalno-pensjonatowej - obszary zlokalizowane w strefie I „A" z zabudową o
charakterze pensjonatowym, a także zabudowa jednorodzinna i obiekty usługowe, w tym
związane z lecznictwem. Planuje się zwiększenie obszaru o tym charakterze a także poprawę
warunków zamieszkania poprzez rozwój i modyfikację istniejącej infrastruktury technicznej,
komunikacyjnej i sanitarnej, eliminacje obiektów uciążliwych nie licujących z funkcją obszaru,
minimalizację oddziaływania istniejącej zabudowy przed uciążliwościami związanymi głównie z
komunikacją drogową.

3. Obszary gospodarki rolnej i leśnej oraz funkcji środowiskowych i ochronnych:
•

Strefa gospodarki rolnej uprawowej - obszary przeznaczone dla gospodarki rolnej bez ograniczeń
w sposobach użytkowania gruntu (także funkcji ornej), obszary wyłączone z zabudowy z uwagi na
wysokie walory krajobrazowe odcinka drogi nr 95 i dużą odległość od istniejących zespołów
osadniczych. Planuje się dopuszczenie do budowy obiektów rekreacyjnych w postaci wyciągów
orczykowych. Zabudowa kubaturowa z uwagi na walory krajobrazowe jedynie w dolnej części
stoków.

•

Strefa gospodarki rolnej wypasowej - tereny przeznaczone dla gospodarki rolnej, ze wskazaniem
dla trwałych użytków zielonych i pastwisk. Wyłączone z zabudowy z uwagi na w większości
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niekorzystne warunki fizjograficzne. Dopuszcza się lokalizację obiektów rekreacyjnych w postaci
wyciągów orczykowych i nie kolidujących z układem krajobrazowym zabudowań.
•

Strefa gospodarki leśnej i środowisk przejściowych - lasy, grunty rolniczo nieprzydatne, grunty
rolne na terenach źródliskowych, osuwiskowych, w przeważającej części na spadkach powyżej
20%, wieloletnie tereny odłogowe na obszarach rolniczych. Konieczne jest sporządzenie i
wprowadzenie w życie planów urządzania lasów prywatnych, z uwzględnieniem założeń planów
urządzenia lasów. Proponuje się zalesianie wg programów indywidualnych lub opracowanych dla
uprzednio wykupionych gruntów albo pozostawienie sukcesji naturalnej. Usytuowanie obiektów
rekreacyjnych możliwe jest jedynie na terenach otwartych bądź wymagających nieznacznego
przystosowania.

•

Strefa obszarów przywodnych - doliny cieków wodnych, wody płynące wraz z ich otuliną
biologiczną tereny zalewowe w granicach wody jednoprocentowej. Należy dążyć do odnowy
biologicznej wymienionych terenów, ograniczać powstawanie zabudowy zarówno mieszkaniowej,
usługowej i przemysłowej. W rejonach mało stabilnych koryt rzecznych (Raba poniżej centrum
miasta, środkowa Poniczanka i Rdzawka) dokonać koniecznej regulacji technicznej.

4. Obszary i strefy specjalne (o szczególnych warunkach zagospodarowania):
•

Obszary ochrony uzdrowiskowej - tereny położone w strefach "A", "B" i "C" ochrony
uzdrowiskowej zagospodarowywane zgodnie ze Statutem Uzdrowiska Rabka-Zdrój i ustawą z dnia
28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

•

Strefa zasięgu oddziaływań komunikacyjnych - tereny o charakterze rolnym, mieszkaniowym i
usługowym zlokalizowane wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej (drogi krajowe nr 7, 95 i 98).
Wytyczne co do rodzaju modernizacji winny być opracowane na podstawie oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko.
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ROZDZIAŁ 4.
Strefy ochrony uzdrowiskowej

4.1

Strefy ochrony uzdrowiskowej wraz z określeniem koniecznych do zachowania
terenów zieleni i terenów biologicznie czynnych

Czynności zabronione w poszczególnych strefach ochronnych określono w oparciu o Statut Uzdrowiska
Rabka-Zdrój uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 17 lipca
2013 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r., poz. 4920) oraz art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056).
Zgodnie ze Statutem Uzdrowiska Rabka-Zdrój zabrania się następujących czynności:
1. w strefie ochrony uzdrowiskowej "A":
1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.):
a) zakładów przemysłowych,
b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
c) garaży wolno stojących,
d) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,
e) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych,
f)

autostrad i dróg ekspresowych,

g) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w
szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż
30 miejsc postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc
postojowych nie większej niż 10,
h) stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji
radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, z wyłączeniem urządzeń łączności
na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, z zastrzeżeniem że urządzenia te
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będą oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyższym niż
określone dla strefy „B”,
i)

obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności
takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych
służących

poprawie

stanu

sanitarnego

uzdrowiska,

w

szczególności

takich

jak:

sieć

wodnokanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania
wód leczniczych,
j)

zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych;

2) uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu
produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału;
3) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i campingowych;
4) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów
regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę;
5) prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
6) trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.);
7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych;
8) organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021, z 2011
r. Nr 217, poz. 1280, z późn. zm.), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w
godz. 22.00–6.00 , z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez
gminnych;
9) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;
10) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych;
11) prowadzenia robot melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących
stosunków wodnych;
12) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ
urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu,
13) w obrębie ciągów komunikacyjnych (chodników, ulic i dróg publicznych) nie dopuszcza się
prowadzenia handlu obnośnego i obwoźnego z zastrzeżeniem: punkty sprzedaży pamiątek,
wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze mogą być
prowadzone w strefie "A" w miejscach wyznaczonych przez gminę, również w obrębie ciągów
komunikacyjnych, pod warunkiem, Że nie zakłócają ruchu pieszych i pojazdów.
Położenie strefy „A” obrazuje poniższa mapa graficzna stanowiąca również Załącznik nr 8 do
niniejszego operatu.
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Mapa 1. Mapa strefy „A” ochrony uzdrowiskowej

2. W strefie "B" ochrony uzdrowiskowej zabrania się:
1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.):
a) stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy "A" ochrony uzdrowiskowej,
b) urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z
późn. zm.), oddziałujących na strefę "A" ochrony uzdrowiskowej polami elektromagnetycznymi o
poziomach wyższych niż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych - charakteryzowane
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przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych - dla miejsc dostępnych dla ludności,
określone na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
c) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych i
naziemnych parkingów wielopoziomowych;
2) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w
planie urządzenia lasu;
3) budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, d oraz pkt 2, 9, 11 i 12.
Położenie strefy „A” i „B” obrazuje poniższa mapa graficzna stanowiąca również Załącznik nr 9 do
niniejszego operatu.
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Mapa 2. Mapa strefy „B” ochrony uzdrowiskowej wraz z granicą strefy „A” oraz granicami obszaru i
terenu górniczego „Rabka-Zdrój”

3. W strefie "C" ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy lub innych czynności, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 9, 11 i 12 oraz w ust. 2 pkt 2.
Położenie strefy „A”, „B” i „C” obrazuje poniższa mapa graficzna stanowiąca również Załącznik nr 10
do niniejszego operatu.
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Mapa 3. Mapa strefy „C” ochrony uzdrowiskowej wraz z granicami strefy „A” i „B” oraz granicami
obszaru i terenu górniczego „Rabka-Zdrój”
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Bilans terenów zielonych stref ochrony uzdrowiskowej Rabki-Zdrój
Tereny zielone to roślinność towarzysząca zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki lub
powierzchnie z wytworzoną warstwą glebową (naturalnie lub sztucznie uformowaną) okresowo
pozbawione szaty roślinnej (ogródki przydomowe), parki miejskie, a także lasy, łąki i pastwiska.
W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów
zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:
1) W strefie „A”, gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźniki powierzchni terenów
zielonych dla nowo budowanych obiektów powinien wynosić nie mniej niż 65% powierzchni
inwestowanego terenu, a minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna wynosić
nie mniej niż 0,25 ha.
2) W strefie „B” stanowiącej otulinę strefy „A” wskaźnik powierzchni terenów zielonych dla nowo
budowanych obiektów powinien wynosić nie mniej niż 50% powierzchni inwestowanego terenu, a
minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna wynosić w granicach 0,08-0,15 ha.
3) W strefie „C” wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych dla nowo budowanych
obiektów powinien wynosić nie mniej niż 45% powierzchni inwestowanego terenu przy
wielkościach minimalnych nowo wydzielanych działek:
a) siedliskowych – 0,08 ha,
b) zagrodowych – 0,15 ha,
c) pensjonatowych – 0,25 ha.
Powierzchnia terenów zielonych poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej Rabki-Zdrój przedstawia
się następująco:
Tabela 5. Powierzchnia terenów zielonych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej
Tereny zielone

Powierzchnia [ha]

1.

Tereny lasów, zadrzewień i zakrzewień

29,08

2.

Tereny trwałych użytków zielonych

12,97

3.

Tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce, cmentarze,

34,62

tereny ujęć wód)
4.

Tereny zieleni w obrębie terenów zabudowy, w tym także

31,18

związanej z funkcją uzdrowiskową
5.

Tereny rolnicze, w obrębie których znajdują się rezerwy dla
rozwoju zieleni urządzonej

18,27
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6.

Razem

126,12

7.

Udział zieleni w pow. strefy "A"

75%

Źródło: Urząd Miasta Rabka-Zdrój

Tabela 6. Powierzchnia terenów zielonych w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej
Tereny zielone

Powierzchnia [ha]

1.

Tereny lasów, zadrzewień i zakrzewień

132,94

2.

Tereny trwałych użytków zielonych

61,80

3.

Tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce, cmentarze,

1,54

tereny ujęć wód)
4.

Tereny zieleni w obrębie terenów zabudowy, w tym także

65,40

związanej z funkcją uzdrowiskową
5.

Tereny rolnicze odłogowane, pokryte roślinnością trawiastą,

91,50

częściowo zakrzewione i zadrzewione
6.

Razem

7.

Udział zieleni w pow. strefy "B"

353,18
49%

Źródło: Urząd Miasta Rabka-Zdrój

Wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych dla nowo budowanych obiektów w strefie „C”
ochrony uzdrowiskowej jest spełniony i wynosi nie mniej niż 45% powierzchni inwestowanego terenu.
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ROZDZIAŁ 5.
Właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych
i właściwości lecznicze klimatu na obszarze objętym
wystąpieniem o potwierdzenie możliwości prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056),
gmina, która występuje o potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego winna
posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o właściwościach leczniczych,
potwierdzonych na zasadach określonych w art. 35 i art. 36 tej Ustawy.
Gmina Rabka-Zdrój spełnia powyższe wymogi ustawowe, co zostało szczegółowo przedstawione w
poniższych punktach niniejszego rozdziału.
5.1

Naturalne surowce lecznicze

Charakterystyka surowca leczniczego uzdrowiska – wody leczniczej. Uzdrowisko RabkaZdrój posiada odpowiedni mikroklimat i liczne złoża leczniczych wód mineralnych. W uzdrowisku
Rabka-Zdrój istnieje 5 ujęć leczniczych wód mineralnych. Są to głównie solanki jodkowo-chlorkowosodowe.
Jak wspomniano na obszarze uzdrowiska Rabka-Zdrój znajduje się 5 eksploatowanych odwiertów
wody leczniczej oraz 4 odwierty obserwacyjne. Eksploatowane odwierty wody leczniczej:

•

ujęcie „Warzelnia”,

•

ujęcie „Krakus”,

•

ujęcie „Helena”,

•

ujęcie „Rabka-19”,

•

ujęcie „Rabka IG-2”.
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Charakterystyka i klasyfikacja fizyko-chemiczna wód eksploatowanych w gminnych ujęciach
przedstawia się następująco:
1. Odwiert „Warzelnia” – mineralna woda lecznicza, swoista 1,96% chlorkowo-sodowa (solanki),
jodkowa.
Eksploatacja kopaliny odbywa się elektryczną pompą głębinową poprzez sieć rurociągów do
zbiornika głównego względnie grawitacyjnego.
Do uzyskania przez wodę z odwiertu „Warzelnia” świadectwa potwierdzającego jej właściwości
lecznicze niezbędne było wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych, chemicznych i
mikrobiologicznych wody. Podstawą do określenia zakresu wykonanych badań oraz sporządzenia
charakterystyki wód było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie
zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz. U. nr 80, poz. 565), z późniejszymi zmianami z dnia 27
lutego 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 605).
Badania zostały wykonane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny z Warszawy, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z siedzibą przy ulicy
Słowackiego nr 8, jednostkę, która na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, z dnia 9 lipca 2007 r.
(znak:

MZ-OZU-521-10591-3/OR/07),

nabyła

prawo

do

wydawania

gminom

świadectw

potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców na podstawie przeprowadzonych
badań.
Wyniki badań zawiera Załącznik Nr HU-90/WL-1/An/2017 do Świadectwa Nr HU-90/WL-1/2017
potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej
swoistej z odwiertu „Warzelnia”.
Wyniki analiz fizykochemicznych i chemicznych wody z odwiertu „Warzelnia” w Rabce-Zdroju,
uzyskane w badaniach kontrolnych (2011-2016) oraz aktualne wskazują naturalne wahania i
wzrost ogólnej mineralizacji oraz zawartości jodku. Nie wpływają one na zmianę charakterystyki
balneochemicznej tej wody, jak również wskazania do jej stosowania w kuracji uzdrowiskowej.
Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „Warzelnia” przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 7. Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „Warzelnia”
Lp.

Właściwości

Parametry wody

1.

Barwa (mg Pt)

2.

Smak

3.

Zapach

4.

Odczyn wody (pH)

7,46

5.

Przewodność elektryczna (mS/cm)

24,08

6.

Potencjał redox (mV)

47,2

7.

Absorbancja wody przy = 254 nm

0,054

Absorbancja wody przy = 436 nm

0,011

Temperatura wody na ujęciu

10,3oC

8.

0 (woda z nad osadu)
słony
Bez obcego zapachu

Źródło: Wyniki analizy chemiczno-fizycznej wody opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

W aktualnej analizie wody z odwiertu „Warzelnia” oznaczono łącznie 19602,00 mg rozpuszczonych
składników mineralnych w tym:

•

7170,0 mg/l sodu,

•

10635,00 mg chlorków,

•

13,7 mg jodków a także bor w stężeniu 64,9 mg/l.
Nie stwierdzono w niej innych składników potencjalnie toksycznych w stężeniach uznanych za
szkodliwe dla zdrowia przy wskazanym sposobie wykorzystania tej wody (kąpiel, inhalacja), jak
również wskaźników zanieczyszczenia - chemicznych czy też mikrobiologicznych.
Na podstawie wyników badań właściwości chemicznych, fizyko-chemicznych woda z odwiertu
„Warzelnia” została zaklasyfikowana jako: mineralna woda lecznicza, swoista 1,96%
chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa spełniająca wymagania określone dla wody
leczniczej.
Woda z odwiertu „Warzelnia” zastosowana do kąpieli, ze względu na stężenie (1,96%), w tym
zawartość głównie chlorku sodowego oraz zawartość jodków (13,7 mg/l), będzie działała
osmotycznie na skórę i tkanki przyległe. Efektem tego działania jest pobudzenia autonomicznego
układu nerwowego, zmniejszenie pobudliwości nerwów czuciowych i ruchowych (działanie
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przeciwbólowe) oraz regulacja krążenia krwi i zwiększenia ogólnej odporność organizmu. Zabieg
inhalacyjny z

użyciem

solanki

jodkowe

o

stężeniu (0,9-1,5%)

działa

oczyszczająco i

przeciwzapalnie na drogi oddechowe.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-1/2017 potwierdzające
właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „Warzelnia”
na terenie miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w
Poznaniu z siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie
uzdrowiskowym do kąpieli, a także do inhalacji po odpowiednim rozcieńczeniu wodą
dejonizowaną, wg zaleceń i wskazań lekarskich.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr
1 do niniejszego opracowania;
2. Odwiert „Krakus” – mineralna woda lecznicza, swoista 2,50% chlorkowo-sodowa (solanki),
jodkowa.
Eksploatacja kopaliny odbywa się elektryczną pompą głębinową poprzez sieć rurociągów do
zbiornika głównego względnie grawitacyjnego.
Do uzyskania przez wodę z odwiertu „Krakus” świadectwa potwierdzającego jej właściwości
lecznicze niezbędne było wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych, chemicznych i
mikrobiologicznych wody. Podstawą do określenia zakresu wykonanych badań oraz sporządzenia
charakterystyki wód było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie
zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz. U. nr 80, poz. 565), z późniejszymi zmianami z dnia 27
lutego 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 605).
Badania zostały wykonane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny z Warszawy, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z siedzibą przy ulicy
Słowackiego nr 8, jednostkę, która na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, z dnia 9 lipca 2007 r.
(znak:

MZ-OZU-521-10591-3/OR/07),

nabyła

prawo

do

wydawania

gminom

świadectw

potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców na podstawie przeprowadzonych
badań.
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Wyniki badań zawiera Załącznik Nr HU-90/WL-2/An/2017 do Świadectwa Nr HU-90/WL-2/2017
potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej
swoistej z odwiertu „Krakus”.
Wyniki analiz kontrolnych wykonywanych w 2011, 2015 i 2016 oraz aktualnych wskazują
dopuszczalne - naturalne wahania w składzie chemicznym wody z odwiertu „Krakus”, nie
wpływające na jej charakterystykę balneochemiczną i ocenione właściwości lecznicze.
Nie

stwierdzono

również

w

badaniach

składników

antropogenicznych

-

zanieczyszczeń

pochodzących ze środowiska zewnętrznego, w tym również mikrobiologicznych.
Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „Krakus” przedstawia poniższa tabela.
Tabela 8. Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „Krakus”
Lp.

Właściwości

Parametry wody

1.

Barwa (mg Pt)

2.

Smak

3.

Zapach

4.

Odczyn wody (pH)

7,37

5.

Przewodność elektryczna (mS/cm)

31,61

6.

Potencjał redox (mV)

-96,7

7.

Absorbancja wody przy = 254 nm

0,071

Absorbancja wody przy = 436 nm

0,012

Temperatura wody na ujęciu

9,8oC

8.

7,5
słony
bez obcego zapachu

Źródło: Wyniki analizy chemiczno-fizycznej wody opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

Na podstawie wyników badań właściwości chemicznych, fizyko-chemicznych woda z odwiertu
„Krakus” została zaklasyfikowana jako: mineralna

woda

lecznicza,

swoista

2,50%

chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa spełniająca wymagania określone dla wody
leczniczej.
Ze względu na ogólne stężenie (2,5%) oraz zawartość boru  70 mg/l zaleca się stosowanie wody
z odwiertu „Krakus” do inhalacji w rozcieńczeniu do stężenia 09-1,5%. Inhalacja roztworem solanki
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jodkowej powodującej działanie przeciwzapalne oraz rozrzedzające i usuwające wydzielinę dróg
oddechowych, zalecana jest w przewlekłych w schorzeniach, zwłaszcza nieżytach i stanach
zapalnych.
W kąpieli z użyciem solanki 2,50% jodkowej, oddziaływanie biochemiczne będzie uwarunkowane
ogólnym stężeniem soli i współdziałaniem jodków, przenikających w stopniu znaczącym przez
skórę. Dzięki tym czynnikom można uzyskać wpływ osmotyczny i przeciwzapalny na skórę i tkanki
przyległe a poprzez zawarte w nich receptory i autonomiczny układ nerwowy korzystne
oddziaływanie ogólne na organizm w tym: zwiększenie odporności, regulację ciśnienia krwi,
zmniejszenie bólu.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-2/2017 potwierdzające
właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „Krakus” na
terenie miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w
Poznaniu z siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie
uzdrowiskowym do kąpiel indywidualnych lub zbiorowych, a także do inhalacji po odpowiednim
rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, wg zaleceń lekarskich.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego opracowania;
3. Odwiert „Helena” – mineralna woda lecznicza, swoista 1,87% chlorkowo-sodowa (solanki),
jodkowa.
Eksploatacja kopaliny odbywa się urządzeniem pompowym typu konik (pompą żerdziową) do
zbiornika przyodwiertowego i dalej przepompowywana siecią rurociągów do punktu odbioru.
Do uzyskania przez wodę z odwiertu „Helena” świadectwa potwierdzającego jej właściwości
lecznicze niezbędne było wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych, chemicznych i
mikrobiologicznych wody. Podstawą do określenia zakresu wykonanych badań oraz sporządzenia
charakterystyki wód było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie
zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz. U. nr 80, poz. 565), z późniejszymi zmianami z dnia 27
lutego 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 605).
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Badania zostały wykonane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny z Warszawy, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z siedzibą przy ulicy
Słowackiego nr 8, jednostkę, która na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, z dnia 9 lipca 2007 r.
(znak:

MZ-OZU-521-10591-3/OR/07),

nabyła

prawo

do

wydawania

gminom

świadectw

potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców na podstawie przeprowadzonych
badań.
Wyniki badań zawiera Załącznik Nr HU-90/WL-3/An/2017 do Świadectwa Nr HU-90/WL-3/2017
potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej
swoistej z odwiertu „Helena”.
Wyniki kontrolnych analiz fizykochemicznych z lat (2011, 2015 i 2016) oraz aktualnych badań
pełnych wskazują dopuszczalne wahania naturalne w składzie chemicznym wody z odwiertu
„Helena” w Rabce-Zdroju. Dotychczasową klasyfikację tej wody potwierdza zawartość sodu,
chlorków oraz jodków. Oznaczono w niej także bar w stężeniu 14,7 mg/l oraz bor w stężeniu 38
mg/l.
W wodzie z odwiertu „Helena” nie stwierdzono wskaźników kontaktu zanieczyszczeniem
zewnętrznym - chemicznych czy też mikrobiologicznych.
Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „Helena” przedstawia poniższa tabela.
Tabela 9. Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „Helena”
Lp.

Właściwości

Parametry wody

1.

Barwa (mg Pt)

2.

Smak

3.

Zapach

4.

Odczyn wody (pH)

8,18

5.

Przewodność elektryczna (mS/cm)

24,16

6.

Potencjał redox (mV)

7.

Absorbancja wody przy = 254 nm

0,034

Absorbancja wody przy = 436 nm

0,001

Temperatura wody na ujęciu

10,4oC

8.

0 (woda z nad osadu)
słony
bez obcego zapachu

-3,5

Źródło: Wyniki analizy chemiczno-fizycznej wody opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

Operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Rabka-Zdrój 58

Na podstawie wyników badań właściwości chemicznych, fizyko-chemicznych woda z odwiertu
„Helena” została zaklasyfikowana jako: mineralna

woda

lecznicza,

swoista

1,87%

chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa spełniająca wymagania określone dla wody
leczniczej.
Przydatność wody z odwiertu „Helena” do inhalacji (w rozcieńczeniu wodą bidestylowaną do
stężenia 0,9-1,5%) determinuje obecność w nim jodków oraz chlorku sodowego, działających na
błony śluzowe dróg oddechowych oczyszczająco i przeciwzapalnie.
Solanka ta zastosowana do kąpieli przy współudziale czynników fizycznych (temperatura, ciśnienie
hydrostatyczne) będzie działała osmotycznie na skórę i tkanki przyległe, w tym zakończenia
nerwów, a w konsekwencji na autonomiczny układ nerwowy i procesy ogólnoustrojowe. Efektem
kąpieli w solankach jest poprawa funkcji ruchowych, zwiększenie odporności organizmu, a także
normalizacja czynności układu krążenia.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-3/2017 potwierdzające
właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „Helena” na
terenie miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w
Poznaniu z siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie
uzdrowiskowym do kąpieli oraz do inhalacji w czasie 1 turnusu kuracyjnego w ciągu 1 roku.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr 3
do niniejszego opracowania;
4. Odwiert „Rabka 19” – mineralna woda lecznicza, swoista 1,94% chlorkowo-sodowa (solanki),
jodkowa.
Eksploatacja kopaliny odbywa się elektryczną pompą głębinową do zbiornika przyodwiertowego
poprzez separator gazu i dalej siecią rurociągów przepompowywana do zbiornika głównego
względnie grawitacyjnego.

Do uzyskania przez wodę z odwiertu „Rabka 19” świadectwa potwierdzającego jej właściwości
lecznicze niezbędne było wykonanie kompleksowych badań fizykochemicznych, chemicznych i
mikrobiologicznych wody. Podstawą do określenia zakresu wykonanych badań oraz sporządzenia
charakterystyki wód było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie
zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
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potwierdzającego te właściwości (Dz. U. nr 80, poz. 565), z późniejszymi zmianami z dnia 27
lutego 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 605).
Badania zostały wykonane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny z Warszawy, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z siedzibą przy ulicy
Słowackiego nr 8, jednostkę, która na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, z dnia 9 lipca 2007 r.
(znak:

MZ-OZU-521-10591-3/OR/07),

nabyła

prawo

do

wydawania

gminom

świadectw

potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców na podstawie przeprowadzonych
badań.
Wyniki badań zawiera Załącznik Nr HU-90/WL-4/An/2017 do Świadectwa Nr HU-90/WL-4/2017
potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej
swoistej z odwiertu „Rabka 19”.
Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „Rabka 19” przedstawia poniższa tabela.
Tabela 10. Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „Rabka 19”
Lp.

Właściwości

Parametry wody

1.

Barwa (mg Pt)

2.

Smak

3.

Zapach

4.

Odczyn wody (pH)

7,60

5.

Przewodność elektryczna (mS/cm)

24,21

6.

Potencjał redox (mV)

48,0

7.

Absorbancja wody przy = 254 nm

0,071

Absorbancja wody przy = 436 nm

0,016

Temperatura wody na ujęciu

10,6oC

8.

11 (woda z nad osadu)
słony
bez obcego zapachu

Źródło: Wyniki analizy chemiczno-fizycznej wody opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

Wyniki analizy fizykochemiczne z 2015 r. oraz aktualnych wskazują naturalne dopuszczalne
wahania ogólnej zawartości rozpuszczonych składników mineralnych oraz swoistych (jodków). W
wodzie z odwiertu „Rabka 19” aktualnie oznaczono:
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•

7030,00 mg/l sodu,

•

10840,00 mg/l chlorków,

•

16,9 mg/l jodków,

•

23 mg/l baru,

•

 52 mg/l boru.
Stężenie baru i boru przekracza limity dopuszczalne dla wody przeznaczonej do inhalacji.
Nie stwierdzono w ocenianej wodzie wskaźników kontaktu z zanieczyszczeniem zewnętrznym
zarówno chemicznych, jak i też mikrobiologicznych.
Na podstawie wyników badań właściwości chemicznych, fizyko-chemicznych woda z odwiertu
„Rabka 19” została zaklasyfikowana jako: mineralna woda lecznicza, swoista 1,94%
chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa spełniająca wymagania określone dla wody
leczniczej.
Kąpiel solankowa w kontakcie ze skórą i przy współudziale czynników fizycznych (temperatura,
ciśnienie hydrostatyczne) działa osmotycznie na skórę i tkanki przyległe, zwłaszcza naczynia
krwionośne i zakończenia nerwów. Efektem tego działania jest pobudzenie autonomicznego układu
nerwowego

oraz

korzystny

wpływ

na

wiele

procesów

ogólnoustrojowych,

wzmocniony

biochemicznym oddziaływaniem jodków.
Oznaczony skład chemiczny wody z odwiertu „Rabka 19” wskazuje celowości jej wykorzystania do
kąpieli również dla dzieci.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-4/2017 potwierdzające
właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „Rabka 19”
na terenie miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w
Poznaniu z siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie
uzdrowiskowym do kąpieli indywidualnych lub zbiorowych w basenach.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr 4
do niniejszego opracowania;
5. Odwiert „IG-2” – mineralna woda lecznicza, swoista 2,54% chlorkowo-sodowa (solanki),
jodkowa, żelazista, termalna.
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Do uzyskania przez wodę z odwiertu „IG-2” świadectwa potwierdzającego jej właściwości lecznicze
niezbędne

było

wykonanie

kompleksowych

badań

fizykochemicznych,

chemicznych

i

mikrobiologicznych wody. Podstawą do określenia zakresu wykonanych badań oraz sporządzenia
charakterystyki wód było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie
zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz. U. nr 80, poz. 565), z późniejszymi zmianami z dnia 27
lutego 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 605).
Badania zostały wykonane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład
Higieny z Warszawy, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z siedzibą przy ulicy
Słowackiego nr 8, jednostkę, która na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, z dnia 9 lipca 2007 r.
(znak:

MZ-OZU-521-10591-3/OR/07),

nabyła

prawo

do

wydawania

gminom

świadectw

potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców na podstawie przeprowadzonych
badań.
Wyniki badań zawiera Załącznik Nr HU-90/WL-5/An/2017 do Świadectwa Nr HU-90/WL-5/2017
potwierdzającego właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej
swoistej z odwiertu „IG-2”.
Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „IG-2” przedstawia poniższa tabela.
Tabela 11. Właściwości fizyko-chemiczne wody z odwiertu „IG-2”
Lp.

Właściwości

Parametry wody

1.

Barwa (mg Pt)

2.

Smak

3.

Zapach

4.

Odczyn wody (pH)

7,36

5.

Przewodność elektryczna (mS/cm)

32,70

6.

Potencjał redox (mV)

67,5

7.

Absorbancja wody przy  = 254 nm

0,057

Absorbancja wody przy  = 436 nm

0,017

8.

Temperatura wody na ujęciu

7,5 (woda z nad osadu)
słony
bez obcego zapachu

22,0-28,0oC

Źródło: Wyniki analizy chemiczno-fizycznej wody opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny
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Wyniki analizy właściwości fizykochemicznych i chemicznych wody z odwiertu „IG-2” w RabceZdroju uzyskane w latach 2008-2017 wskazują dopuszczalne naturalne wahania ogólnej zawartości
rozpuszczonych składników mineralnych (2,3-2,45 %), w tym również swoistych tj. jodków (18,0
mg/l- 22,2 mg/l) oraz żelaza (6,5-11,0 mg/l).
Zmiany te nie wpływają na charakterystykę balneochemiczną tej wody i jej właściwości mające
znaczenie przy zastosowaniu dla celów leczniczych.
W wodzie z odwiertu „IG-2” w Rabce-Zdroju oznaczono bor w stężeniu  62 mg/l limitowany przy
stosowaniu tej wody do inhalacji na poziomie ≤30 mg/l.
Nie stwierdzono natomiast w ocenianej wodzie wskaźników zanieczyszczenia - chemicznych lub
mikrobiologicznych.
Na podstawie wyników badań właściwości chemicznych, fizyko-chemicznych woda z odwiertu „IG2” została zaklasyfikowana jako: mineralna woda lecznicza, swoista 2,54% chlorkowosodowa (solanki), jodkowa, żelazista, termalna spełniająca wymagania określone dla
wody leczniczej.
Oznaczony skład chemiczny wody z odwiertu „IG-2” zastosowanej do kąpieli determinuje jej
działanie osmotyczne dla skóry i tkanki przyległe, w tym zakończenia nerwów a w konsekwencji na
autonomiczny układ nerwowy. Powoduje to regulacją czynności układu krążenia i narządów ruchu.
Woda z odwiertu IG-2 po rozcieńczeniu do stężenia 0,9-1,5% zastosowana do inhalacji dróg
oddechowych działać może oczyszczająco i przeciwzapalnie.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-5/2017 potwierdzające
właściwości lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „IG-2” na
terenie miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w
Poznaniu z siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie
uzdrowiskowym do kąpieli leczniczych indywidualnych lub zbiorowych w basenie, a po
rozcieńczeniu wodą destylowaną również do inhalacji w czasie 21 dniowego turnusu kuracyjnego.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr 5
do niniejszego opracowania.
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5.2

Właściwości lecznicze klimatu

Gmina miejsko-wiejska Rabka-Zdrój otoczona jest masywami górskimi – od południowego-wschodu
Gorcami, zaś od północy Beskidem Wyspowym (pasmo Lubonia Wielkiego). Obszar Gminy RabkaZdrój częściowo leży na terenach otuliny Gorczańskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatu Luboń
Wielki. W centrum Rabki-Zdroju położony jest piękny i rozległy (23,59 ha) Park Zdrojowy.
Cechą charakterystyczną klimatu omawianego obszaru jest duży stopień nasłonecznienia i niewielka
ilość odpadów oraz wcześniej wspomniana naturalna bariera górska chroniąca przed silnymi wiatrami.
Statystycznie wiosna jest zawsze chłodniejsza od jesieni, średnia temperatura wiosny: +2oC, jesieni
+7,5oC, co wynika z występowania pokrywy śnieżnej. Pierwsze dni z przymrozkami występują w
październiku, pierwsze mrozy w pierwszej dekadzie listopada. Ostatnie dni z przymrozkami występują
nawet w pierwszej dekadzie kwietnia.
Tutejszy klimat jest odmienny od klimatu górskiego, gdyż kształtują go ścierające się wpływy mas
powietrza polarno-kontynentalnego i polarno-morskiego. Najlepsze warunki do klimatoterapii panują
od maja do września. W okresie występowania warunków przegrzania – lato, najwłaściwszą formą
terapii jest leżakowanie w cieniu. W miesiącach jesiennych celowe jest stosowanie klimatoterapii
ruchowej.
Do uzyskania przez klimat Gminy Rabki-Zdrój świadectwa potwierdzającego jego właściwości lecznicze
niezbędne było wykonanie kompleksowych badań. Podstawą do określenia zakresu niezbędnych
badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu było:

•

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1056),

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 (t.j.
Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych
do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych
klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U. 2006
nr 80 poz. 565), z późniejszymi zmianami z dnia 27 lutego 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 605),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (Dz.U. 2016 poz. 1709) (t.j. Dz.U. 2018 poz. 605),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U.2012 poz.1031),
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•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz.1119),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2018 poz.1120),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883).

Opracowanie dotyczące niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych klimatu wykonano w
Zakładzie Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza (ZMZP) IMGW-PIB Oddział w Krakowie, stanowiące
Załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.
Warunki klimatu lokalnego
Ze względu na specyfikę prowadzenia badań nad właściwościami leczniczymi klimatu uzdrowiska
(konieczność wykorzystania danych z okresu wieloletniego) do określenia warunków klimatu
uzdrowiska zastosowano obok serii pomiarów w strefie uzdrowiskowej metodę modelowania
wykorzystującą dane pomiarowe z wybranych stacji meteorologicznych na obszarze uzdrowiska i
okolic.

Warunki

te

zostały

opracowane

na

podstawie

danych

obserwacyjnych

ze

stacji

meteorologicznych IMGW-PIB przy wykorzystaniu metody podobieństwa i odnoszą się do okresu 2006
- 2015.
Pogoda i klimat uzdrowiska Rabka-Zdrój i okolic, podobnie jak i innych miejscowości w Polsce
uwarunkowane są wzajemnym oddziaływaniem trzech grup czynników:

•

ogólnocyrkulacyjnych - czasowa zmiana układów barycznych i napływów mas powietrza (zmiany
te odpowiadają za dużą zmienność typów pogody na danym terenie i występowanie anomalii
klimatycznych w poszczególnych sezonach i latach);

•

radiacyjnych - to przede wszystkim ilość energii dostarczanej w postaci promieniowania
słonecznego,

•

lokalnych - wiążą się silnie z ukształtowaniem terenu, charakterem warstwy granicznej atmosfery.

Uzdrowisko Rabka-Zdrój położone jest w rejonie bioklimatycznym VI „podgórskim i górskim”
odznaczającym się dużym zróżnicowaniem warunków bioklimatycznych o typie umiarkowanym i silnie
bodźcowym. Charakteryzuje się, zatem następującymi:
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•

warunkami solarnymi - roczna suma usłonecznienia wynosi na podstawie danych z wielolecia
1813

godzin,

t.j.

więcej

niż

statusowo

wymagana

norma

przyjęta

dla

miejscowości

uzdrowiskowych >1500 godzin. Największa liczba godzin słonecznych zaznacza się od maja (217)
do sierpnia (240), a maksymalną liczbę obserwuje się w lipcu w wysokości 255 godzin.
Najmniejsze usłonecznienie <100 godzin w miesiącu, notuje się od listopada (86) do lutego (74),
a minimum przypada na styczeń (55). Zatem Rabka-Zdrój charakteryzuje się korzystnymi
warunkami solarnymi,

•

warunkami termicznymi - średnia wartość temperatury powietrza w uzdrowisku to 7,0°C.
Najwyższe wartości średnie notuje się od czerwca (15,0°C) do sierpnia (16,5°C), z maksimum w
lipcu (17,3°C). Najniższe wartości średnie obserwuje się od grudnia (−1,4°C) do lutego (−2,5°C) z
minimum w styczniu wynoszącym

−3,3°C. Absolutne maksimum temperatury dobowej

zanotowano 16 lipca 2007 roku w wysokości 33,2°C, a podobnie wysoką wartość również kilka lat
później, w dniu 8 sierpnia 2013 roku, absolutne maksimum dobowe temperatury wynosiło 33,0°C.
23 stycznia 2006 roku odnotowano absolutne minimum temperatury dobowej w wysokości
−28,0°C.
W Rabce-Zdroju w okresie od maja (a sporadycznie już od kwietnia) do września obserwuje się
dni gorące (Tmax>25,0°C), w ciągu roku jest ich 21. Najwięcej z nich występuje w lipcu (9) i w
sierpniu (7), najmniej jest ich w maju i wrześniu (po 1 dniu w miesiącu). Znaczną rzadkością są
tutaj dni upalne (Tmax>30,0°C), których w roku jest zaledwie 2. Mogą wystąpić w lipcu i sierpniu
(po 1 dniu w miesiącu), ale zdarzają się też w czerwcu i wrześniu (0,1 dnia).
Podobny rozkład prezentuje liczba dni mroźnych (Tmin<−10,0°C) oraz bardzo mroźnych
(Tmax<−10,0°C), w ciągu roku występują kolejno około 22 i 2 razy. Dni mroźne obserwowane są
od listopada (1) do lutego (2), a najczęściej występują w styczniu (8) oraz w lutym (6). Dni
bardzo mroźne mogą wystąpić w grudniu i w styczniu (po 0,5 dnia), natomiast najczęściej mogą
pojawić się w lutym (1);

•

opadami i zjawiskami atmosferycznymi - roczna suma opadu atmosferycznego wynosi tu
898,1 mm. Przeważają opady półrocza letniego, najwyższe sumy notuje się od maja (124,1 mm)
do lipca, na który przypada maksimum (131,5 mm). Sumy najniższe (poniżej 60 mm) obserwuje
się od listopada (54,6 mm) do kwietnia (45,1 mm), z minimum w grudniu (32,4 mm). Najwyższa
maksymalna suma dobowa opadu atmosferycznego odnotowana została 15 maja 2014 roku w
wysokości 100,7 mm, najniższa natomiast maksymalna suma dobowa w dniu 23 stycznia 2007
roku i wynosiła 14,3 mm. W ciągu roku odnotowuje się w Rabce-Zdrój 169 dni z opadem
atmosferycznym, co spełnia statutową normę <183 dni. Najwięcej z nich występuje od
maja (17) do lipca (15), natomiast największa ich ilość zaznacza się w styczniu (18). W

Operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Rabka-Zdrój 66

pozostałych miesiącach jest to od 13 do 14 dni w miesiącu, a najmniej z nich notuje się w
kwietniu (12).
W uzdrowisku odnotowuje się 85 dni z mgłą. Przeważają mgły dla półrocza chłodnego (X-III), a
jest ich 52, natomiast liczba dni w okresie dla półrocza ciepłego (IV-IX) to 33. W obu przypadkach
jednak nie jest spełniony wymóg stosowany dla miejscowości uzdrowiskowych wynoszący kolejno
<50 i <15 dni. Najwięcej dni z mgłą obserwuje się od września (10) do listopada (12) oraz w
styczniu (10), z maksimum w październiku 13 dni. w pozostałych miesiącach jest to około 5 dni w
miesiącu, natomiast ich najmniejsza ilość występuje w lipcu;

•

warunkami anemologicznymi - średnia prędkość wiatru w Rabce-Zdrój to 2,3 m/s. Najwyższe
średnie zaznaczają się od listopada do marca (2,6 m/s), z maksimum w grudniu 2,7 m/s. W
pozostałym okresie wartości wahają się od 2,0 do 2,2 m/s miesięcznie, a minimum przypada na
sierpień 1,9 m/s. Maksymalną średnią dobową prędkość wiatru odnotowano w dniu 18 stycznia
2007 roku w wysokości 7,1 m/s, a także nieco niższą 1 lutego tego samego roku w wysokości 6,6
m/s. Roczny udział ciszy atmosferycznej w ogólnej obserwacji warunków anemologicznych w
Rabce-Zdrój stanowi 19%. Najwyższy odsetek notowany jest od sierpnia (22,5%) do października
(22,0%), z maksimum we wrześniu (23,4%). Najmniejszy udział ciszy atmosferycznej zaznacza się
od listopada (16,6%) do marca, na który przypada minimum równe 15,0%.
W ciągu roku odnotowuje się 18 dni, w czasie których średniodobowa prędkość wiatru o godzinie
12 UTC jest niższa niż 2,0 m/s. Najczęściej ma to miejsce we wrześniu i listopadzie (po 3 dni),
nieco rzadziej w sierpniu i październiku (po 2 dni w miesiącu), w pozostałym okresie jest to około
1 dnia w miesiącu. Znacznie rzadziej obserwuje się dni z wiatrem silnym, którego prędkość o
godz. 12 UTC jest wyższa niż 8,0 m/s, a jest ich zaledwie 5 w roku. Najczęściej mogą one
wystąpić w lutym, a także w marcu i listopadzie, w pozostałej części roku występują sporadycznie,
przy czym najrzadziej można zaobserwować je w kwietniu, czerwcu i wrześniu (0,1 dnia).
Rozkład kierunków wiatru, choć uwarunkowany jest w regionie czynnikami ogólnocyrkulacyjnymi,
w Rabce-Zdroju determinowany jest warunkami o topograficznymi. Dominują tutaj kierunki z
sektora NW+NNW+N. Róża prędkości wiatru wyraźnie uprzywilejowuje też sektor SW+SSW+S co
wskazuje na przewagę czynników ogólnocyrkulacyjnych i regionalnych (wiatr fenowy);

•

ciśnieniem atmosferycznym - wartość średnioroczna ciśnienia atmosferycznego to 1017,1 hPa.
Najwyższe wartości zaznaczają się od września (1018,0 hPa) do lutego (1017,7 hPa), a maksimum
przypada na grudzień (1020,4 hPa). Najniższe wartości ciśnienia obserwowane są od kwietnia
(1015,7 hPa) do sierpnia (1015,5 hPa), a minimum występuje w lipcu 1015,0 hPa.
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Właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska w świetle kryteriów Ministerstwa Zdrowia
W tabelach poniżej przestawiono wyznaczone na podstawie kryteriów zgodnych z wytycznymi
zawartymi w załączniku nr 3 Rozporządzenia Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 565 ze zm. (t.j. Dz.U. 2018, poz.
605) charakterystyki właściwości leczniczych Uzdrowiska Rabka-Zdrój uzyskane na podstawie
pomiarów badań modelowych. Modelowanie było konieczne dla wyznaczenia tych charakterystyk
meteorologicznych, których ze względu na krótki okres pomiarowy nie dało się przeprowadzić na
podstawie pomiarów. Przeprowadzono je stosując autorską metodykę ZMZP IMGW-PIB przy
wykorzystaniu danych z istniejącej sieci pomiarowej IMGW-PIB i pomiarów specjalnych (stacja
meteorologiczna: Rabka-Zdrój).
Tabela 12. Wybrane elementy klimatu uzdrowiska Rabka-Zdrój z okresu 2006 – 2015.
Temperatura
Element meteorologiczny

powietrza*
0

[ C]
Średnia roczna
Najwyższa roczna***

Najniższa roczna***
Absolutne dobowe
maksimum
Absolutne dobowe
minimum
Najwyższa terminowa

Najwyższa dobowa

Najniższa dobowa

Prędkość wiatru**
[m/s]

Suma opadu
atmosferycznego
[mm]

7,0

2,3

898,10

8,0

2,6

1307,9

(2014 r.)

(2008 r.)

(2010 r.)

5,9

2,0

728,5

(2010 r.)

(2006 r.)

(2008 r.)

–

–

–

–

33,2
(16.07.2007 r.)
−28,0
(23.01.2006 r.)
–

20
(18.01.2007 r.)

–

25,5

7,1

100,7

(08.08.2013 r.)

(18.01.2007 r.)

(15.05.2014 r.)

−24,3

0,1

(23.01.2006 r.)

(20.12.2011 r.)

brak opadu

Objaśnienie:
*
- temperatura powietrza - mierzona jest na wysokości 2 m nad poziomem gruntu (n.p.g.),
** - prędkość wiatru mierzona jest na wysokości wiatromierza (10 m n.p.g.),
***

- najwyższa i najniższa temperatury powietrza i prędkości wiatru, odnosi się odpowiednio do
najwyższej i najniższej rocznej i dobowej wartości danego elementu meteorologicznego.
Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
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pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Tabela 13. Ocena właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Rabka-Zdrój
Wielkość zalecana wg
Element

RMZ z dn.13.04.2006
r. Dz.U. Nr 80 poz.
565

Usłonecznienie:
- liczba godzin ze słońcem w roku

Wielkość średnia
określona
dla uzdrowiska
z okresu

Wielkość
z lat 2016- 2017

2006 - 2015
1812,9

1959,6

godzin

godzin

≤ 183 dni

169 dni

192,5 dni

≤ 50 dni

49,9 dni

51,5 dni

≤ 15 dni

31,5 dni

35 dni

≥ 1500 godzin

Opad atmosferyczny:
- liczba dni z dobową suma opadu ≥
0,1 mm w roku
Mgła:
- liczba dni w półroczu zimowym (od
X do III)
- liczba dni w półroczu letnim (od IV
do IX)
Dzień parny:
- liczba dni w roku z ciśnieniem pary
wodnej ≥18,8 hPa

15,4 dni
rzadko

12 dni

(z godziny 12 UTC)
Wilgotność względna powietrza:
- liczba dni w roku z wilgotnością <
55%
- liczba dni w roku z wilgotnością >
86%

mała

53,9 dni

50,5 dni

mała

43,8 dni

35,5 dni

rzadko

20,6 dni

19 dni

rzadko

2,2 dnia

1 dzień

rzadko

21,8 dni

17,5 dni

rzadko

2,4 dni

2,5 dzień

mała

135,1 dni

140,5 dni

(z godziny 12 UTC)
Liczba dni charakterystycznych
termicznie w roku:
- dni gorące (tmax ≥ 25°C)
- dni upalne (tmax ≥ 30°C)
- dni mroźne (tmin ≤ -10°C)
- dni bardzo mroźne (tmax ≤ -10°C)
Zachmurzenie:
- liczba dni w roku z zachmurzeniem
całkowitym
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Wielkość zalecana wg
RMZ z dn.13.04.2006

Element

r. Dz.U. Nr 80 poz.
565

Wielkość średnia
określona
dla uzdrowiska
z okresu

Wielkość
z lat 2016- 2017

2006 - 2015

(z godziny 12 UTC)
Charakterystyka anemologiczna:
- liczba dni ze średnią dobową
prędkością wiatru < 2 m/s wraz z ciszą

mała

17,9 dni

21 dni*

rzadko

4,7 dnia

5 dni

rzadko

10,8%

11,5%

- burzą

rzadko

34 dni

31,5 dni

- wiatrem halnym

rzadko

1,7 dni

1,5 dni

mało

0,6%

0,8%

rzadko

3,1%

3,4%

3,0%

2,3%

atmosferyczną (warunki przewietrzania
terenu)
- liczba dni z prędkością wiatru > 8
m/s (z godziny 12 UTC)
Zmiany pogody (nie częstsze niż 50%
dni w miesiącu)
Liczba dni w roku z:

Kontrasty dobowe temperatury i
wilgotności względnej powietrza
związane z zastoiskami chłodnego
powietrza i inwersjami temperatury w
roku
Pojawiania się wartości temperatury
odczuwalnej w roku:
- wysokich (t > 25°C)
- niskich (t < -10°C)

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Uzdrowisko Rabka-Zdrój charakteryzuje się dość stabilnym klimatem lokalnym, kontrasty występują tu
bardzo rzadko.
Dla potrzeb opracowania zmiany pogody identyfikowano na podstawie jednoczesnego występowania
dużej zmienności Δ w ciągu ostatnich 24 godzin dwóch z trzech elementów meteorologicznych:
temperatury

powietrza

Δt > 10ºC,

wilgotności

względnej

powietrza

Δf > 40%,

ciśnienia
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atmosferycznego Δp > 8hPa. Przy czym rzadkie występowanie takich zmian, nie powinno występować
częściej niż 50% dni w miesiącu.
Klimat lokalny Rabki-Zdroju pozostaje w większym stopniu niż to ma miejsce w innych uzdrowiskach,
pod wpływem lokalnych szczególnie pod względem warunków termicznych. Sprawia to, że
charakteryzuje się dość dużą zmiennością przestrzenna temperatury powietrza.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze warunki klimatyczne tego uzdrowiska zarówno w
odniesieniu do okresu wieloletniego 2006 – 2015 roku jak też i dwóch ostatnich lat 2016 2017 spełniają kryteria ustalone z załączniku nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych
naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru
świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz.U. nr 80, poz. 565 ze zm.).
Ocena lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych wraz wyznaczeniem obszarów
o różnej przydatności do prowadzenia leczenia klimatycznego
Waloryzację

elementów

środowiska

przyrodniczego

w

aspekcie

lecznictwa

uzdrowiskowego

przeprowadzono na podstawie opracowanej metodyki oceny. Ocenę przydatności środowiska do celów
leczniczych

przeprowadzono

na

podstawie

wskaźników

cząstkowych,

opisujących

czynniki

środowiskowe najbardziej istotne z punktu widzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Bonitacji poddano
rzeźbę terenu pod kątem jej wpływu na dopływ promieniowania bezpośredniego oraz warunki
aerologiczne oraz pokrycie i zagospodarowanie terenu w aspekcie ich roli w kształtowaniu warunków
bioklimatycznych. W celu ostatecznej bonitacji terenu i wydzielenia obszarów o określonej
przydatności do celów leczniczych posłużono się wskaźnikiem kompleksowym, który poza wskaźnikami
cząstkowymi uwzględnia także zróżnicowanie rzeźby na analizowanym terenie.
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Rys. 7 Ocena przydatności środowiska przyrodniczego Gminy Rabka-Zdrój do celów leczenia
uzdrowiskowego – strefy „A” i „B”: półrocze ciepłe

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Rys. 8 Ocena przydatności środowiska przyrodniczego Gminy Rabka-Zdrój do celów leczenia
uzdrowiskowego – strefy „A” i „B”: półrocze chłodne

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.
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Analiza wynikowych map oceny przydatności środowiska przyrodniczego Uzdrowiska Rabki-Zdrój do
celów leczenia uzdrowiskowego wykazuje, że obszar Parku Zdrojowego w strefie ”A”
uzdrowiska oraz obszar położony w centralnej części strefy ochrony uzdrowiskowej ”A”
posiada

warunki

bardzo

korzystne

i

korzystne

dla

wspomagania

lecznictwa

uzdrowiskowego klimatoterapią, choć biorąc pod uwagę różne jej formy są one uzależnione od
zmiennych w roku warunków pogodowych. Bardzo korzystne warunki posiada także obszar
położony na wschodzie strefy uzdrowiskowej ”B”.
Warunki sanitarne powietrza
Badanie jakości powietrza w uzdrowisku powinno odpowiadać wymogom przepisów wydanych na
podstawie art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427), co oznacza, że wyniki te powinny pochodzić
z badań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i ewentualnie pomiarów
bezpośrednich, jeśli takowe są prowadzone w strefie „A” uzdrowiska. W Rabce-Zdroju pomiary takie
były przeprowadzone przez WIOŚ w Krakowie w 2017 roku z zastosowaniem metod referencyjnych i
ekwiwalentnych.
Wobec powyższego do oceny stanu jakości powietrza w uzdrowisku posłużono się następującymi
zbiorami danych i informacjami:

•

analiza przeprowadzonych w ramach działań ustawowych PMŚ/GIOŚ WIOŚ w Krakowie ocen
rocznych jakości powietrza dla województwie małopolskiego za lata 2012 – 2017. (dane ze stacji
PMŚ/GIOŚ monitoringu jakości powietrza; (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives),

•

dane pomiarowe stacji monitoringu PMŚ WIOŚ w Krakowie w Rabce-Zdrój,

•

transpozycja danych pomiarowych ze stacji PMŚ zlokalizowanych w podobnych warunkach na
podstawie analizy podobieństwa.

Dla substancji, dla których nie dokonywano pomiaru bezpośredniego posłużono się wynikami
pomiarów wykonywanych przez WIOŚ w Krakowie oraz w ramach PMŚ oraz IMGW-PIB na stacjach o
dużej reprezentatywności dla Rabki-Zdrój przy zastosowaniu analizy podobieństwa i modelowania
statystycznego.
Poniżej przedstawiono wyniki: pomiarów pyłu PM10, PM2,5 i BaP ze stacji WIOŚ w Krakowie.
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Tabela 14. Wyniki pomiarów i szacowania wybranych stężeń zanieczyszczeń w latach 2016 – 2017
w Rabce-Zdroju.
Parametr

2016

2017

2016 -2017

Średnie roczne stężenie PM10 [µg/m3]

36

36,2*)

36,1

Liczba dni ze stężeniem PM10 >50 [µg/m3]

69

78*)

73,5

25,8

25,8*)

25,8

7,55

7,5

Średnie roczne stężenie PM2.5 [µg/m3]

Średnie roczne stężenie BaP (PM10)
7,45
[ng/m3]
*)wyniki uzyskane z pomiarów bezpośrednich pogrubiono.

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Ze względu na brak pomiarów bezpośrednich w roku 2016 r. na stacji Rabka-Zdrój rok 2016 został
wymodelowany na podstawie pomiarów IMGW-PIB w Krynicy-Zdrój i GIOŚ/PMŚ Inspektorat WIOŚ w
Krakowie z Nowego Targu. Wyniki pomiarów na stacji PMŚ w Nowym Targu i Krynicy-Zdrój po
modelowaniu można uznać za reprezentatywne dla uzdrowiska na podstawie tzw. analizy
podobieństwa. Metodyka reprezentatywności stacji pomiarowych PMŚ została zaprezentowana w
pracy: „Opracowanie wytycznych do określania reprezentatywności stanowisk do pomiarów
zanieczyszczeń powietrza oraz określenie reprezentatywności stanowisk pomiarowych funkcjonujących
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” realizowanej przez Ekometria Sp. z o.o. i IMGW-PIB
w latach 2015 - 2017 na zlecenie GIOŚ. Opracowanie to jest dostępne w GIOŚ.
Analiza wyników pomiarów wykazała, że w latach 2016 – 2017, na obszarze strefy A uzdrowiska
Rabka-Zdrój w zakresie pyłu PM10 dotrzymane były standardy dla stężeń średniorocznych (stężenie
średnioroczne PM10 wynosiło 36 µg/m 3 w 2016 roku i 36,2 µg/m3 w roku 2017), natomiast nie
dotrzymany został parametr liczby dni z przekroczeniami dobowej wartości 50 µg/m 3 stężeń pyłu
PM10 (wartość dopuszczalna 35 rocznie wobec 69 dni w roku 2016 i 78 dni w roku 2017). Nieznacznie
przekroczone były także średnie roczne stężenia docelowe pyłu PM 2,5. Poziom docelowy stężeń B(a)P
nie został dotrzymany.
Nie

stwierdzono

także

przekroczeń

zanieczyszczenie ozonem przyziemnym.

dopuszczalnych

norm

prawnych

charakteryzujących
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Podsumowanie
Analiza wyników oceny jakości powietrza dokonana na podstawie pomiarów bezpośrednich w
uzdrowisku

Rabce-Zdrój

oraz

danych

ze

stacji

monitoringowych

PMŚ/GIOŚ

i

IMGW-PIB

reprezentatywnych dla tej miejscowości przeprowadzona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza
(ZMZP) IMGW-PIB Oddział w Krakowie wykazała, że standardy jakości powietrza w strefie ”A” ochrony
uzdrowiskowej nie są dotrzymane w zakresie: PM10 (liczba dni z przekroczeniem średniego dobowego
stężenia PM10 >50 ug/m3, PM2,5 (stężenie średnie roczne), benzoalfapiren (stężenie docelowe).
W celu poprawy jakości powietrza Gmina Rabka-Zdrój Uchwałą Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju, w dniu 25 stycznia 2017 r. przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy RabkaZdrój”, szerzej opisany w rozdziale 11.1 niniejszego opracowania.
Zgodnie ze świadectwem potwierdzającym właściwości lecznicze klimatu, Uzdrowisko Rabka-Zdrój
(Gmina Rabka-Zdrój, woj. małopolskie):

•

charakteryzuje się parametrami sanitarnymi powietrza przekraczającymi obowiązujące
normy prawne odpowiadające wymogom RMŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031) dla następujących parametrów jakości
powietrza: stężeń średniorocznych do B(a)P – osiągnięcie poziomu docelowego, liczby dni z
przekroczeniem średniej dobowej stężeń pyłu PM10. Powyższe wynika z pomiarów bezpośrednich
PMŚ wykonywanych w roku 2017, oceny rocznej jakości powietrza wykonanej przez WIOŚ w
Krakowie, transpozycji wyników stacji pomiarowych, ze stacji PMŚ reprezentatywnej dla
uzdrowiska na podstawie analizy podobieństwa. Wyniki tych badań nie spełniają wymagań RMZ z
dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości
leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich
oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (tj. Dz.U. 2018, poz. 605) w
zakresie dotrzymania standardów dla wspominanych wyżej substancji;

•

poziomem hałasu: przekraczającym nieznacznie dopuszczalne normy hałasu na dwóch
stanowiskach pomiarowych w strefie A uzdrowiska. Oznacza to, że strefa A Uzdrowiska RabkaZdrój, a uściślając okolice położone blisko jej granicy są narażone na uciążliwość akustyczną.
Biorąc jednak pod uwagę nieznaczne przekroczenia obowiązujących norm w punktach
pomiarowych celowo wybranych jako potencjalnie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia
klimatu akustycznego należy uznać, że w głębi strefy A narażenie na hałas komunikacyjny jest
mniejsze i nie będzie przekraczać norm prawnych dla tego typu terenów;
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•

poziomem pól elektromagnetycznych: nie przekraczającym obowiązujących norm prawnych
w tym zakresie (Dz.U. 2003 nr 192, poz. 1883);

•

warunkami bioklimatycznymi: spełniającymi wymogi RMZ z dnia 13 kwietnia 2006 r. w
sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa
potwierdzającego te właściwości (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 605).

Uzdrowisko Rabka-Zdrój posiada następujące właściwości lecznicze: klimat lokalny uzdrowiska
Rabka-Zdrój charakteryzuje się korzystnymi warunkami do prowadzenia klimatoterapii w zakresie
helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii. Warunki klimatu lokalnego uzdrowiska Rabka-Zdrój mieszczą
się w normach dla uzdrowisk środkowoeuropejskich i przez większość czasu w roku nie wpływają
obciążająco na organizm osób przebywających w uzdrowisku.
W związku z powyższym, jak wykazano w Świadectwie potwierdzającym właściwości lecznicze klimatu
warunki klimatyczne mogą być wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym do
następujących kierunków leczniczych:

•

chorób reumatologicznych,

•

chorób ortopedyczno-urazowych,

•

chorób górnych dróg oddechowych,

•

chorób dolnych dróg oddechowych,

•

chorób kardiologicznych i nadciśnienia,

•

chorób skóry,

•

cukrzycy,

•

otyłości,

a uściślając, z punktu widzenia klimatologicznego brak jest przeciwskazań do prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego z tego zakresu z zastrzeżeniem uwag dotyczących stanu sanitarnego
powietrza w uzdrowisku.
Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu wraz z opisem właściwości leczniczych
klimatu Uzdrowiska Rabka-Zdrój znajduje się w Załączniku nr 6 dołączonym do niniejszego
opracowania.
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ROZDZIAŁ 6.
Świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze
naturalnych surowców leczniczych
i właściwości lecznicze klimatu

Na podstawie wyżej opisanych badań (raporty z tych badań stanowią załącznik do niniejszego operatu
uzdrowiskowego), instytuty do tego uprawnione, to jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z siedzibą przy ulicy
Słowackiego nr 8 w odniesieniu do wody leczniczej, oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie,

Państwowy

Instytut

Badawczy

w

odniesieniu

do

klimatu,

wydały

świadectwa

potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych Gminy Rabka-Zdrój oraz jej
klimatu, w tym:
1. Świadectwo nr HU-90/WL-1/2017 wydane w dniu 30 października 2017 roku, potwierdzające
właściwości lecznicze wody z odwiertu „Warzelnia” w miejscowości Rabka-Zdrój wraz z wynikami
analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej (Załącznik nr HU-90/WL-1/An/2017), Załącznik nr
1 do niniejszego opracowania;
2. Świadectwo nr HU-90/WL-2/2017 wydane w dniu 30 października 2017 roku, potwierdzające
właściwości lecznicze wody z odwiertu „Krakus” w miejscowości Rabka-Zdrój wraz z wynikami
analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej (Załącznik nr HU-90/WL-2/An/2017), Załącznik nr
2 do niniejszego opracowania;
3. Świadectwo nr HU-90/WL-3/2017 wydane w dniu 30 października 2017 roku, potwierdzające
właściwości lecznicze wody z odwiertu „Helena” w miejscowości Rabka-Zdrój wraz z wynikami
analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej (Załącznik nr HU-90/WL-3/An/2017), Załącznik nr
3 do niniejszego opracowania;
4. Świadectwo nr HU-90/WL-4/2017

wydane w dniu 30 października 2017 roku, potwierdzające

właściwości lecznicze wody z odwiertu „Rabka 19” w miejscowości Rabka-Zdrój wraz z wynikami
analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej (Załącznik nr HU-90/WL-4/An/2017), Załącznik nr
4 do niniejszego opracowania;
5. Świadectwo nr HU-90/WL-5/2017 wydane w dniu 30 października 2017 roku, potwierdzające
właściwości lecznicze wody z odwiertu „IG-2” w miejscowości Rabka-Zdrój wraz z wynikami
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analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej (Załącznik nr HU-90/WL-5/An/2017), Załącznik nr
5 do niniejszego opracowania;
6. Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu, wydane w dniu 14.08.2018 roku,
Załącznik nr 6 do niniejszego opracowania.
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ROZDZIAŁ 7.
Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Rozwój medycyny wpłynął na charakter lecznictwa uzdrowiskowego, które w obecnym stanie wiedzy
jest złożonym zespołem czynników oddziałujących na ustrój chorego. Zespół czynników obejmuje
ukształtowanie terenu, właściwości klimatu i naturalnych tworzyw leczniczych, rodzaje i ilość
stosowanych zabiegów leczniczych, wiedzę i doświadczenie kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i
zabiegowej, a także sposób zakwaterowania kuracjuszy i ich żywienia.
Podstawową formą leczenia uzdrowiskowego w Rabce-Zdrój jest leczenie sanatoryjne, czyli zamknięte,
którego rozwój w okresie powojennym doprowadził do stworzenia sanatoriów uzdrowiskowych, do
których to kierowani są chorzy z poważnymi chorobami przewlekłymi po okresie leczenia w klinikach,
oddziałach szpitalnych i przychodniach specjalistycznych.
Do dyspozycji kuracjuszy Uzdrowiska Rabka-Zdrój, oddane są zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, do
których zalicza się:

•

szpitale uzdrowiskowe,

•

sanatoria uzdrowiskowe,

•

szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,

•

przychodnie uzdrowiskowe,

•

zakłady przyrodolecznicze.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych należy do
zadań

zakładu

przyrodoleczniczego,

który

jest

jednostką

organizacyjną

zakładu

lecznictwa

uzdrowiskowego.
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) do zadań
szpitala uzdrowiskowego należy w szczególności:

•

udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,

•

całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska,
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•

realizacja przewidzianych programem leczenia zabiegów,

•

korzystanie z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego,

•

edukacja zdrowotna.

Do zadań sanatorium uzdrowiskowego zaś należy w szczególności zapewnienie pacjentowi, którego
skierowano na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową:

•

udzielania całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,

•

opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej,

•

realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów,

•

świadczeń profilaktycznych,

•

edukacji zdrowotnej.

Do zadań szpitala uzdrowiskowego dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowego dla dzieci należy
zapewnienie dziecku, które skierowano na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową:

•

udzielania całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych,

•

opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej,

•

realizacji przewidzianych programem leczenia zabiegów,

•

świadczeń profilaktycznych,

•

świadczeń opiekuńczych,

•

edukacji zdrowotnej.

Do zadań przychodni uzdrowiskowej należy w szczególności zapewnienie pacjentowi:

•

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych, z wykorzystaniem
naturalnych surowców leczniczych zleconych przez lekarza,

•

edukacji zdrowotnej.

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci udzielające świadczeń opieki
zdrowotnej osobom objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki zapewniają warunki do
prowadzenia nauczania i wychowania w zakresie i na zasadach określonych w art. 128 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) (t.j. Dz.U. 2018, poz. 996).
Wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2018 roku (DZ. U. z 2018, poz. 496).
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W Uzdrowisku Rabka-Zdrój lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone w zakładach uzdrowiskowych
zlokalizowanych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, które zostały opisane w poniższym podpunkcie.
7.1
1.

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
Nazwa

Zakład Przyrodoleczniczy

Adres

ul. Orkana 49,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa

podmiotu

Uzdrowisko Rabka S.A.

prowadzącego

ul. Orkana 49

zakład

34-700 Rabka-Zdrój
Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

Zakład Przyrodoleczniczy

Charakterystyka

Zakład stanowi samodzielny budynek, składający się z czterech

zakładu

pawilonów,

w

których

wykonywane

są

zabiegi

hydroterapii,

balneoterapii, fizykoterapii, masażu.
Układ funkcjonalny zakładu:

•

Pawilon A – planowanie, gabinety lekarskie i pielęgniarskie,
pijalnia wód leczniczych,

•

Pawilon B – fizykoterapia, masaże, inhalacje, okłady borowinowe,

•

Pawilon D – balneoterapia, hydroterapia, kinezyterapia ogólna i
miejscowa.

Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych:

•

liczba kondygnacji: 3,

•

windy: 3,

•

pomieszczenia

sanitarne

dla

osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2,
•

podjazd przy wejściach do Zakładu.

niepełnosprawnych
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Zdjęcie 4. Zakład Przyrodoleczniczy

Źródło: http://uzdrowisko-rabka.pl/obiekty.html

Zakład wyposażony jest w zabezpieczenie p/pożarowe zgodnie z
instrukcją

bezpieczeństwa

pożarowego,

w

system

instalacji

przywoławczych oraz w system wentylacji nawiewno-wywiewny.
Pomieszczenia:

•

pomieszczenia medyczne:



2 gabinety lekarskie,



1 punkt pielęgniarski,

•

działy zakładu przyrodoleczniczego:



dział balneoterapii – wanny do kąpieli leczniczych (14 stanowisk),
inhalacje (6 stanowisk),



dział peloidoterapii – okłady borowinowe (4 stanowiska leżące i 6
stanowisk siedzących),



dział

hydroterapii

–

wanny

(14

stanowisk),

natryski

(1

stanowisko), wirówka kończyn dolnych (1 stanowisko), wirówka
kończyn górnych (1 stanowisko),


dział termoterapii – kriostymulacja (krioterapia - 1 stanowisko),



dział fototerapii – laseroterapia (1 stanowisko), lampy do
naświetlań (5 stanowisk),
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dział

fizykoterapii

–

elektroterapia

(3

stanowiska),

magnetoterapia (1 stanowisko), ultradźwięki (1 stanowisko),


dział masażu leczniczego (4 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (1 stanowisko), wyposażony w:
UGUL, Rotor kończyn dolnych, górnych, Boa max, tor do nauki
chodu, materace drabinki, piłki itp.,



dział kinezyterapii grupowej - 1,



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych (7 stanowisk, w tym
inhalacje indywidualne – 6, inhalacje grupowe - 1),



pozostałe

urządzenia

lecznictwa

uzdrowiskowego:

pijalnia

uzdrowiskowa, podziemne wyrobisko górnicze.
•

pomieszczenia ogólne:



5 wypoczywalni,



pomieszczenie higieniczno-sanitarne/WC:
toalety zewnętrzne pawilon A (parter – 1), Pawilon B (I piętro –
1, II piętro – 2). Toalety w pawilonie A i B przystosowane są dla
osób niepełnosprawnych,
toalety wewnętrzne - 6 (pawilon A, pawilon B, pawilon D),
prysznice - 1 (pawilon D);

Rodzaje wykorzystywanych tworzyw leczniczych:
•

wody lecznicze: solanka („Uzdrowisko Rabka” S.A.), krenoterapia
(Uzdrowisko Szczawnica),

•

gazy lecznicze: Co2 (Uzdrowisko Krynica),

•

torfy

lecznicze:

Borowina

(Biochem)

z

obszaru

uzdrowiskowej gminy Czarny Dunajec.
Zdolność zabiegowa:

Kierunki lecznicze

•

szacowana ogólna dzienna zdolność zabiegowa: 1841,

•

średnia liczba zabiegów wydawanych dziennie: 998;

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby naczyń obwodowych,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

•

cukrzyca,

ochrony
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1.A

Nazwa

•

otyłość,

•

choroby endokrynologiczne;

Zakład Przyrodoleczniczy
- OBSŁUGA PERSONALNA

Adres

ul. Orkana 49,
34-700 Rabka-Zdrój

Uzdrowisko

Rabka - Zdrój

Podmiot leczniczy

„Uzdrowisko Rabka” S.A.
Lekarze prowadzący leczenie

Liczba ogółem

2

Lekarze prowadzący

•

leczenie

1,6 etatu Specjalista balneologii i medycyny fizykalnej (kontrakt
1,6 etatu X 37,55 godz.)

Lekarze nadzorujący zakład przyrodoleczniczy
Liczba ogółem

2

Lekarze nadzorujący

•

zakład

1,6 etatu Specjalista balneologii i medycyny fizykalnej (kontrakt
1,6 etatu X 37,55 godz.)

przyrodoleczniczy
Lekarze pełniący dyżur
Liczba ogółem

-

Lekarze pełniący

-

dyżur
Pielęgniarki/położne
Liczba ogółem

2

Pielęgniarki/położne

1,25 etatu umowa o pracę (1,25 x 37,55 godz.)
w tym 0,25 etatu pielęgniarka epidemiologiczna
Personel zabiegowy/fizjoterapeuci

Liczba ogółem

15

Personel zabiegowy

•

z tytułem magistra 8 fizjoterapeutów, w tym: 7 osób umowa o
pracę 4,5 etatu (170,30 godz.) oraz 1 umowa zlecenie 0,5 etatu
(19 godz.),

•

z tytułem licencjata 3 fizjoterapeutów, w tym 1 umowa o pracę
0,92 etatu (34,50 godz.), 2 umowa zlecenia 0,95 etatu (35,50
godz.),

•

z tytułem technika 3 fizjoterapeutów, w tym 1 etat – umowa o
pracę, 2 – umowa zlecenia 1,5 etatu (57,15 godz.),
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•

masażyści – umowa o pracę 1 etat (30 godz. – osoba
niepełnosprawna);
Pozostały personel

Pozostały personel:

•

recepcja – 3 etaty, w tym 2 etaty – umowa o pracę i 1 – umowa
zlecenia,

2.

Nazwa

•

konserwator – 3 etaty – umowa o pracę,

•

sprzątające – 2 etaty – umowa o pracę;

Zakład Przyrodoleczniczy
- Przychodnia Uzdrowiskowa

Adres

ul. Orkana 49,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa

podmiotu

Uzdrowisko Rabka S.A.

prowadzącego

ul. Orkana 49

zakład

34-700 Rabka-Zdrój
Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

Przychodnia Uzdrowiskowa

Charakterystyka

Przychodnia znajduje się w zakładzie przyrodoleczniczym, gdzie

zakładu

mieści się gabinet lekarski oraz pielęgniarski.
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych:

•

liczba kondygnacji: 3 (parter, I i II piętro),

•

windy: 1,

•

pomieszczenia

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1,
•

podjazd przy wejściach do Zakładu Przyrodoleczniczego.

Pomieszczenia:

•

pomieszczenia medyczne:



1 gabinet lekarski,



1 gabinet zabiegowy,
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•

pomieszczenia zabiegowe/Zakład Przyrodoleczniczy:



dział kąpieli leczniczych wannowych (12 stanowisk),



dział hydroterapii (4 stanowiska),



dział kąpieli/zawijań peloidowych (10 stanowisk – borowinaplastry),



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych (6 stanowisk),



dział masażu leczniczego (4 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (1 stanowisko),



dział kinezyterapii zbiorowej (1 stanowisko),



dział fizykoterapii (5 stanowisk),



dział światłolecznictwa (6 stanowisk),



dział krioterapii (1 stanowisko),



DKF-1, sucha kąpiel CO2.

W obiekcie zlokalizowany jest Zakład Przyrodoleczniczy oraz Pijalnia
Uzdrowiskowa.
•

pomieszczenia ogólne:



3 pomieszczenie sanitarne/WC,



Inne

pomieszczenia

rejestracja,

i

komórki

poczekalnia,

szatnia,

organizacyjne:
pokoje

recepcja,

pracowników

medycznych i administracyjnych, wypoczywalnie;
Kierunki lecznicze

3.

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby naczyń obwodowych,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

•

cukrzyca,

•

otyłość,

•

choroby endokrynologiczne;

Rodzaje

•

Uzdrowiskowe Leczenie Ambulatoryjne Dorosłych i Dzieci,

udzielanych

•

Świadczenia udzielane na zasadach pełnej odpłatności,

świadczeń

•

Fizjoterapia Ambulatoryjna;

Nazwa

Sanatorium Jagiellonka

Adres

ul. Brzozowa 6,
34-700 Rabka-Zdrój
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Nazwa

podmiotu

Uzdrowisko Rabka S.A.

prowadzącego

ul. Orkana 49

zakład

34-700 Rabka-Zdrój
Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci

Charakterystyka

Samodzielny budynek wybudowany w 1935 r., 3 kondygnacyjny

zakładu

znajdujący się na terenie o powierzchni 4122 m2.
Budynek

został

rozbudowany

w

1974

r.,

zmodernizowany

(termomodernizacja) w 2005 r., przeprowadzane są również bieżące
remonty.
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych:

•

szerokość korytarzy: 140-150 cm,

•

szerokość drzwi: 80-90 cm.

Zdjęcie 5. Sanatorium Jagiellonka

Źródło: http://uzdrowisko-rabka.pl/obiekty.html

Zabezpieczenie
pożarowego.

p/poż.:

zgodnie

z

instrukcją

bezpieczeństwa
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System ogrzewania: centralne ogrzewanie gazowe.
Pomieszczenia:

•

pomieszczenia pielęgnacyjne:



1 gabinet lekarski,



1 punkt pielęgniarski,



1 gabinet zabiegowy, wyposażony w: aparat EKG, inhalatory
Nebulizer Cyclone 2 szt., lampa bakteriobójcza 1 szt.,



pokoje łóżkowe:
ogółem: 72,
jednoosobowe z węzłem sanitarnym: 2,
dwuosobowe z węzłem sanitarnym: 9,
dwuosobowe bez węzła sanitarnego: 11,
wieloosobowe z węzłem sanitarnym: 7,



4 zbiorowe pomieszczenia sanitarne,



1 zbiorowe WC,

•

pomieszczenia zabiegowe/zakład przyrodoleczniczy:



Zakład Przyrodoleczniczy zlokalizowany jest poza obiektem,
odległość ok. 500 m,

•

pomieszczenia ogólne:



jadalnia – 72 miejsca,



1 pokój pracowników medycznych i administracyjnych,



3 pomieszczenia higieniczno-sanitarnych dla personelu,



pomieszczenia

gospodarcze:

kuchnia,

pralnia,

kotłownia,

magazyny żywnościowe, magazyny gospodarcze, pomieszczenie
służące do przechowywania środków czystości.


Inne: świetlica, przedszkole dla dzieci, recepcja;

•

Sanatorium Uzdrowiskowe dla dzieci:



1 świetlica dla dzieci,



1 sala szkolna,



1 pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w
natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka,

Kierunki lecznicze
Liczba łóżek



wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych;

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych.

•

Oddział sanatoryjny dla dzieci – 72 łóżka;
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ogółem

3.A

Rodzaje

•

Lecznictwo uzdrowiskowe,

udzielanych

•

Turnusy rehabilitacyjne PFRON/PCPR/MOPS,

świadczeń

•

Świadczenia udzielane na zasadach pełnej odpłatności;

Nazwa

Sanatorium Jagiellonka
– OBSADA PERSONALNA

Uzdrowisko

Uzdrowisko Rabka

Podmiot leczniczy

Uzdrowisko Rabka S.A.
Lekarze prowadzący leczenie

Liczba ogółem

2

Lekarze prowadzący

•

Pediatra – 0,5 etatu – kontrakt,

leczenie

•

0,5 etatu z Balneologii i medycyny fizykalnej (nadzorujący);

Lekarze nadzorujący zakład przyrodoleczniczy
Liczba ogółem

0

Lekarze nadzorujący

W Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Orkana 49.

zakład
przyrodoleczniczy
Lekarze pełniący dyżur
Liczba ogółem

0

Lekarze pełniący

0

dyżur
Pielęgniarki/położne
Liczba ogółem

6

Pielęgniarki/położne

6 pielęgniarek, w tym 5 – umowa o pracę i 1 – umowa zlecenie (1,5
etatu),
Personel zabiegowy/fizjoterapeuci

Liczba ogółem

0

Personel zabiegowy

Personel w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Orkana 49;
Pozostały personel

Pozostały personel:

•

Dietetyk z Rabczańskiego Zdroju,

•

1 kierownik,

•

3 recepcjonistki,

•

2 kelnerki,

•

1 konserwator (0,5 etatu),

•

4 osoby sprzątające;
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4.

Nazwa

„Rabczański Zdrój”

Adres

ul. Roztoki 7
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa

podmiotu

Uzdrowisko Rabka S.A.

prowadzącego

ul. Orkana 49

zakład

34-700 Rabka-Zdrój
Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

Sanatorium uzdrowiskowe

Charakterystyka

Rabczański Zdrój to zespół dwóch budynków: pawilon A oraz pawilon

zakładu

B połączonych przewiązką. W budynku „A” znajdują się 3 piętra +
parter + podziemia, natomiast w budynku „B” 2 piętra mieszkalne,
zaplecze kuchenne, restauracja oraz część administracyjna. Obiekt
położony jest na terenie o powierzchni 3643 m2.
Zdjęcie 6. Rabczański Zdrój

Źródło: http://uzdrowisko-rabka.pl/obiekty.html

Obiekt został wybudowany w 2011 r., przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych:
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•

liczba kondygnacji: 5,

•

windy: 2,

•

pokoje dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich: 4 pokoje – pawilon „A”,

•

pomieszczenia

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 pokoje – Zakład
Przyrodoleczniczy,
•

szerokość korytarzy: 140-160 cm,

•

szerokość drzwi: 95 cm.

Zabezpieczenie

p/poż.:

zgodnie

z

instrukcją

bezpieczeństwa

pożarowego.
System ogrzewania: centralne ogrzewanie gazowe.
Pomieszczenia:

•

pomieszczenia pielęgnacyjne:



2 gabinety lekarskie,



2 punkty pielęgniarskie,



1 gabinet zabiegowy wyposażony w: waga osobowa, aparaty do
mierzenia ciśnienia, nebulizator, termometry, tlen butlowy,



2 zbiorowe pomieszczenia sanitarne,



5 zbiorowe WC,



pokoje łóżkowe:
liczba ogółem: 43,
jednoosobowe z węzłem sanitarnym: 2,
dwuosobowe z węzłem sanitarnym: 17,
wieloosobowe z węzłem sanitarnym: 23,

•

pomieszczenia zabiegowe/zakład przyrodoleczniczy:



dział kąpieli leczniczych wannowych (1 stanowisko),



dział hydroterapii (4 stanowiska),



dział kąpieli/zawijań peloidowych (4 stanowiska),



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych (2 stanowiska),



dział masażu leczniczego (2 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (2 stanowiska),



dział kinezyterapii zbiorowej (1 stanowisko),
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dział fizykoterapii (7 stanowisk),



dział światłolecznictwa (2 stanowiska),



dział krioterapii (1 stanowisko);

w obiekcie zlokalizowany jest zakład przyrodoleczniczy,
•

pomieszczenia ogólne:



jadalnia - 80 miejsc,



2 pokoje pracowników medycznych i administracyjnych,



1 pomieszczenie higieniczno-sanitarnych dla personelu,



pomieszczenia

gospodarcze:

kuchnia,

kotłownia,

magazyny

żywnościowe, magazyny gospodarcze, pomieszczenie służące do
przechowywania środków czystości, maszynownia dźwigu,


inne pomieszczenia i komórki organizacyjne nie związane z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych: SPA, Restauracja;

Kierunki lecznicze

•

pomieszczenia szpitala:



2 sale kinezyterapii;

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby naczyń obwodowych,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

•

otyłość;

Liczba łóżek

Liczba łóżek ogółem: 130, w tym:

ogółem

•

Oddział sanatoryjny – 104 łóżek,

•

Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna – 26 łóżek;

Rodzaje

•

Lecznictwo uzdrowiskowe,

udzielanych

•

Rehabilitacja lecznicza,

świadczeń

•

Turnusy rehabilitacyjne PFRON/PCPR/MOPS,

•

Świadczenia udzielane na zasadach pełnej odpłatności;

•

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;

Zakresy
udzielanych
świadczeń w
rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe
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5.

Nazwa

Rabczański Zdrój
- Zakład Przyrodoleczniczy

Adres

ul. Roztoki 7,
34-700 Rabka-Zdrój

Numer telefonu

18 26 77 246

Numer faxu

18 26 76 010

Adres poczty

sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl

elektronicznej
Adres strony www

www.uzdrowisko-rabka.pl

Nazwa i dane

Uzdrowisko Rabka S.A.

podmiotu

ul. Orkana 49

prowadzącego

34-700 Rabka-Zdrój

zakład

Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

Zakład Przyrodoleczniczy

Charakterystyka

Zakład przyrodoleczniczy zlokalizowany jest na terenie zakładu

zakładu

lecznictwa

uzdrowiskowego

pn.

Rabczański

Zdrój.

Posiada

2

kondygnacje:

•

poziom

-1:

fizykoterapia,

inhalacja,

masaż,

kinezyterapia

zbiorowa, peloidoterapia, hydroterapia,
•

poziom 1: kinezyterapia indywidualna.

Zakład jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

•

2 windy osobowe,

•

3

pomieszczenia

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wyposażony jest w zabezpieczenie p/pożarowe, w system instalacji
przywoławczych oraz w system wentylacji mechanicznej.
Pomieszczenia:
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•

działy zakładu przyrodoleczniczego:



dział balneoterapii (1 stanowisko – wanny do kąpieli leczniczych),



dział

peloidoterapii

(1

stanowisko

–

wanny

do

kąpieli

peloidowych, 3 stanowiska do zawijań/okładów peloidowych),


dział hydroterapii (2 wanny oraz kąpiel wirowa kończyn dolnych i
górnych),



dział termoterapii - kriostymulacja,



dział fototerapii: laseroterapia (1), lampy do naświetlań (2),



dział

fizykoterapii:

elektroterapia

(2),

magnetoterapia

(1),

ultradźwięki (1),


dział kinezyterapii indywidualnej (2 stanowiska) z wyposażeniem:
Ugul, stół do ćwiczeń indywidualnych, Atlas, Cyklometr, Stepper,
Rotory, tablica do ćwiczeń manualnych dłoni,



dział kinezyterapii grupowej (1 stanowisko) z wyposażeniem:
drabinki i materace,



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych - inhalatoria do
inhalacji z leczniczych wód mineralnych – (2).

•

pomieszczenia ogólne:



1 wypoczywalnia,



pomieszczenia higieniczno-sanitarne/WC: 4;

Rodzaje wykorzystywanych tworzyw leczniczych:
•

wody lecznicze: Solanka, Słotwinka (Krynica),

•

gazy lecznicze: CO2 (Krynica),

•

torfy lecznicze: Borowina (Bochnia);

Zdolność zabiegowa:

Kierunki lecznicze

•

szacowana ogólna dzienna zdolność zabiegowa: ok. 400,

•

średnia liczba zabiegów wydawanych dziennie: średnio 350;

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby naczyń obwodowych,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

•

cukrzyca,

•

otyłość;
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4.A
5.A

Nazwa

„Rabczański Zdrój”
– OBSADA PERSONALNA

Uzdrowisko

Uzdrowisko Rabka

Podmiot leczniczy

Uzdrowisko Rabka S.A.
Lekarze prowadzący leczenie

Liczba ogółem

2

Lekarze prowadzący

•

leczenie

1 etat – Reumatolog, Internista, Kurs z balneologii i medycyny
fizykalnej;

Lekarze nadzorujący zakład przyrodoleczniczy
Liczba ogółem

1

Lekarze nadzorujący

0,97 etatu - Specjalista balneologii i medycyny fizykalnej,

zakład
przyrodoleczniczy
Lekarze pełniący dyżur
Liczba ogółem

2

Lekarze pełniący

Dyżury pod telefonem

dyżur
Pielęgniarki/położne
Liczba ogółem

8

Pielęgniarki/położne

•

5,5 - umowa o pracę,

•

2 umowy zlecenia – 1,25 etatu,

Personel zabiegowy/fizjoterapeuci
Liczba ogółem

10

Personel zabiegowy

•

z tytułem magistra - 4 fizjoterapeutów, w tym: 3 umowa o pracę
(3x37,55 godz.) oraz 1 umowa zlecenia,

•

z tytułem licencjata - 6 fizjoterapeutów, w tym 3 umowy o pracę
(3x37,55 godz.) i 3 umowy zlecenia;
Pozostały personel

Pozostały personel:

•

dietetycy/specjaliści ds. żywienia – 2 etaty – 1 umowa o pracę i 1
umowa zlecenia (w zależności od potrzeb),

•

psycholog – 1 umowa zlecenia,

•

logopeda – 1 umowa zlecenia,

•

kierownik 1 etat,

•

recepcjonistki 5, w tym 4 umowy o pracę i 1 umowa zlecenie,

•

kelnerki 4, w tym 3 umowy o pracę i 1 umowa zlecenie,

•

konserwator 1 etat - umowa o pracę,
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6.

•

sprzątające 6, w tym 5 umowa o pracę i 1 umowa zlecenia,

•

kucharki – 8 etatów – umowa o pracę;

Nazwa

Szpital Uzdrowiskowy „Olszówka”

Adres

ul. Słowackiego 8,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa

podmiotu

Uzdrowisko Rabka S.A.

prowadzącego

ul. Orkana 49

zakład

34-700 Rabka-Zdrój
Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

•

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci,

•

Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci.

Charakterystyka

Budynek 3 kondygnacyjny, położony na terenie o powierzchni 4126

zakładu

m2, dostosowany dla osób niepełnosprawnych:

•

1 winda,

•

1 pokój dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich,

•

szerokość korytarzy: 190-200 cm,

•

szerokość drzwi: 80-90 cm.

Budynek wyposażony jest w centralne ogrzewanie gazowe oraz
zabezpieczenie

p/pożarowe

(gaśnice,

hydranty).

Budynek

zmodernizowano w 1995 r. oraz przeprowadzane są bieżące
remonty.
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Zdjęcie 7. Szpital Uzdrowiskowy „Olszówka”

Źródło: http://uzdrowisko-rabka.pl/obiekty.html

Pomieszczenia:

•

pomieszczenia pielęgnacyjne:



4 gabinety lekarskie,



3 punkty pielęgniarskie,



zbiorowe pomieszczenia sanitarne – 15 natrysków,



20 zbiorowych WC,



pokoje łóżkowe:
liczba ogółem: 47+4 izolatki,
dwuosobowe z węzłem sanitarnym: 7,
wieloosobowe bez węzła sanitarnego: 40,
izolatki:4,

•

pomieszczenia zabiegowe/zakład przyrodoleczniczy:



dział kąpieli leczniczych wannowych (7 stanowisk),



dział hydroterapii (2 stanowiska),



dział kąpieli/zawijań peloidowych (4 stanowiska),



dział masażu leczniczego (2 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (5 stanowisk),



dział kinezyterapii zbiorowej (3 sale),



dział fizykoterapii (7 stanowisk),



dział światłolecznictwa (6 stanowisk),
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dział krioterapii (1 stanowisko),



masaż wirowy kończyn górnych i dolnych (2 stanowiska),

•

pomieszczenia ogólne:



jadalnia (180 miejsc),



5 pokoi pracowników medycznych i administracyjnych (2 pokoje
oddziałowych, 1 pokój recepcja, 1 pokój administracja, 1 pokój
wychowawców),



4 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu,

•

pomieszczenia

gospodarcze:

kuchnia,

kotłownia,

magazyny

gospodarcze, pomieszczenie służące do przechowywania środków
czystości,
•

przedszkole, recepcja, świetlica,

•

pomieszczenia szpitala:



separatki - 4,



świetlica dla dzieci: 3 + 2 przedszkola.

W

obiekcie

dostępny

jest

basen

leczniczy

oraz

przyrodoleczniczy.
Kierunki lecznicze

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

•

cukrzyca,

•

otyłość;

•

Oddział szpitalny: 137,

•

Oddział sanatoryjny dla dzieci: 18;

Rodzaje

•

Lecznictwo uzdrowiskowe,

udzielanych

•

Turnusy rehabilitacyjne PFRON/PCPR/MOPS,

świadczeń

•

Świadczenia udzielane na zasadach pełnej odpłatności;

Nazwa

Szpital Uzdrowiskowy "Olszówka" Pawilon A

Adres

ul. Słowackiego 8

Liczba łóżek

7.

34-700 Rabka-Zdrój
Nazwa

podmiotu

prowadzącego

Uzdrowisko Rabka S.A.
ul. Orkana 49

zakład
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zakład

34-700 Rabka-Zdrój
Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

•

Szpital uzdrowiskowy,

•

Sanatorium uzdrowiskowe,

Charakterystyka

Budynek

stanowi nowo dobudowaną w 2017 r. część Szpitala

zakładu

Uzdrowiskowego „Olszówka”. 3 kondygnacyjny, położony na terenie
o powierzchni 14140 m2, dostosowany dla osób niepełnosprawnych:

•

1 winda,

•

2 pokoje dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich,

•

2

pomieszczenia

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich,
•

szerokość korytarzy: 155 cm,

•

szerokość drzwi: 90 cm.

Budynek wyposażony jest w centralne ogrzewanie gazowe oraz
zabezpieczenie p/pożarowe zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa
pożarowego.
Zdjęcie 8. Szpital Uzdrowiskowy "Olszówka" Pawilon A

Źródło: http://uzdrowisko-rabka.pl/obiekty.html
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Pomieszczenia:

•

pomieszczenia pielęgnacyjne:



1 gabinet lekarski,



1 punkt pielęgniarski,



5 zbiorowych pomieszczeń sanitarnych, w tym 2 na basenie,



5 zbiorowych WC, w tym 2 na basenie,



pokoje łóżkowe:
liczba ogółem: 33,
dwuosobowe z węzłem sanitarnym: 29,
wieloosobowe z węzłem sanitarnym: 4;

•

pomieszczenia zabiegowe/zakład przyrodoleczniczy:



dział kąpieli leczniczych wannowych (7 stanowisk),



dział hydroterapii (2 stanowiska),



dział kąpieli/zawijań peloidowych (4 stanowiska – okłady
borowinowe),



dział masażu leczniczego (2 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (5 stanowisk),



dział kinezyterapii zbiorowej (3 sale),



dział fizykoterapii (7 stanowisk),



dział światłolecznictwa (6 stanowisk),



dział krioterapii (1 stanowisko),



kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych (2 stanowiska);

w obiekcie dostępny jest basen leczniczy
•

pomieszczenia ogólne:



jadalnia (70 miejsc), jest jednocześnie kawiarnią,



3 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu,



pomieszczenia gospodarcze: kotłownia, magazyny gospodarcze,
pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości,
rozdzielnia posiłków, zmywania naczyń.

Kierunki lecznicze

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby naczyń obwodowych,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,
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Liczba łóżek

•

otyłość;

•

Oddział sanatoryjny: 20 łóżek,

•

Oddział rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu – ZUS: 50
łóżek;

Rodzaje

•

Lecznictwo uzdrowiskowe,

udzielanych

•

Rehabilitacja w ramach prewencji ZUS;

świadczeń

8.

Nazwa

Szpital Uzdrowiskowy „Olszówka”
- Zakład Przyrodoleczniczy

Adres

ul. Słowackiego 8,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa i dane

Uzdrowisko Rabka S.A.

podmiotu

ul. Orkana 49

prowadzącego

34-700 Rabka-Zdrój

zakład

Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

Zakład Przyrodoleczniczy

Charakterystyka

Zakład przyrodoleczniczy zlokalizowany jest na terenie zakładu

zakładu

lecznictwa uzdrowiskowego pn. Szpital Uzdrowiskowy „Olszówka”.
Posiada 3 kondygnacje:

•

parter – zabiegi fizjoterapeutyczne,

•

I i II piętro – zabiegi fizjoterapeutyczne oraz sale gimnastyczne
(indywidualne i zbiorowe).

Zakład jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

•

1 winda osobowa,

•

1

pomieszczenie

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wyposażony jest w zabezpieczenie p/pożarowe (gaśnice i hydranty),
w system instalacji przywoławczych oraz w system wentylacji
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nawiewno-wywiewny.
Pomieszczenia:

•

działy zakładu przyrodoleczniczego:



dział balneoterapii (1 stanowisko – baseny lecznicze, 7 stanowisk
– wanny do kąpieli leczniczych),



dział peloidoterapii (4 stanowiska – okłady borowinowe),



dział hydroterapii: 4 wanny,



dział termoterapii: kriostymulacja (1),



dział fototerapii: laseroterapia (1), lampy do naświetlań (4),



dział

fizykoterapii:

elektroterapia

(3),

magnetoterapia

(2),

ultradźwięki (1), diatermia (1),


dział masażu leczniczego (2 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (5 stanowisk) z wyposażeniem:
2 Ugule, Rotory KK GI KKD, 2 stoły rehabilitacyjne,



dział kinezyterapii grupowej (2 sale) z wyposażeniem: drabinki i
materace gimnastyczne,



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych - inhalatoria do
inhalacji z leczniczych wód mineralnych (5 stanowisk), inhalacje
lekowe (1 stanowisko);

Rodzaje wykorzystywanych tworzyw leczniczych:
•

wody lecznicze: Solanka („Uzdrowisko Rabka” S.A.), Słotwinka
(Uzdrowisko Krynica),

•

torfy lecznicze: okłady borowinowe (Biochem);

Zdolność zabiegowa:
•

szacowana ogólna dzienna zdolność zabiegowa: 1970,

•

średnia liczba zabiegów wydawanych dziennie: 1300 (zdolność
zabiegowe

krenoterapii

to

ok.

wydawanych jest ok. 100);
Kierunki lecznicze

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby naczyń obwodowych,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

500

zabiegów

dziennie,
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6.A
7.A
8.A

Nazwa

•

cukrzyca,

•

otyłość;

Szpital Uzdrowiskowy „Olszówka”
– OBSADA PERSONALNA

Uzdrowisko

Uzdrowisko Rabka

Podmiot leczniczy

Uzdrowisko Rabka S.A.
Lekarze prowadzący leczenie

Liczba ogółem

7

Lekarze prowadzący

•

leczenie

2,26 etatu Pediatra i Kurs balneologii i medycyny fizykalnej
(kontrakt – 2,26x37,55 godz.),

•

2,65 etatu Specjalista z balneologii i medycyny fizykalnej
(kontrakt – 2,65x37,55 godz.) - nadzorujący,

Lekarze nadzorujący zakład przyrodoleczniczy
Liczba ogółem

3

Lekarze nadzorujący

•

zakład

2,65 etatu Specjalista z balneologii i medycyny fizykalnej kontrakt – 2,65x37,55 godz.,

przyrodoleczniczy
Lekarze pełniący dyżur
Liczba ogółem

7

Lekarze pełniący

7

dyżur
Pielęgniarki/położne
Liczba ogółem

27

Pielęgniarki/położne

•

16 etatów x 37,55 godz. - umowa o pracę, w tym 1 mgr pielęg.,
8 lic. pielęg., 7 dyplomowanych,

•

umowa zlecenia: 11 dyplomowanych (=12 etatów);

Personel zabiegowy/fizjoterapeuci
Liczba ogółem

13

Personel zabiegowy

•

z tytułem magistra - 7 fizjoterapeutów (6 etaty umowa o pracę
4x37,55 godz. i 1 umowa zlecenia 3x37,55 godz.),

•

z tytułem licencjata - 4 fizjoterapeutów (1 etat umowa o pracę –
37,55 godz. i 3 umowa zlecenia – 3x37,55 godz.),

•

z tytułem technika - 1 fizjoterapeuta (umowa zlecenia – 37,55
godz.),

•

1 masażysta – umowa o pracę;
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Pozostały personel
Pozostały personel:

9.

•

1 Dietetyk – (ze Szpitala Kardiologicznego),

•

1 Psycholog (1 umowa zlecenia),

•

2 Farmaceutów (umowa zlecenia),

•

kierownik 1 etat (umowa o pracę),

•

recepcja 3 (umowa o pracę),

•

kelnerka 3 (umowa o pracę + umowa zlecenia),

•

konserwator - 2 etaty (umowa o pracę),

•

sprzątające - 9 etatów (umowa o pracę + umowa zlecenia),

•

kucharki – 10 etatów (umowa o pracę + 2 umowy zlecenia),

•

sekretarki medyczne - 3,5 etatu (umowa o pracę);

Nazwa

Szpital Kardiologiczny

Adres

ul. Jordana 2,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa i dane

Uzdrowisko Rabka S.A.

podmiotu

ul. Orkana 49

prowadzącego

34-700 Rabka-Zdrój

zakład

Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

Szpital uzdrowiskowy

Charakterystyka

Samodzielny

zakładu

powierzchni 23892 m2, składający się z 5 kondygnacji, dostosowany

budynek z

1937

roku,

położony

na

terenie

o

dla osób niepełnosprawnych:

•

2 windy,

•

1 pokój dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich,

•

1

pomieszczenie

sanitarne

dla

osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich,
•

szerokość korytarzy: 145-190 cm,

•

szerokość drzwi: 80-90 cm.

niepełnosprawnych
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Zdjęcie 9. Szpital Kardiologiczny

Źródło: http://uzdrowisko-rabka.pl/obiekty.html

Zabezpieczenie p/poż.: hydranty, gaśnice.
System ogrzewania: centralne ogrzewanie gazowe.
Pomieszczenia:

•

pomieszczenia pielęgnacyjne:



6 gabinetów lekarskich,



2 punkty pielęgniarskie,



1 gabinet zabiegowy,



4

gabinety/pracownie

diagnostyczne:

ECHO,

EKG,

Test

wysiłkowy, Holter,


2

sale

intensywnego

nadzoru

lekarsko-pielęgniarskiego

wyposażone w: łóżko antystatyczne do intensywnej terapii,
kardiomonitor, defibrylator, elektryczne urządzenie do ssania,
zestaw

do

intubacji,

zestaw

do

wentylacji

samorozprężalny), instalacje gazów medycznych,


6 zbiorowych pomieszczeń sanitarnych,



6 zbiorowych WC,



pokoje łóżkowe:
liczba ogółem: 69,

(worek

Operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Rabka-Zdrój 105

jednoosobowe z węzłem sanitarnym – 1,
jednoosobowe bez węzła sanitarnego – 10,
dwuosobowe z węzłem sanitarnym - 14,
dwuosobowe bez węzła sanitarnego - 12,
wieloosobowe z węzłem sanitarnym – 26,
wieloosobowe bez węzła sanitarnego – 6,
•

pomieszczenia zabiegowe/zakład przyrodoleczniczy:



dział

hydroterapii/dział

kąpieli

leczniczych

wannowych

(1

stanowisko),


dział kąpieli/zawijań peloidowych (2 stanowiska – okłady
borowinowe),



dział masażu leczniczego (2 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (1 stanowisko),



dział kinezyterapii zbiorowej (2 stanowiska),



dział fizykoterapii (6 stanowisk),



dział światłolecznictwa (1 stanowisko),



dział krioterapii (1 stanowisko);

•

pomieszczenia ogólne:



jadalnia - 100 miejsc,



10 pokoi pracowników medycznych i administracyjnych,



5 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla personelu,



pomieszczenia

gospodarcze:

kuchnia,

kotłownia,

magazyny

żywnościowe, magazyny gospodarcze, pomieszczenie służące do
przechowywania środków czystości,
•

inne pomieszczenia i komórki organizacyjne nie związane z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych:



kawiarnia, świetlica, recepcja;

•

pomieszczenia szpitala:



1 separatka,



4 pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w
natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka;

Kierunki lecznicze

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby naczyń obwodowych;

Liczba łóżek

•

Oddział szpitalny – 15 łóżek,

ogółem

•

Rehabilitacja kardiologiczna – 105 łóżek,

•

Rehabilitacja w schorzeniach układu krążenia ZUS – 50 łóżek;

•

Lecznictwo uzdrowiskowe,

Rodzaje
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udzielanych

•

Rehabilitacja lecznicza,

świadczeń

•

Rehabilitacja w ramach prewencji ZUS,

•

Turnusy rehabilitacyjne PFRON/PCPR/MOPS,

•

Świadczenia udzielane na zasadach pełnej odpłatności;

•

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;

Zakres udzielanych
świadczeń w
rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe

10.

Nazwa

Szpital Kardiologiczny
- Zakład Przyrodoleczniczy

Adres

ul. Jordana 2,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa i dane

Uzdrowisko Rabka S.A.

podmiotu

ul. Orkana 49

prowadzącego

34-700 Rabka-Zdrój

zakład

Tel. 18 267 72 46
Fax. 18 267 60 10
sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl
www.uzdrowisko-rabka.pl

Rodzaj zakładu

Zakład Przyrodoleczniczy

Charakterystyka

Zakład przyrodoleczniczy zlokalizowany jest na terenie zakładu

zakładu

lecznictwa uzdrowiskowego pn. Szpital Kardiologiczny, na parterze
oraz na I piętrze. Na pierwszym piętrze znajdują się sale kinezyterapii
do ćwiczeń indywidualnych i grupowych, na parterze sala do ćwiczeń
grupowych oraz pozostałe gabinety zakładu przyrodoleczniczego.
Zakład posiada 2 kondygnacje, przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych:

•

2 windy osobowe,

•

pomieszczenia

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wyposażony jest w zabezpieczenie p/pożarowe, system instalacji
przywoławczych oraz w system wentylacji nawiewno-wywiewny.
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Pomieszczenia:

•

pomieszczenia medyczne:



6 gabinetów lekarskich,



2 punkty pielęgniarskie,



1 gabinet zabiegowy wyposażony w: leki pierwszej pomocy,
zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

•

działy zakładu przyrodoleczniczego:



dział balneoterapii (1 stanowisko – wanny do kąpieli leczniczych),



dział peloidoterapii (2 stanowiska – okłady borowinowe),



dział hydroterapii: 1 wanny,



dział termoterapii - kriostymulacja (1),



dział fototerapii: laseroterapia (1), lampy do naświetlań (1),



dział

fizykoterapii:

elektroterapia

(1),

magnetoterapia

(1),

ultradźwięki (1),


dział masażu leczniczego (2 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (1 stanowisko) z wyposażeniem:
Ugul z osprzętem, Rotory KG i KD, stół do pionizacji,



dział kinezyterapii grupowej (2 stanowiska) z wyposażeniem:
drabinki, materace, piłki, laski gimnastyczne,



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych - inhalatoria do
inhalacji z leczniczych wód (4 stanowiska),

•

pomieszczenia ogólne:



6 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych/wc;

Rodzaje wykorzystywanych tworzyw leczniczych:
•

wody lecznicze: Solanka („Uzdrowisko Rabka” S.A.), Słotwinka
(Uzdrowisko Krynica),

•

torfy lecznicze: okłady borowinowe (Biochem), Borowina z
obszaru ochrony uzdrowiskowej gminy Czarny Dunajec;

Zdolność zabiegowa:

Kierunki lecznicze

•

szacowana ogólna dzienna zdolność zabiegowa: 854,

•

średnia liczba zabiegów wydawanych dziennie: 498;

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby naczyń obwodowych;
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9.A
10.
A

Nazwa

Szpital Kardiologiczny
– OBSADA PERSONALNA

Uzdrowisko

Uzdrowisko Rabka

Podmiot leczniczy

Uzdrowisko Rabka S.A.
Lekarze prowadzący leczenie

Liczba ogółem

2

Lekarze prowadzący

•

leczenie

1 lekarz internista, kurs z balneologii i medycyny fizykalnej –
(kontrakt 17,30 godz.),

•

1 lekarz kardiolog, kurs z balneologii i medycyny fizykalnej –
(kontrakt 19,30 godz.),

Lekarze nadzorujący zakład przyrodoleczniczy
Liczba ogółem

2

Lekarze nadzorujący

•

zakład
przyrodoleczniczy

0,5 etatu Specjalista z balneologii i medycyny fizykalnej –
kontrakt (18,30 godz.),

•

0,13 etatu Specjalista z balneologii i medycyny fizykalnej –
kontrakt (3 godz.),
Lekarze pełniący dyżur

Liczba ogółem

7

Lekarze pełniący

7

dyżur
Pielęgniarki/położne
Liczba ogółem

26

Pielęgniarki/położne

•

umowa o pracę: 0,25 etatu mgr pielęg., 13 x 0,25 etatu lic.
pielęg., 13 x 0,25 etatu dypl. pielęg.,

•

umowa zlecenia: 0,5 etatu dypl. pielęg.;

Personel zabiegowy/fizjoterapeuci
Liczba ogółem

5

Personel zabiegowy

•

z tytułem magistra (2 fizjoterapeutów – umowa o pracę – 0,94
etatu, 35,30 godz.),

•

z tytułem licencjata (2 fizjoterapeutów, w tym: 1 umowa o pracę
0,37 etatu, 14 godz. oraz 1 umowa zlecenie 0,38 etatu, 14,30
godz.),

•

z tytułem technika (1 fizjoterapeuta – 0,47 etatu (18 godz.);
Pozostały personel

Pozostały personel:

•

1 dietetyk,

•

3 psychologów (1 umowa o pracę, 2 umowa kontrakt),
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11.

Nazwa

•

kierownik 1 etat – umowa o pracę,

•

recepcja 3 etaty - umowa o pracę,

•

kelnerka 3 etaty - umowa o pracę + umowa zlecenia,

•

konserwator 2 etaty - umowa o pracę,

•

sprzątające 9 etaty - umowa o pracę + umowa zlecenia,

•

kucharki 10 etatów - umowa o pracę + umowa zlecenia,

•

sekretarki medyczne 3,5 etatu – umowa o pracę;

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr.
Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Adres

ul. Dietla 5,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa i dane

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama

podmiotu

Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

prowadzącego

ul. Dietla 5,

zakład

34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 26 76 300
fax. 18 26 77 469
sekretariat@scru.pl
www.scru.pl

Rodzaj zakładu

•

Szpital uzdrowiskowy dla dorosłych,

•

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci,

•

Sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych,

•

Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci pod opieką osoby dorosłej;

Charakterystyka

Zespół budynków, usytuowanych na terenie o powierzchni 58845 m2,

zakładu

wybudowany

w

1949

roku,

posiadający

4

kondygnacje,

przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

•

2 windy osobowe,

•

7 pokoi dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich,

•

10

pomieszczeń

sanitarnych

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich,
•

szerokość korytarzy – 190 cm, 250 cm,

•

szerokość drzwi – 90 cm,

•

podjazdy

dla

osób

niepełnosprawnych,

dwustronne
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oporęczowanie,

miejsce

parkingowe

dla

osób

niepełnosprawnych;
wyposażony w centralne ogrzewanie gazowe oraz w czujki dymu i
sygnalizację wykrywania pożaru. Budynek znajduje się w dobrym
stanie

technicznym,

zapewniającym

dalsze,

bezpieczne

jego

użytkowanie. Remonty przeprowadzane są na bieżąco według
potrzeb. Ostatnia modernizacja nastąpiła w 2016 r.
Zdjęcie 10. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr.
Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Źródło: www.eholiday.pl

Pomieszczenia:

•

pomieszczenia pielęgnacyjne:



4 gabinety lekarskie,



4 dyżurki pielęgniarskie,



4 gabinety zabiegowe,



1

sala

intensywnego

nadzoru

lekarsko-pielęgniarskiego

wyposażona w: łóżko antystatyczne do intensywnej terapii,
defibrylator, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do
wentylacji (worek samorozprężalny),


pokoje łóżkowe:
liczba ogółem: 124,
pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym – 15,
pokoje jednoosobowe bez węzła sanitarnego – 4,
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pokoje dwuosobowe z węzłem sanitarnym – 29,
pokoje dwuosobowe bez węzła sanitarnego – 9,
pokoje wieloosobowe z węzłem sanitarnym – 53,
pokoje wieloosobowe bez węzła sanitarnego – 14,


zbiorowe pomieszczenia sanitarne – 8,



zbiorowe WC – 8,



inne komórki organizacyjne służące w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych: gabinet psychologa, neurologopedy, terapeuty
zajęciowego, przedszkole, świetlice, Zespół Szkół Specjalnych,
park sanatoryjny;

•

pomieszczenia zabiegowe/zakład przyrodoleczniczy:



dział hydroterapii (4 stanowiska masaże wirowe),



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych (18 stanowisk),



dział masażu leczniczego (5 stanowisk),



dział kinezyterapii indywidualnej (20 stanowisk),



dział kinezyterapii zbiorowej (105 stanowisk),



dział fizykoterapii (10 stanowisk),



dział światłolecznictwa (6 stanowisk),



dział krioterapii (1 stanowisko),



stanowisko do okładów borowinowych (14 stanowisk),



basen

mały

(5-7

osób

jednorazowo)

ćwiczenia

kinezyterapeutyczne,


basen

duży

(15

osób

jednorazowo)

–

ćwiczenia

kinezyterapeutyczne;
•

pomieszczenia ogólne:



jadalnia (250 miejsc),



30 pokoi pracowników medycznych i administracyjnych,



15 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla personelu,



pomieszczenia

gospodarcze:

kuchnia,

pralnia,

kotłownia,

magazyny żywnościowe, magazyny gospodarcze, pomieszczenie
służące do przechowywania środków czystości,


inne pomieszczenia: kawiarnia, biblioteka, Kaplica, poczekalnia
dla pacjentów;

•

Pomieszczenia szpitala/sanatorium uzdrowiskowego dla dzieci:



3 separatki,



4 świetlice dla dzieci,



sala szkolna w Zespole Szkól Specjalnych przy ŚCRU,
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7 sal kinezyterapii,



pokój dla nauczycieli w Zespole Szkól Specjalnych przy ŚCRU,



42 pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo
w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka,



wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych;

Urządzenia rekreacyjne:
•

place zabaw,

•

huśtawki,

•

zjeżdżalnie,

•

miejsce do grillowania,

•

urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń,

•

boiska sportowe



park sanatoryjny;

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

•

cukrzyca,

•

otyłość;

Liczba łóżek

•

Oddział szpitalny dla dorosłych – 10,

ogółem:

•

Oddział szpitalny dla dzieci – 134,

•

Oddział sanatoryjny dla dorosłych – 1140,

•

Oddział sanatoryjny dla dzieci pod nadzorem osoby dorosłej –

Kierunki lecznicze

25,
•

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dla dorosłych – 75,

•

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku
rozwojowego – 40;

Rodzaje

•

Lecznictwo uzdrowiskowe,

udzielanych

•

Rehabilitacja lecznicza,

świadczeń

•

Świadczenia

udzielane

na

zasadach

pełnej

lecznictwo uzdrowiskowe, rehabilitacja lecznicza;

odpłatności

–
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12.

Nazwa

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr.
Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
- Zakład Przyrodoleczniczy

Adres

ul. Dietla 5,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa i dane

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama

podmiotu

Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

prowadzącego

ul. Dietla 5,

zakład

34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 26 76 300
fax. 18 26 77 469
sekretariat@scru.pl
www.scru.pl

Rodzaj zakładu

Zakład Przyrodoleczniczy zlokalizowany na terenie zakładu lecznictwa
uzdrowiskowego

Charakterystyka

Zakład przyrodoleczniczy zlokalizowany jest na terenie zakładu

zakładu

lecznictwa uzdrowiskowego pn. Śląskie Centrum RehabilitacyjnoUzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. W
obiekcie zlokalizowane są poszczególne pomieszczenia zabiegowe w
jednym ciągu komunikacyjnym. Zakład posiada 2 kondygnacje,
przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych:

•

1 winda osobowa,

•

3

pomieszczenia

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich (Hydroterapia, mały
basen, inhalatorium),
•

podjazdy.

Wyposażony jest w zabezpieczenie p/pożarowe oraz w system
wentylacji nawiewno-wywiewny, mechaniczny.
Pomieszczenia:

•

pomieszczenia medyczne:



2 gabinety lekarskie,



1 punkt pielęgniarski,



1 gabinet zabiegowy wyposażony w: leki pierwszej pomocy,
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zestaw do udzielania pierwszej pomocy,
•

działy zakładu przyrodoleczniczego:



dział peloidoterapii (14 stanowisk),



dział hydroterapii: 2 baseny rehabilitacyjne, 4 wanny, 1 natrysk,



dział termoterapii - kriostymulacja (1),



dział fototerapii: laseroterapia (2), lampy do naświetlań (7),



dział

fizykoterapii:

elektroterapia

(2),

magnetoterapia

(1),

ultradźwięki (1), viofor (3), fala uderzeniowa (1),


dział masażu leczniczego (5 stanowisk),



dział kinezyterapii indywidualnej (20 stanowisk),



dział kinezyterapii grupowej (105 stanowisk),



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych - inhalatoria do
inhalacji z leczniczych wód (18 stanowisk),



sala do prowadzenia terapii zajęciowej,

•

pomieszczenia ogólne:



1 wypoczywalnia,



2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne/wc;

Rodzaje wykorzystywanych tworzyw leczniczych:
•

wody

lecznicze:

solanka,

wody

mineralne

-

umowy

z

uzdrowiskiem posiadającym koncesję,
•

gazy lecznicze: azot do krioterapii,

•

torfy lecznicze: borowina – zakład wykorzystuje borowinę w
plastrach z Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w
Połczynie

Zdroju

(świadectwo

potwierdzające

właściwości

lecznicze peloidu – Nr BU-21/BL-1/2018);
Zdolność zabiegowa:

Kierunki lecznicze

•

szacowana ogólna dzienna zdolność zabiegowa: 1500,

•

średnia liczba zabiegów wydawanych dziennie: 1000;

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

•

cukrzyca,

•

otyłość;
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11.
A
12.
A

Nazwa

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr.
Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
– OBSADA PERSONALNA

Uzdrowisko

Rabka-Zdrój

Podmiot leczniczy

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama
Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.
Lekarze prowadzący leczenie

Liczba ogółem

12 (5 etatów, 1 umowa zlecenia, 6 kontraktów)

Lekarze prowadzący

•

leczenie

specjaliści pediatrii, chorób płuc, chorób wewnętrznych,
reumatologii, rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny
fizykalnej, medycyny rodzinnej, lekarze po kursie z umiejętności
podstaw balneologii, lekarz ortopeda traumatolog Io;

Lekarze nadzorujący zakład przyrodoleczniczy
Liczba ogółem

3 (1 etat, 1 umowa zlecenia, 1 kontrakt)

Lekarze nadzorujący

Specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej.

zakład
przyrodoleczniczy
Lekarze pełniący dyżur
Liczba ogółem

10

Lekarze pełniący

1

dyżur
Pielęgniarki/położne
Liczba ogółem

51

Pielęgniarki/położne

•

46 etatów,

•

1 kontrakt,

•

4 umowy-zlecenie;

Personel zabiegowy/fizjoterapeuci
Liczba ogółem
Personel zabiegowy

•

z tytułem magistra fizjoterapii – 19 (18 etatów, 1 umowazlecenie),

•

z tytułem licencjata fizjoterapii – 6 etatów,

•

z tytułem technika fizjoterapii – 6 (5 etatów, 1 kontrakt),

•

masażyści – 52 etaty,
Pozostały personel

Pozostały personel:

•

dietetycy/specjaliści ds. żywienia – 1 kontrakt,

•

psycholodzy – 2 (1 etat, 3,4 etatu + kontrakt w wym. ¼ etatu),

•

logopedzi – 1 (1/4 etatu umowa o pracę),
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13.

•

terapeuci zajęciowi – 2 umowy zlecenia (w wymiarze do 1 etatu),

•

farmaceuci – 1 umowa zlecenie w wym. 0,20 etatu,

•

pozostały personel:



salowe – 34 etaty,



pracownicy administracyjni – 15 etatów,



obsługa gospodarcza-techniczna - 18 etatów,



sekretarki medyczne - 5 etatów,



organizator czasu wolnego pacjentów – ¾ etatu,



ratownicy na basenie - 2 umowy zlecenia;

Nazwa

Sanatorium „Cegielski”

Adres

ul. Na Banię 42,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa i dane

Sanatorium Cegielski Sp. z o.o.

podmiotu

ul. Na Banię 42

prowadzącego

34-700 Rabka-Zdrój

zakład

Tel. 18 26 77260
biuro@sanatorium-cegielski.pl
www.cegielski.rabka.pl

Rodzaj zakładu

•

Sanatorium uzdrowiskowe

•

Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci

Charakterystyka

Samodzielny budynek wybudowany w 1987 roku na południowym

zakładu

stoku Góry Bania w strefie A Uzdrowiska, skąd roztacza się piękny
widok na Rabkę i Babią Górę. Budynek składa się z 4 pawilonów
połączonych ze sobą. Posiada 3 kondygnacje, przystosowany dla
osób niepełnosprawnych:

•

2 windy osobowe,

•

3 pokoje dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich (na parterze, paw. C),

•

1

pomieszczenie

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się na wózkach inwalidzkich,
•

szerokość korytarzy – 2,1 m,

•

szerokość drzwi – 90 cm.

Budynek wyposażony jest w centralne ogrzewanie (gaz) oraz w
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hydranty,

gaśnice

oraz

oświetlenie

ewakuacyjne

i

schody

ewakuacyjne. Budynek znajduje się w bardzo dobrym stanie
technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie.
Kilka lat temu dokonano wymiany wszystkich okien i drzwi, remontu
łazienek z wymianą kafelek i osprzętu, wymieniono poszycie dachowe
oraz wymieniono podłogi we wszystkich pokojach z wykładzin na
panele zmywalne. Przeprowadzono też remont części zabiegowej
oraz wymieniono we wszystkich pokojach telewizory na 32 calowe.
Zdjęcie 11. Sanatorium „Cegielski”

Źródło: www.cegielski.rabka.pl

Pomieszczenia:

•

pomieszczenia pielęgnacyjne:



2 gabinety lekarskie,



2 punkt pielęgniarski,



pokoje łóżkowe:
pokoje dwuosobowe z węzłem sanitarnym – 60,
pokoje wieloosobowe z węzłem sanitarnym – 24,



zbiorowe WC – 5;

•

pomieszczenia zabiegowe/zakład przyrodoleczniczy:



dział kąpieli leczniczych wannowych (2 stanowiska),



dział hydroterapii (4 stanowiska),



dział kąpieli/zawijań peloidowych (1 stanowisko),
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dział wziewań i zabiegów laryngologicznych (8 stanowisk),



dział masażu leczniczego (3 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (12 stanowisk),



dział kinezyterapii zbiorowej (12 stanowisk),



dział fizykoterapii (3 stanowiska),



dział światłolecznictwa (4 stanowiska),



dział krioterapii (1 stanowisko),



magnoterapia (1 stanowisko),



laseroterapia (1 stanowisko);

•

pomieszczenia ogólne:



jadalnia (120 miejsc),



8 pokoi pracowników medycznych i administracyjnych,



8 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla personelu,

•

pomieszczenia gospodarcze:



kuchnia,



pralnia,



kotłownia,



magazyny żywnościowe,



magazyny gospodarcze,



pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości;

•

inne pomieszczenia:



kawiarnia,



pomieszczenie gospodarcze,



biblioteka;

•

Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci:



świetlica dla dzieci (przedszkole),



sala dla dzieci szkolnych,



2 sale kinezyterapii,



wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych (duży plac
zabaw);

Urządzenia rekreacyjne:
•

basen letni z podgrzewana wodą solarami,

•

boiska do siatkówki,

•

boiska do koszykówki,

•

boiska do piłki nożnej,

•

duży plac zabaw dla dzieci,
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•

plac ogniskowy;

Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego dostępne w obiekcie:
•

Pijalnia Uzdrowiskowa,

•

Basen letni z podgrzewaną wodą;

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych;

Liczba łóżek

•

Oddziały sanatoryjne – 50 łóżek,

ogółem:

•

Oddziały sanatoryjne dla dzieci – 40 łóżek.

Rodzaje

•

Lecznictwo uzdrowiskowe,

udzielanych

•

Turnusy rehabilitacyjne PFRON/PCPR/MOPS,

świadczeń

•

Świadczenia udzielane na zasadach pełnej odpłatności;

Nazwa

Sanatorium Cegielski

Kierunki lecznicze

13.
A

– OBSADA PERSONALNA
Uzdrowisko

Rabka-Zdrój

Podmiot leczniczy

Sanatorium Cegielski
Lekarze prowadzący leczenie

Liczba ogółem

4 lekarzy

Lekarze prowadzący

•

Internista,

leczenie

•

Pulmonolog,

•

Pediatra;
Wszyscy lekarze na kontraktach, ilość godzin razem – 87 godzin
tygodniowo;

Lekarze nadzorujący zakład przyrodoleczniczy
Liczba ogółem

3

Lekarze nadzorujący

Specjaliści

zakład

kontraktach - razem 48 godzin tygodniowo

balneologii

i

medycyny

przyrodoleczniczy
Lekarze pełniący dyżur
Liczba ogółem

Nie dotyczy

Lekarze pełniący
dyżur
Pielęgniarki/położne

fizykalnej

zatrudnieni

na
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Liczba ogółem

4,5 etatu

Pielęgniarki/położne

6 pielęgniarek zatrudnione na etatach z wymiarem 37 godzin i 35
minut na tydzień na 1 pełny etat tygodniowo
Personel zabiegowy/fizjoterapeuci

Liczba ogółem

12,5 etatu

Personel zabiegowy

•

z tytułem magistra (5 osób na etatach z wymiarem 37 godzin i
35 minut każdy etat tygodniowo),

•

z tytułem licencjata (5 osób na etatach z wymiarem 37 godzin i
35 minut każdy etat tygodniowo),

•

1 technik zatrudniony na etacie z wymiarem 37 godzin i 35 minut
tygodniowo,

•

2 masażystów zatrudnionych na etacie z wymiarem 37 godzin i
35 minut tygodniowo.
Pozostały personel

Pozostały personel:

•

dietetycy/specjaliści ds. żywienia – 1 dietetyczka zatrudniona na
umowę zlecenia – 20 godzin tygodniowo,

•

6 pokojowych zatrudnionych na etatach z wymiarem 40 godzin
na tydzień.

14.

Nazwa

Sanatorium Cegielski
- Zakład Przyrodoleczniczy

Adres

ul. Na Banię 42,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa

podmiotu

Sanatorium Cegielski

prowadzącego

ul. Na Banię 42

zakład

34-700 Rabka-Zdrój
Tel. 18 26 77260
biuro@sanatorium-cegielski.pl
www.cegielski.rabka.pl

Rodzaj zakładu

Zakład Przyrodoleczniczy

Charakterystyka

Zakład

zakładu

uzdrowiskowego, na parterze w paw. A, paw. B, paw. C. Wszystkie

zlokalizowany

jest

na

terenie

zakładu

lecznictwa

gabinety znajdują się na jednym poziomie, obok siebie.
Zakład

posiada

niepełnosprawnych:

3

kondygnacje,

przystosowane

dla

osób
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2 windy,



4

pomieszczenia

sanitarne

dla

osób

niepełnosprawnych

poruszających się wózkach inwalidzkich,


podjazdy.

Zakład wyposażony jest w hydranty, gaśnice, oświetlenie awaryjne,
schody

przeciwpożarowe,

grawitacyjny

i

mechaniczny

system

wentylacji.
Pomieszczenia:

•

pomieszczenia medyczne:



2 gabinety lekarskie,



1 punkt pielęgniarski,



1 gabinet zabiegowy, wyposażony w: leki pierwszej pomocy,
zestaw do udzielania pierwszej pomocy,

•

działy zakładu przyrodoleczniczego:



dział balneoterapii – 2 wanny do kąpieli solankowych i
ozonoterapii,



dział

peloidoterapii

–

3

stanowiska

do

zawijań/okładów

peloidowych,


dział hydroterapii – 1 wanna 5 osobowa do hydromasażu, wanna
do kąpieli wirowych kończyn dolnych i kończyn górnych,



dział termoterapii – kriostymulacja (1 stanowisko), 2 lampy
Solux, sauna fińska sucha 6 osobowa,



dział fototerapii – laseroterapia (1 punktowy + 1 skaner), 3
lampy do naświetlań,



dział

fizykoterapii

–

elektroterapia

(4

stanowiska),

magnetoterapia (2 stanowiska), ultradźwięki (1 stanowisko),
masaż ciśnieniowy BOA,


dział masażu leczniczego (3 gabinety),



dział kinezyterapii indywidualnej (12 stanowisk), wyposażony w:
UGUL, bieżnia, orbitrek, ergometry 4 szt., atlas wielofunkcyjny 2
szt.,



dział kinezyterapii grupowej (12 stanowisk), wyposażony w:
drabinki,
lekarskie,

materace,

ławeczki,

piłki,

taśmy

taraband,

piłki
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dział wziewań i zabiegów laryngologicznych (6 stanowisk
inhalatorów

ultradźwiękowych,

3

stanowiska

do

inhalacji

sprężarkowych (nebulizacja),


pozostałe

urządzenia

lecznictwa

uzdrowiskowego:

pijalnia

uzdrowiskowa.
•

pomieszczenia ogólne:



1 wypoczywalnia przy saunie,



5 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych/WC,



inne pomieszczenia: 3, książek, sprzętu rekreacyjno-sportowego,
leżaki.

Rodzaje wykorzystywanych tworzyw leczniczych:
•

wody lecznicze: sól jodobromowa iwoniacka – Uzdrowisko
Iwonicz - umowa woda lecznicza do krenoterapii – Uzdrowisko
Szczawnica – umowa,

•

torfy lecznicze: żel borowinowy „Reumożel” – Sulphur Busko
Zdrój - umowa;

Zdolność zabiegowa:

Kierunki lecznicze

15.

•

szacowana ogólna dzienna zdolność zabiegowa: 750,

•

średnia liczba zabiegów wydawanych dziennie: 450;

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych;

Nazwa

Sanatorium Cassia-Villa Medica s.c.

Adres

Cassia - ul. Pocztowa 8,
Medica – ul. Słoneczna 52,
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa i dane

Sanatorium Cassia-Villa Medica s.c.

podmiotu

tel. 695192558

prowadzącego

ul. Pocztowa 8, Rabka Zdrój

zakład

cassia@wp.pl

Rodzaj zakładu

Sanatorium uzdrowiskowe

Charakterystyka

Sanatorium Cassia-Villa Medica stanowi wyodrębniony organizacyjnie
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zakładu

zespół osób i środków majątkowych utworzonych w celu udzielania
świadczeń medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych. Siedzibą
zakładu jest Rabka Zdrój ul. Pocztowa 8. W skład zakładu wchodzi:


Sanatorium „Cassia” w Rabce ul. Pocztowa 8 (teren 1013 m2),
posiadające:



gabinety

lekarskie

–

pediatryczno-pulmonologiczny

oraz

balneologiczno-laryngologiczny,


gabinety zabiegowe – inhalatorium, elektro-lecznictwa, masaży
klasycznego,



pokoje kuracjuszy z zapleczem kuchennym;



Sanatoirum „Villa Medica” w Rabce ul. Słoneczna 52 (teren 4400
m2), posiadające:



gabinet

pediatryczno-pulmonologiczny,

dermatologiczny

oraz

laryngologiczny,


inhalatorium,



pokoje kuracjuszy z zapleczem kuchennym.

Zakład posiada 3 kondygnacje i jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych:

•

1 winda osobowa,

•

3 pokoje dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich, wraz z pomieszczeniami sanitarnymi,

•

szerokość korytarzy – 1,6 m,

•

szerokość drzwi – 1,0 m;

Budynek wyposażony jest w centralne ogrzewanie (gaz) oraz w
hydranty na piętrach, gaśnice. Budynek znajduje się w bardzo
dobrym stanie technicznym.
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Zdjęcie 12. Sanatorium Cassia-Villa Medica, ul. Pocztowa 8

Źródło: www.fajnypensjonat.pl

Pomieszczenia:

•

pomieszczenia pielęgnacyjne:



3 gabinety lekarskie,



2

gabinety

zabiegowe,

wyposażone

w:

światłolecznictwo,

diadynamik, inhalatorium,


pokoje łóżkowe:
pokoje dwuosobowe z węzłem sanitarnym – 20,
pokoje wieloosobowe z węzłem sanitarnym – 7,



zbiorowe pomieszczenie sanitarne – 2,



zbiorowe WC – 2;

•

pomieszczenia zabiegowe/zakład przyrodoleczniczy:



w obiekcie zlokalizowane są wybrane działy ZPL (pomieszczenia
zabiegowe),



zakład przyrodoleczniczy zlokalizowany jest poza obiektem,



dział wziewań i zabiegów laryngologicznych (3 stanowiska),



dział masażu leczniczego (2 stanowiska),



dział kinezyterapii indywidualnej (1 stanowisko),



dział kinezyterapii zbiorowej (sala gimnastyczna),



dział fizykoterapii (1 stanowisko),



dział światłolecznictwa (1 stanowisko),

•

pomieszczenia ogólne:

•

jadalnia (40 miejsc),

•

1 pokój pracowników medycznych i administracyjnych,

•

1 pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu,
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Kierunki lecznicze

•

pomieszczenia gospodarcze:



kuchnia,



pralnia,



kotłownia,



magazyny żywnościowe,



magazyny gospodarcze,



pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości;

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych;

Liczba łóżek

60 łóżek, w tym

ogółem:

Cassia – 20 łóżek,
Villa Medica – 40 łóżek;

Rodzaje

•

świadczenia udzielane na zasadach pełnej odpłatności;

•

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych i dzieci;

udzielanych
świadczeń
Zakresy
udzielanych
świadczeń w
rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe

15.
A

Nazwa

Sanatorium Cassia-Villa Medica s.c.
– OBSADA PERSONALNA

Uzdrowisko

Rabka-Zdrój

Podmiot leczniczy

Sanatorium Cassia-Villa Medica s.c.
Lekarze prowadzący leczenie

Liczba ogółem

3

Lekarze prowadzący

Udziałowcy s.c. – laryngolog – balneolog, pediatra-pulmonolog

leczenie
Lekarze nadzorujący zakład przyrodoleczniczy
Liczba ogółem

-

Lekarze nadzorujący

-

zakład
przyrodoleczniczy
Lekarze pełniący dyżur
Liczba ogółem

-
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Lekarze pełniący

-

dyżur
Pielęgniarki/położne
Liczba ogółem

-

Pielęgniarki/położne

Personel zabiegowy/fizjoterapeuci

Liczba ogółem

-

Personel zabiegowy

1 kontrakt (personel zabiegowy z tytułem technika), 1 kontrakt
(masażyści)
Pozostały personel

Pozostały personel:

7.2

1 etat (dietetycy/specjaliści ds. żywienia)

Urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Zgodnie z art. 5 obowiązującej Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1056) lecznictwo uzdrowiskowe jest prowadzone przy wykorzystaniu urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego służących do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych oraz
właściwości leczniczych klimatu.
W Rabce-Zdrój takimi urządzeniami lecznictwa są w szczególności:
1.

Nazwa

Park Uzdrowiskowy/ścieżki ruchowe

Uzdrowisko

Rabka-Zdrój

Podmiot

Gmina Rabka-Zdrój

Adres podmiotu

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój

Właściciel

Gmina Rabka-Zdrój

Opis urządzenia

Park o powierzchni 23,59 ha zlokalizowany w strefie A ochronnej
uzdrowiska. Teren parku przecinają liczne ścieżki spacerowe (ok.
27.309,21 m2) wśród zieleni i kwiatów.
Spacerując po parku, można podziwiać zieleń parkową: drzewa
liściaste i iglaste, starodrzew, w tym pomniki przyrody:
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biogrupa 10 sztuk modrzew europejski oraz biogrupa 8 sztuk
modrzew europejski - wiek ponad 100 lat,



dąb szypułkowy - wiek około 300 lat.

Zieleń urządzona, w tym 12 ogrodów tematycznych tj. kwiatowy,
różany, różaneczników i azalii, wrzosowisko, pnączy, traw ozdobnych,
wstęga wiosenna, wstęga jesienna, owocowy, skalny, zapachowy, lilii
wodnych.
W Parku występują też elementy małej architektury, w tym dwie
fontanny, drewniana altana koncertowa Grzybek wraz z dużym
placem wokół, gdzie jest możliwość organizowania wydarzeń
artystycznych, koncertów, spektakli, pokazów.
Na terenie parku istnieje możliwość aktywnego spędzenia czasu.
Chętni mogą skorzystać placów zabaw dla dzieci, z dwóch kortów
tenisowych,

ścieżek

rowerowych,

ścieżek

pieszo-rowerowych,

miasteczka ruchu rowerowego oraz toru do nauki poruszania się na
wózkach inwalidzkich przy skate-parku.
Ścieżki ruchowe zaopatrzone są w przyrządy do ćwiczeń, w tym:
Orbitek, Narciarz, Jeździec, Stepper, Twister Potrójny, Rower,
Wioślarz, Biegacz.
W części sportowo-rekreacyjnej występuje trialpark o powierzchni
2010 m2, skatepark o powierzchni 1193 m2 oraz boisko do siatkówki
plażowej.

2.

Nazwa

Pijalnia Uzdrowiskowa – Rozlewnia wody leczniczej

Adres podmiotu

ul. Orkana 49

Podmiot

34-700 Rabka-Zdrój
Uzdrowisko Rabka S.A.

Charakterystyka

Urządzenie funkcjonuje na zasadzie podłączenia do kraników

zakładu

przeznaczonych dla kuracjuszy. Woda lecznicza w kegach w osłonie
CO2.
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Rodzaj wykorzystywanych w pijalni wód leczniczych:

3.

•

woda lecznicza z Uzdrowiska Szczawnica:



Jan,



Józef,



Józefina,



Stefan.

Nazwa

Tężnia w Parku Zdrojowym

Uzdrowisko

Rabka-Zdrój - centrum

Podmiot

Gmina Rabka-Zdrój

Adres podmiotu

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój

Właściciel

Gmina Rabka-Zdrój

Opis urządzenia

Tężnia znajduje się w Parku Zdrojowym, zajmując powierzchnię
całkowitą 155,78 m2.
Jest obiektem leczniczym – inhalatorium na wolnym powietrzu.
Środek tężni stanowi kolumna obudowana drewnianym rusztem,
który wypełniony został gałązkami tarniny. Ze znajdującego się pod
spodem

zbiornika

solanka

z

odwiertu

„Helena”,

posiadająca

właściwości lecznicze potwierdzone wynikami badań PZH w Poznaniu
(świadectwo nr HU-90/WL-3/2017), transportowana jest na szczyt
kolumny tężni perforowanymi rurami, a opadając rozpryskuje się na
gałęziach i tworzy wokół tężni solankowy mikroklimat. Korzystanie z
tężni

polega

na

spacerowaniu

wokół

kolumny

i

wdychaniu

solankowego aerozolu.
Tężnia połączona jest przewiązką (pow. ok. 49,5 m 2) z drewnianym
obiektem pijalni wód mineralnych.
Wokół tężni znajduje się niska zieleń, ławki, stylowe oświetlenie.
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Zdjęcie 13. Tężnia Solankowa

Źródło: http://uzdrowisko-rabka.pl/blog/teznia-solankowa.html

4.

7.3

Nazwa

Leczniczy basen uzdrowiskowy

Adres podmiotu

ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój

Podmiot

Uzdrowisko Rabka S.A.

Charakterystyka

Basen o wymiarach:

zakładu

•

powierzchnia - 10,4m x 4,88 m,

•

głębokość - 0,72 m,

•

powierzchnia lustra wody – 50,75 m2,

•

pojemność niecki – ok. 36,5 m3,

•

wydajność filtracji nominalna – 47 m3/h,

•

temperatura wody – 30oC.

Plany w zakresie zakładów i urządzeń leczniczych

Gmina Rabka-Zdrój realizuje przyjęte w ostatnich latach i obowiązujące na dzień sporządzenia
niniejszego Operatu studia, programy, strategie i plany rozwojowe. Są to między innymi:


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabki-Zdrój
(Uchwała Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 28 marca 2001 r. Nr XXXV/255/01),



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
Uzdrowiska Rabka-Zdrój (Uchwała Nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10
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października 2014 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój),


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka-Zdrój
(Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Rabka-Zdrój
obejmującej rejon ul. Podhalańskiej i ul. Rynek w Rabce-Zdroju),



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 przyjęta Uchwałą Nr XLV/303/14 Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lutego 2014 r.,



Plan Rozwoju Uzdrowiska na lata 2016-2023 uchwalony uchwałą Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju z dnia 27.09.2016 r. (zmieniany uchwałą Nr XXIV/181/16 Rady Miejskiej w RabceZdroju z dnia 27.09.2016 r.), zaktualizowany uchwałą Nr XL/315/18 Rady Miejskiej w RabceZdroju z dnia 07.03.2018 r. - oraz zatwierdzony uchwałą Nr 1039/16 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r w sprawie zatwierdzenia listy planów rozwoju uzdrowisk w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.



Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023 - Uchwała Rady Miejskiej Nr
XXVIII/211/17 z 25.01.2017 r.

Uzdrowisko Rabka-Zdrój posiada wyjątkowo cenne naturalne surowce lecznicze, korzystne położenie
oraz naturalne walory przyrodnicze, które pozwalają mu się systematycznie rozwijać.
Zgodnie z Planem Rozwoju Uzdrowiska na lata 2016-2023 stanowiącym Załącznik Uchwały Nr
XXI/149/16 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 r. (aktualizacja luty 2018r.)
zasadniczą wizją rozwoju Rabki-Zdroju jest, aby stała się ona miejscem przyjaznym dla kuracjuszy i
turystów. W praktyce powinno to oznaczać, iż Rabka-Zdrój powinna stać się nowoczesnym, znanym w
Europie, uzdrowiskiem dla gości w każdym wieku, przyciągającym ich bogatą ofertą turystycznorekreacyjną. Ma to być uzdrowisko wykorzystujące swoją tradycję, dziedzictwo i aktywność
mieszkańców do budowania konkurencyjnej oferty leczniczo-wypoczynkowej.
Powyższy cel stanowi cel główny Programu Rozwoju Uzdrowiska, ale pozostaje on w pełnej zgodzie z
deklaracjami zawartymi na poziomie Strategii Rozwoju Rabki-Zdroju. W deklaracji wizji zwraca się
uwagę na podkreślenie pełnej dostępności i otwartości Uzdrowiska. Rabka-Zdrój to miejsce przyjazne
zarówno dla kuracjuszy, jak i turystów. Oznacza to w równej mierze dbałość o rozwój i wysoką jakość
oferty uzdrowiskowej, jak i turystyczno-rekreacyjnej. Inny aspekt, bardzo mocno zauważony w
powyższym sformułowaniu, to wola konkurowania z najlepszymi europejskimi miejscowościami
uzdrowiskowymi

i

stworzenie

takiej

oferty,

która

pozwoli

na

skuteczne

zaistnienie

na

międzynarodowym rynku usług turystyczno-sanatoryjnych, ale równocześnie będzie miejscem, które
stwarza warunki do wzmocnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Nie oznacza to w najmniejszym
stopniu odchodzenia od wieloletniej tradycji Rabki jako uzdrowiska, w tym uzdrowiska o profilu
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dziecięcym, ale jest podkreśleniem potrzeby rozwijania Rabki-Zdroju jako miejscowości z atrakcyjną
ofertą rekreacyjną (zarówno letnią, jak i zimową) i wykorzystania atrakcyjnego położenia i bliskości
Krakowa do rozwijania oferty pobytowej (w różnym wymiarze czasowym) i weekendowej, zarówno dla
ludzi młodych, rodzin z dziećmi, jak i osób starszych. Nie będzie to możliwe bez systematycznego
unowocześniania i rozszerzania dostępnej oferty turystyczno-rekreacyjnej.
Na potrzeby działalności uzdrowiskowej Gminy Rabka-Zdrój, przeznaczone są:


zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A”
ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój (Uchwała Nr LIV/367/14 Rady
Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2014 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
Uzdrowiska Rabka-Zdrój), następujące obszary:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej i usług (ww. MPZP oznaczone symbolem „MU”) przeznacza się
dla:
1) zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
2) usług publicznych i komercyjnych, z wykluczeniem rzemiosła i handlu hurtowego,
3) obiektów i urządzeń towarzyszących zabudowie określonej w podpunktach 1) i 2), w tym
budynków gospodarczych itp.,
4) zieleni urządzonej, małej architektury, obiektów i urządzeń sportu i rekreacji,
5) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej (jak dojazdy, zjazdy, dojścia, ciągi pieszo-jezdne, parkingi),
6) niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz
warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) lokalizacja nowej oraz rozbudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy mieszkaniowej jest
dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących
uzdrowisk,
2) budynki jednorodzinne powinny być lokalizowane w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
3) ogranicza się dopuszczalna wielkość powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych do 400 m 2,
4) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,75,
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,25,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 65 %,
d) powierzchni terenów zieleni – zgodnie z ustaleniami ww. MPZP;
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2. tereny zabudowy mieszkaniowej, lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki (ww. MPZP oznaczone
symbolem „MUL”) przeznacza się dla:
1) zabudowy jednorodzinnej,
2) zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektów i urządzeń o funkcji pomocniczej dla
lecznictwa uzdrowiskowego z zakresu oświaty, sportu i rekreacji, wraz z niezbędnymi obiektami i
urządzeniami,
3) usług turystyki, z zastrzeżeniem ww. MPZP,
4) obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, małej architektury,
5) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej (jak dojazdy, zjazdy, dojścia, ciągi pieszo-jezdne, parkingi),
6) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, w tym urządzeń eksploatacji
wód mineralnych.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 2, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz
warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) lokalizacja nowej oraz rozbudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy mieszkaniowej jest
dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących
uzdrowisk,
2) budynki jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
3) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów usług turystycznych, za wyjątkiem obiektów służących
obsłudze pacjenta lub turysty, o których mowa w przepisach o lecznictwie uzdrowiskowym
(pensjonaty, restauracje lub kawiarnie),
4) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,75,
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,25,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 65 %,
d) powierzchni terenów zieleni – zgodnie z ustaleniami ww. MPZP;
3. tereny usług (ww. MPZP oznaczone symbolem „U”) przeznacza się dla:
1) usług publicznych i komercyjnych, z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
2) zieleni urządzonej, małej architektury, obiektów i urządzeń sportu i rekreacji,
3) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej (jak dojazdy, zjazdy, dojścia, ciągi pieszo-jezdne, parkingi),
4) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 3, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz
warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,9,
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,3,
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c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 65 %,
d) powierzchni terenów zieleni – zgodnie z ustaleniami ww. MPZP;
4. tereny lecznictwa uzdrowiskowego (ww. MPZP oznaczone symbolem „UL”) przeznacza się dla:
1) zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektów i urządzeń o funkcji pomocniczej dla
lecznictwa uzdrowiskowego z zakresu oświaty, kultury, sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi
obiektami i urządzeniami,
2) utrzymania istniejących obiektów usługowych i mieszkaniowych,
3) zieleni urządzonej, małej architektury,
4) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej (jak dojazdy, zjazdy, dojścia, ciągi pieszo-jezdne, parkingi),
5) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, w tym urządzeń eksploatacji
wód mineralnych.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 4, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz
warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się możliwość przeznaczenia na cele mieszkalne do 15 % powierzchni użytkowej
obiektów, których mowa w pkt. 4 podpunkt 1),
2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0,2 do 1,0,
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,25,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 65 %,
d) powierzchni terenów zieleni – zgodnie z ustaleniami ww. MPZP,
3) odstępstwa od wskaźników określonych ww. MPZP są dopuszczalne w przypadku realizacji:
a) rozbudowy zespołu leczniczo-rehabilitacyjno-szkolnego Olszówka przy ul. Słowackiego 8 o basen
kąpielowy (dz. nr ewid. 3957/2) oraz parku sportowo-rekreacyjnego (dz. nr ewid. 3958/2,
3957/2), a także nadbudowy budynku Olszówka,
b) rozbudowy ZPL (Centrum Zdrowia i Urody) przy ul. Orkana 49, z możliwością realizacji basenu
kąpielowego dla kuracjuszy, obiektów małej architektury i urządzeń rekreacji (dz. nr ewid.
4196/17, 4196/18, 4196/20),
c) innych działań związanych z poprawą standardu bazy uzdrowiskowej, w tym ze zwiększeniem
liczby miejsc noclegowych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzonych zgodnie z
obowiązującymi przepisami odrębnymi,
d) nadbudowy budynku kawiarni „Zdrojowa” w granicach działek nr ewid. 4196/23 i 4196/24,
4) dopuszcza się nadbudowę budynku kawiarni „Zdrojowa”, przy czym jego wysokość ogranicza się
do 10,0 m; dopuszcza się możliwość wprowadzenia w tym budynku funkcji związanych z obsługą
ruchu turystycznego,
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5) w terenie oznaczonym ww. MPZP symbolem „1.UL” zakazuje się realizacji obiektów innych niż
służących do wydobycia wód leczniczych, w odległości mniejszej niż 50 metrów od istniejącego
ujęcia wód leczniczych IG-2, tj. w strefie przyodwiertowej ww. ujęcia;
5. tereny lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki (ww. MPZP oznaczone symbolem „ULT”) przeznacza
się dla:
1) zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz obiektów i urządzeń o funkcji pomocniczej dla
lecznictwa, uzdrowiskowego z zakresu oświaty, sportu i rekreacji, wraz z niezbędnymi obiektami i
urządzeniami,
2) usług turystyki, z zastrzeżeniem ww. MPZP,
3) zieleni urządzonej, małej architektury,
4) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej (jak dojazdy, zjazdy, dojścia, ciągi pieszo-jezdne, parkingi),
5) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, w tym urządzeń eksploatacji
wód mineralnych.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 5, ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz
warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) z uwagi na położenie terenów oznaczonym ww. MPZP symbolem „ULT” w rejonach o silnej
czynnej i biernej ekspozycji widokowej, projektowane obiekty budowlane powinny być - przez
zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, użytych materiałów i kolorystyki szczególnie starannie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do lokalnych uwarunkowań
naturalnych i kulturowych,
2) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów usług turystycznych, z wyjątkiem obiektów służących
obsłudze pacjenta lub turysty, o których mowa w przepisach o lecznictwie uzdrowiskowym
(pensjonaty, restauracje lub kawiarnie),
3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0,1 do 0,75,
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,25,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 65 %,
d) powierzchni terenów zieleni – zgodnie z ustaleniami ww. MPZP;
6. teren zieleni uzdrowiskowej (ww. MPZP oznaczone symbolem „ZPL1”) przeznacza się dla
ogólnodostępnych terenów zieleni uzdrowiskowej. Oznaczenie „ZPL1” odnosi się do obszaru
istniejącego parku zdrojowego w części przylegającej do ulic Orkana i Nowy Świat.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 6, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się, z zastrzeżeniem podpunktów 3)-8), lokalizacje, utrzymanie, przebudowę i
rozbudowę:
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a) alei pieszych, obiektów małej architektury oraz obiektów architektury ogrodowej i parkowej, jak:
altany, pergole, fontanny, itp.,
b) obiektów dla obsługi kuracjuszy, takich jak: kawiarnia, pijalnia wód mineralnych, tężnia, itp.,
usytuowanych na obrzeżach parku,
c) zjazdów, dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla obsługi
istniejących obiektów położonych w obrębie parku,
d) urządzeń rekreacji i wypoczynku, w tym rekreacji dziecięcej na terenie przylegającym do
istniejącego ogródka jordanowskiego,
e) kortów tenisowych,
f)

niezbędnych dla potrzeb lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń
eksploatacji wód mineralnych,

2) dopuszcza się możliwość działań poprawiających standardy usług medycznych i uzdrowiskowych,
w tym:
a) rozbudowę Szpitala Diabetologicznego przy ul. Jordana 3, z możliwością realizacji basenu
kąpielowego dla kuracjuszy, obiektów małej architektury i urządzeń rekreacji (dz. nr ewid.
4189/10),
b) rozbudowę Szpitala Kardiologicznego przy ul. Jordana 2, z możliwością realizacji sali gimnastyczne
(dz. nr ewid. 4189/6, 4189/10, 4189/11, 4189/12),
3) lokalizacje nowych obiektów kubaturowych dopuszcza się wyłącznie w formie odtworzenia
historycznej zabudowy zdrojowej w miejscach jej pierwotnego położenia w uzgodnieniu z
właściwym konserwatorem zabytków; możliwość odtworzenia dotyczy wyłącznie obiektów, które
mogą być zrekonstruowane w oparciu o zachowane dokumentacje,
4) nie dopuszcza się rozbudowy istniejących obiektów usługowych i mieszkalnych, położonych w
obrębie terenów oznaczonych ww. MPZP symbolem „ZPL1”,
5) wszelkie działania remontowe w istniejących budynkach zabytkowych winny być uzgadniane z
właściwym konserwatorem zabytków,
6) dopuszcza się wyłącznie funkcje, które nie powodują uciążliwości dla środowiska, w szczególności
zapachowej i hałasowej,
7) ustala się, z zastrzeżeniem ww. MPZP, wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0 do 0,1,
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,05,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 85 %, z wyjątkiem terenu Szpitala
Kardiologicznego, gdzie ustala się – nie mniej niż 65 %,
d) powierzchni terenów zieleni – zgodnie z ustaleniami ww. MPZP;
7. tereny zieleni uzdrowiskowej (ww. MPZP oznaczone symbolem „ZPL2”) oraz tereny zieleni
uzdrowiskowej położone w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (ww. MPZP
oznaczone

symbolem

„ZPL2/ZZ”)

przeznacza

się

dla

ogólnodostępnych

terenów

zieleni
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uzdrowiskowej, parków leśnych oraz otwartych terenów rekreacji i wypoczynku. Oznaczenie
„ZPL2” odnosi się do południowej, „leśnej” części parku zdrojowego wraz z terenami bulwarowymi
nad potokiem Poniczanka. Oznaczenie „ZPL2/ZZ” odnosi się do koryta potoku Poniczanka i jego
bezpośredniego sąsiedztwa, w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 7, ustala się, z zastrzeżeniem podpunktu 2), następujące
zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizacje:
a) alei pieszych, ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych,
b) zjazdów, dojazdów, ciągów pieszo-jezdnych dla obsługi parku i bulwarów,
c) obiektów małej architektury oraz obiektów architektury ogrodowej i parkowej, jak: altany,
pergole, fontanny, itp., niepełniących funkcji usługowych,
d) urządzeń rekreacji i wypoczynku, w szczególności organizacji plaży piaskowej poniżej ujęcia wody
na potoku Poniczanka,
e) kortów tenisowych,
f)

niezbędnych dla potrzeb lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń
eksploatacji wód mineralnych,

2) w terenie oznaczonym ww. MPZP symbolem „ZPL2/ZZ” położonym w granicach obszaru
szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych oraz obiektów
wymienionych w podpunkcie 1) lit. c i e; w terenie tym obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią;
3) w granicach wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy dopuszcza się lokalizacje niewielkich
obiektów kawiarni parkowych o parametrach: powierzchnia zabudowy obiektu – nie więcej niż 100
m2, wysokość budynku – nie więcej niż 7 metrów; wszystkie obiekty o jednorodnym wyrazie
plastycznym nawiązującym do form architektury uzdrowiskowej; łącznie nie więcej niż 3 obiekty,
4) wskaźnik powierzchni terenów zieleni powinien wynosić nie mniej niż 90 %;
8. teren zieleni uzdrowiskowej (ww. MPZP oznaczone symbolem „ZPL3”) przeznacza się dla
ogólnodostępnych terenów zieleni uzdrowiskowej oraz otwartych terenów rekreacji i wypoczynku.
Oznaczenie „ZPL3” odnosi się do zespołu terenów zielonych położonych pomiędzy ul. Parkowa i ul.
Chopina a potokiem Słonka.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 8, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizacje, utrzymanie, przebudowę i rozbudowę:
a) zespołów zieleni urządzonej,
b) alei pieszych, obiektów małej architektury, muszli koncertowej oraz obiektów stanowiących
typowe elementy zagospodarowania parku,
c) istniejących obiektów usług publicznych o charakterze lokalnym z zakresu oświaty, kultury,
administracji,
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d) urządzeń rekreacji i wypoczynku,
e) ciągów spacerowych i ścieżki rowerowej wzdłuż bulwarów nadrzecznych potoku Słonka,
f)

zjazdów, dojazdów oraz niezbędnych dla potrzeb lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej,

2) dla istniejących obiektów handlowych dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy lub
wymiany substancji w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków, w kierunku zabudowy
o parametrach: powierzchnia zabudowy obiektu – nie więcej niż 35 m2, wysokość budynku – nie
więcej niż 5 metrów; wszystkie obiekty o jednorodnym wyrazie plastycznym nawiązującym do
form architektury uzdrowiskowej; możliwość przebudowy dopuszcza się także w stosunku do
obiektów istniejących o powierzchni zabudowy lub wysokości większej niż określone powyżej,
3) dopuszcza się utrzymanie i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych,
4) wskaźnik powierzchni terenów zieleni powinien wynosić nie mniej niż 85 %;
9. tereny zieleni uzdrowiskowej (ww. MPZP oznaczone symbolem „ZPL4”) przeznacza się dla
ogólnodostępnych terenów zieleni uzdrowiskowej, lasów i parków leśnych oraz otwartych terenów
rekreacji i wypoczynku. Oznaczenie „ZPL4” odnosi się do obszarów otwartych położonych na
stokach Bani, stanowiących naturalne rezerwy dla zieleni uzdrowiskowej.
Dla terenów, o których mowa w pkt. 9, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się lokalizacje:
a) alei pieszych, ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych,
b) obiektów małej architektury oraz obiektów architektury ogrodowej i parkowej, jak: altany, pergole
itp., niepełniących funkcji usługowych,
c) urządzeń rekreacji i wypoczynku,
d) zjazdów, dojazdów oraz niezbędnych dla potrzeb lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej,
2) dopuszcza się utrzymanie i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr ewid.
3652/1,
3) wskaźnik powierzchni terenów zieleni powinien wynosić nie mniej niż 95 %,
4) działania w obrębie istniejących lasów można realizować w zakresie dopuszczonym przepisami o
lasach oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
10. tereny zieleni urządzonej (ww. MPZP oznaczone symbolem „ZP”) oraz tereny zieleni urządzonej
położone w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (ww. MPZP oznaczone
symbolem „ZP/ZZ”) przeznacza się dla ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej, skwerów,
otwartych terenów rekreacji, wypoczynku i sportu oraz skupisk zieleni nieurządzonej, a także dla
potoku Słonka z bulwarami. Oznaczenie „ZP/ZZ” odnosi się do koryta potoku Słonka i jego
bezpośredniego sąsiedztwa, w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.
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Dla terenów, o których mowa w pkt. 10, ustala się, z zastrzeżeniem podpunktu 3), następujące
zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się lokalizacje:
a) alei pieszych, obiektów małej architektury oraz obiektów stanowiących typowe elementy
zagospodarowania parków, jak altany, pergole, fontanny, itp., niepełniących funkcji usługowych,
b) niekubaturowych obiektów i urządzeń służących realizacji funkcji rekreacji, rozrywki i wypoczynku,
a także służących aktywnej rehabilitacji dzieci prowadzonej w ramach lecznictwa uzdrowiskowego,
c) ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych wzdłuż bulwarów nadrzecznych potoku Słonka,
d) zjazdów, dojazdów oraz niezbędnych dla potrzeb lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej,
2) w terenie oznaczonym ww. MPZP symbolem „1.ZP” dopuszcza się ponadto lokalizacje:
a) niekubaturowych obiektów o funkcji sportowo-rekreacyjnej (boiska, korty, lodowiska itp.) wraz z
towarzyszącymi budynkami zaplecza socjalnego i technicznego oraz parkingów,
b) drobnokubaturowych obiektów usług z zakresu gastronomii,
3) w terenach oznaczonych ww. MPZP symbolem „ZP/ZZ” położonych w granicach obszaru
szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się lokalizacji obiektów wymienionych w podpunkcie
1) lit. a i b; w terenach tych obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z
przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią,
4) liczbę kondygnacji nadziemnych lokalizowanych budynków ogranicza się do jednej kondygnacji;
wysokość budynków ogranicza się do 6 metrów,
5) dla terenu oznaczonego ww. MPZP symbolem „1.ZP” ustala się wskaźniki zagospodarowania
terenu:
a) intensywności zabudowy – od 0 do 0,1,
b) powierzchni zabudowy – nie więcej niż 0,10,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 65 %,
d) powierzchni terenów zieleni – zgodnie z ustaleniami ww. MPZP,
6) dla pozostałych terenów oznaczonych ww. MPZP symbolem „ZP” ustala się wskaźnik powierzchni
terenów zieleni - nie mniej niż 80 %;
11. tereny lasów, zadrzewień i użytków zielonych (ww. MPZP oznaczone symbolem „ZL”) przeznacza
się dla:
1) gospodarki leśnej,
2) zalesień gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej wynikającej z dużych spadków, zagrożeń
osuwiskowych lub erozyjnych,
3) gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych o charakterze enklaw przyleśnych i
śródleśnych,
4) funkcji rekreacyjno-turystycznych, w zakresie dopuszczonym przepisami ww. MPZP,
5) funkcji związanych z gospodarka wodna w korytach cieków i w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
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Dla terenów, o których mowa w pkt. 11, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) wyklucza się lokalizacje nowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem: urządzeń komunikacji,
gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, turystycznych tras pieszych,
rowerowych, i konnych, tras narciarstwa biegowego prowadzonych po istniejących drogach,
urządzonych punktów wypoczynku i punktów widokowych,
2) lokalizacja obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt. 11 jest dopuszczalna wyłącznie pod
warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących ochrony
gruntów rolnych i leśnych;


zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
Gminy Rabka-Zdrój (Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 15
czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru Gminy Rabka-Zdrój obejmującej rejon ul. Podhalańskiej i ul. Rynek w
Rabce-Zdroju), następujące obszary:



dla terenu oznaczonego na rysunku planu ww. MPZP symbolem 1.U1 ustala się:

1. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej,
2. przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja, parkingi,
obiekty i urządzenia małej architektury, tereny zieleni urządzonej, urządzenia sportu i rekreacji dla
realizacji parku rozrywki,
3. na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy uwzględniający lokalizację w strefie „C” - do 50%,
2) intensywność zabudowy - od 0,3 do 0,7,
3) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej (wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych dla nowo budowanych obiektów
uwzględniający lokalizację w strefie „C”) - min. 45 % powierzchni inwestowanego terenu w formie
zieleni urządzonej,
4) miejsca do parkowania – min. 2m.p./100 m2 pow. użytkowej budynku na terenie nieruchomości,
5) sposób realizacji parkingów w ramach realizacji przeznaczenia podstawowego,
6) sposób realizacji zabudowy usługowej jako wolnostojąca,
4. na terenach, o których mowa w pkt. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków
usługowych obowiązują:
1) maksymalna ilość kondygnacji budynków do 2 kondygnacji nadziemnych,
2) wysokość w kalenicy do 12m,
3) dachy strome,
4) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi 1KD-Z1 lub granic działki ww. MPZP,
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5) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym,
6) szerokość elewacji frontowej od 8.0m do 15.0m,
7) linia zabudowy nieprzekraczalna: 6m od linii rozgraniczającej drogi 1.KD-Z1 lub 8m od linii
rozgraniczającej - wyznaczona na rysunku planu ww. MPZP.
5. Wysokość zabudowy do 13m;


dla terenu oznaczonego na rysunku planu ww. MPZP symbolem 1.UCM1 ustala się:

1. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej o charakterze centrum miejskiego,
2. przeznaczenie dopuszczalne: rozbudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy mieszkaniowej, sieci i
urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja, parkingi, obiekty i urządzenia małej
architektury, tereny zieleni urządzonej, urządzenia i obiekty sportu i rekreacji,
3. na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy uwzględniający lokalizację w strefie „B” - do 35%,
2) intensywność zabudowy - od 0,3 do 0,9,
3) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej

(wskaźnik

powierzchni

terenów

zielonych

dla

nowo

budowanych

obiektów

uwzględniający lokalizację w strefie „B”) - min. 50 % powierzchni inwestowanego terenu w formie
zieleni urządzonej,
4) miejsca do parkowania – min. 2m.p./100 m2 pow. użytkowej budynku na terenie nieruchomości,
5) sposób realizacji parkingów w ramach realizacji przeznaczenia podstawowego,
6) sposób realizacji zabudowy usługowej jako wolnostojąca,
7) obowiązują

ograniczenia

wynikające

z

położenia

części

terenu w

strefie

(k)

ochrony

konserwatorskiej zgodnie z ww. MPZP,
4. na terenach, o których mowa w pkt. 1, w zakresie warunków zabudowy i gabarytów budynków
usługowych obowiązują:
1) maksymalna ilość kondygnacji budynków do 2 kondygnacji nadziemnych,
2) wysokość w kalenicy do 12m,
3) dachy strome,
4) kalenica prostopadła lub równoległa do osi drogi 1.KD-L1 lub granic działki ww. MPZP,
5) pokrycie dachów dachówką bądź materiałem podobnym,
6) szerokość elewacji frontowej od 8.0m do 25.0m,
7) linia zabudowy nieprzekraczalna 6m od linii rozgraniczającej drogi 1.KD-L1 lub 8m od linii
rozgraniczającej - wyznaczona na rysunku planu ww. MPZP.
5. wysokość zabudowy do 13m;


dla terenu oznaczonego na rysunku planu ww. MPZP symbolem – 1.ZP1 ustala się:
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1. przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej w formie ogólnodostępnych terenów zieleni
parkowej, park rozrywki, skwery, tereny rekreacji i wypoczynku,
2. przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacja w tym ciągi
spacerowe i ścieżki rowerowe, urządzenia i obiekty małej architektury, obiekty budowlane
uzupełniające park rozrywki,
3. na terenach, o których mowa w pkt. 1 ustala się następujące zasady i warunki zagospodarowania
terenu:
1) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (wskaźnik powierzchni terenów biologicznie
czynnych dla nowo budowanych obiektów uwzględniający lokalizację w strefie „C”) - min. 45 % w
formie zieleni urządzonej,
2) wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy uwzględniający lokalizację w strefie „C” - do 20%,
3) miejsca do parkowania pojazdów osobowych ze względu na obszar przeznaczenia nie ustalono,
w/w zlokalizowane są poza obszarem planu,
4) linia zabudowy nieprzekraczalna 6m od linii rozgraniczającej drogi 1.KD-Z1 oraz 4m od linii
rozgraniczającej drogi 1.KDW1 - wyznaczona na rysunku planu ww. MPZP,
5) obowiązują ograniczenia wynikające z położenia terenu w strefie (k) ochrony konserwatorskiej
według ww. MPZP.
Oferta w zakresie zakładów i urządzeń leczniczych Gminy Rabka-Zdrój obejmuje:


Zgodnie z Planem Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023

Poniżej przedstawiono trzynaście projektów zgłoszonych przez samorząd oraz przedsiębiorców w
otwartej procedurze naboru kart zadań do Planu Rozwoju Uzdrowiska, które wpłyną na rozwój
uzdrowiska. Zadania – poprzez stronę internetową miasta – zgłaszane były od 15 lutego 2016 roku do
31 marca 2016 roku oraz w trakcie aktualizacji dokumentu od 22 listopada 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku.
Okres
L.p.

Nazwa zadania

realizacji/

Oczekiwane wskaźniki

Wnioskodawca

Miejsce

produktu i rezultatu

/Partnerzy

realizacji
1.

Rozbudowa Parku

03.2017-

Zrewitalizowany obszar uzdrowiska

Gmina Rabka-

Zdrojowego w

05.2019

o powierzchni: 1,6 ha.

Zdrój

Rabce-Zdroju –
zagospodarowanie

Wybudowana 1 nowa atrakcja
Rabka-

rekreacyjna zgodna z profilem
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bulwarów nad

Zdrój,

Uzdrowiska i 1 nowa infrastruktura

Poniczanką

strefa A

leczniczo-rehabilitacyjna zgodna z
profilem uzdrowiska.

2.

Inwestycja

Wzrost ruchu turystycznego o 10%

została

(w skali całego Uzdrowiska),

zrealizowana

stworzone 1 miejsce pracy.

Budowa wodnego

03.2017-

Zrewitalizowany obszar uzdrowiska

Gmina Rabka-

placu zabaw w

05.2019

o powierzchni: 0,89 ha.

Zdrój

Parku Zdrojowym

Wybudowana nowa atrakcja
Rabka-

rekreacyjna zgodna z profilem

Zdrój,

Uzdrowiska.

strefa A

Wzrost ruchu turystycznego o 10%
(w skali całego Uzdrowiska),
stworzone 2 miejsca pracy.

3.

Budowa

01.2017-

Nowe urządzenie uzdrowiskowe.

Uzdrowisko

Rabczańskiego

08.2019

Liczba osób korzystających z

Rabka S.A.

Centrum

nowego urządzenia uzdrowiskowego

Rekreacyjno-

Rabka-

– 90 000 osób; liczba nowych

Edukacyjnego -

Zdrój,

miejsc pracy – 10.

Basen

strefa A

Rehabilitacyjnosolankowy
4.

Budowa

01.2017-

Zrewitalizowany obszar uzdrowiska

Uzdrowisko

Rabczańskiego

09.2019

o powierzchni: 1,46 ha.

Rabka S.A.

Centrum

Wybudowana nowa atrakcja

Rekreacyjno-

Rabka-

rekreacyjna zgodna z profilem

Edukacyjnego –

Zdrój,

Uzdrowiska.

Uzdrowiskowy Park

strefa A

Liczba osób korzystających z nowej

Aktywnej

atrakcji uzdrowiskowej – 120 000

Rehabilitacji

osób; liczba nowych miejsc pracy –
4.

5.

Budowa

04.2016-

Nowe urządzenie uzdrowiskowe.

Uzdrowisko

leczniczego basenu

09.2017

Liczba osób korzystających z

Rabka S.A.

uzdrowiskowo -

nowego urządzenia uzdrowiskowego

solankowego

Rabka-

– 36 000 osób; liczba nowych

w Szpitalu

Zdrój,

miejsc pracy – 5.

Uzdrowiskowym

strefa A
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„Olszówka” w
ramach
kompleksowego
projektu
przebudowy
i rozbudowy
Szpitala
6.

Poszerzenie bazy

01.2017-

Wybudowana nowa atrakcja

Uzdrowisko

rehabilitacyjnej -

09.2017

rekreacyjna zgodna z profilem

Rabka S.A.

dobudowa sali

Uzdrowiska.

gimnastycznej przy

Rabka-

Liczba osób korzystających z

Rabczańskim

Zdrój,

nowych atrakcji rekreacyjnych w

Zdroju

strefa A

uzdrowisku – 27 000 osób; liczba
nowych miejsc pracy – 1.

7.

Budowa Centrum

01.2017-

Budowa nowej infrastruktury

Jamrozowicz

rehabilitacji,

03.2018

leczniczo-rehabilitacyjnej

Spółka Jawna

odnowy

zgodnej z profilem uzdrowiska.

biologicznej

Rabka-

Liczba osób korzystających z nowej

i rekonwalescencji

Zdrój,

infrastruktury leczniczo-

w Rabce-Zdroju

strefa B

rehabilitacyjnej – 5 000 osób; liczba
nowych miejsc pracy – 6.

8.

Modernizacja stacji

05.2017-

Wybudowane dwie nowe atrakcje

Spółka prawa

narciarskiej

11.2019

rekreacyjne zgodne z profilem

handlowego

Polczakówka

uzdrowiska.

- budowa kolei

Rabka-

Liczba osób korzystających z

krzesełkowej

Zdrój,

nowych atrakcji rekreacyjnych – 50

strefa C

000 osób; liczba nowych miejsc
pracy – 10.

9.

Uzdrowiskowo-

04.2017-

Wybudowana nowa infrastruktura

Przedsiębiorstwo

Rehabilitacyjny

03.2020

leczniczo-rehabilitacyjnej

NZOZ Centrum

zgodna z profilem uzdrowiska.

Medyczne EVMED

Dom Dziennego
Pobytu w

Rabka-

Liczba osób korzystających z nowej

Rabce-Zdroju

Zdrój,

infrastruktury leczniczo-

strefa C

rehabilitacyjnej –10 000 osób; liczba
nowych miejsc pracy – 14.

10.

Budowa i

06.2017-

Wybudowany nowy obiekt

Tapi Spółka

wyposażenie

12.2019

rozrywkowo-relaksacyjnego

Jawna Tadeusz
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centrum

zgodny z profilem Uzdrowiska.

Żur i Piotr
Żur

rozrywkowo-

Rabka-

Liczba osób korzystających z

relaksacyjnego

Zdrój,

nowych atrakcji rekreacyjnych – 20

w Rabce-Zdroju

strefa B

000 osób; liczba nowych miejsc
pracy – 11.

11.

Remont

06.2017-

Odrestaurowany zabytkowy obiekt

Spółka prawa

(odbudowa)

12.2019

na terenie Parku Zdrojowego wraz z

handlowego w

nadaniem mu nowych funkcji

organizacji

konserwatorski

12.

zabytkowej

Rabka-

zgodnych z profilem Uzdrowiska.

restauracji

Zdrój,

Liczba osób korzystających z

uzdrowiskowej

strefa A

nowych atrakcji rekreacyjnych – 30

„Gwiazda” w

000 osób; liczba nowych miejsc

Rabce-Zdroju

pracy – 10.

Kompleksowy

04.2017-

Wybudowane trzy nowe urządzenia

Śląskie Centrum

rozwój

10.2017

uzdrowiskowe.

Rehabilitacyjno-

Liczba osób korzystających z

Uzdrowiskowe

infrastruktury
uzdrowiskowej

Rabka-

nowych urządzeń uzdrowiskowych –

im. dr. A.

ŚCRU (rewitalizacja

Zdrój,

4 000 osób; wzrost liczby

Szebesty w

parku,

strefa A

kuracjuszy o ok. 10%; liczba

Rabce-Zdroju

modernizacja

nowych miejsc pracy – 7 (w tym 1

basenu

w związku z rewitalizacją parku, 1 w

solankowego,

związku z realizacją tężni oraz 5 w

budowa tężni

związku z modernizacją basenu).

solankowej)
13.

Rozbudowa Hotelu

01.2019-

Rozbudowana infrastruktura

JAMA TRAVEL

Wiosna w Rabce o

12.2021

leczniczo-rehabilitacyjna

J. M. Kukla

zgodna z profilem uzdrowiska.

spółka
jawna

centrum turystyki
zdrowotnej z

Rabka-

Liczba osób korzystających z nowej

wykorzystaniem

Zdrój,

infrastruktury leczniczo-

potencjałów

strefa B

rehabilitacyjnej – 1 300 osób rocznie

regionu w

oraz wzrost zatrudnienia we

rehabilitacji i

wspieranych przedsiębiorstwach – 4

dietetyce

osoby.

Źródło: Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2016-2023



Zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023 Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/211/17 z 25.01.2017 r.
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1. Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju – zagospodarowanie bulwarów nad
Poniczanką; czas realizacji: marzec 2017 – kwiecień 2019; projekt polegający na poszerzeniu
istniejącego Parku Zdrojowego o prawobrzeżne tereny wzdłuż Poniczanki i zagospodarowanie ich
zgodnie z funkcją uzdrowiskową. Projekt ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej
przywracającej ścisłą i czytelną relację miasta z naturą. Bulwar ma pełnić funkcje uzdrowiskowe,
komunikacyjne, społeczne i reprezentacyjne;
2. Budowa wodnego placu zabaw

w

Parku

Zdrojowym o funkcji rekreacyjno-

rehabilitacyjno-leczniczej; czas realizacji: marzec 2017 – kwiecień 2019; projekt polegający na
zagospodarowaniu terenu powiązanego funkcjonalnie i przyległego bezpośrednio do istniejącego
placu zabaw na terenie Parku Zdrojowego poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw o
elementy lecznictwa uzdrowiskowego, w tym budowę fontanny solankowej. Nowa przestrzeń
będzie miała funkcje rehabilitacyjno-leczniczo-rekreacyjne, a ich odbiorcą będą głównie dzieci, co
jest zgodne z wiodącym profilem uzdrowiska Rabka-Zdrój. Celem ogólnym projektu jest rozwój
ogólnodostępnych produktów

i oferty turystycznorekreacyjnej Rabki-Zdroju i budowanie

wizerunku uzdrowiska i całej Małopolski jako obszaru atrakcyjnego turystycznie z wyróżniającą się
w skali kraju kompleksową ofertą łączącą walory uzdrowiskowe, rekreacyjne i turystyczne. Celem
szczegółowym jest uatrakcyjnienie oferty pobytowej i w konsekwencji dalsze zwiększanie ruchu
turystycznego w Rabce-Zdroju poprzez budowę kolejnej atrakcji przestrzeni publicznej na terenie
Parku Zdrojowego;
3. Remont

(odbudowa)

konserwatorski

zabytkowej

restauracji

uzdrowiskowej

„Gwiazda” w Rabce-Zdroju; czas realizacji: styczeń 2018 – grudzień 2020; projekt polegający
na odbudowie zabytkowej restauracji uzdrowiskowej „Gwiazda” w Rabce-Zdroju wraz z
wyposażeniem w celu poprawy dostępności usług na terenie uzdrowiska;
4. Budowa Rabczańskiego Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnego – Uzdrowiskowy Park
Aktywnej Rehabilitacji; czas realizacji: styczeń 2017 – wrzesień 2019; projekt polegający na
budowie, rozbudowie i renowacji uzdrowiskowego parku aktywnej rehabilitacji stanowiącego
zaplecze do prowadzenia działalności leczniczo-rekreacyjnej, edukacyjnej i upowszechniania nauki.
Grupą docelową będą głównie rodziny z dziećmi oraz grupy szkolne, a także osoby dorosłe.
Projekt ten nie tylko zagospodarowuje zaniedbane dotąd tereny, ale przede wszystkim tworzy
infrastrukturę terapeutyczną oraz rekreacyjno-wypoczynkową, zgodną z podstawowym (i
historycznie usankcjonowanym) profilem uzdrowiska – tj. uzdrowiskiem dziecięcym.


Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 przyjętą
Uchwałą Nr XLV/303/14 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 3 lutego 2014 r.,
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1. Zadania w obszarze: Zagospodarowanie przestrzenne

Lp.

Nazwa planowanego zadania

Czas

Oczekiwane rezultaty

CEL OPERACYJNY P.1.1. TWORZENIE INNOWACYJNEJ OFERTY PRODUKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ
USŁUGI MEDYCZNE I LECZNICZOREHABILITACYJNE
2.

Kompleksowa Rewitalizacja Obiektów

2014-2020

Wybudowany park rozrywki

Lecznictwa Dziecięcego w Rabce-Zdroju,

dla dzieci oraz basen

obejmująca innowacyjne przedsięwzięcie

rehabilitacyjnosolankowy

lecznicze z wykorzystaniem właściwości wód

o łącz. pow. 1,4 ha,

solankowych poprzez budowę basenów

Zwiększenie liczby

solankowych wraz z Parkiem Aktywnej

atrakcyjnych miejsc

Rehabilitacji i zapleczem hotelowym w

szpitalno-sanatoryjnych

obiektach Olszówka – Wierchy – Słoneczny

oraz podniesienie ogólnego

Gród

standardu bazy
uzdrowiskowej
Rabki-Zdroju (ok. 60
nowych miejsc szpitalnosanatoryjnych)

CEL OPERACYJNY P.1.2. TWORZENIE INNOWACYJNEJ OFERTY PRODUKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ
USŁUGI TURYSTYCZNO-REKREACYJNE
1.

Rozszerzenie obszaru Parku Zdrojowego

2013-2016

Zagospodarowanie terenu o

o tereny wzdłuż potoków Poniczanka i Słonka

(kontynuacja

pow.

(budowa reprezentacyjnych bulwarów

także po

10 ha z przeznaczeniem na

uzdrowiskowych nad Poniczanką wraz

2016)

funkcję rekreacyjną

z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu)

(wybrukowanie ścieżek,
zagospodarowanie
przestrzeni –
mała architektura, oczka
wodne,
urządzenia rekreacyjne)

11.

Rewitalizacja głównej promenady

2014-2016

2014/15 przygotowanie

uzdrowiskowej prowadzącej do Parku

(z opcją

dokumentacji zadania. 2016

Zdrojowego, wraz z odtworzeniem dawnego

realizacji

i kolejne lata realizacji

bazaru i budową drugiej tężni

w kolejnych

głównej

latach)

promenady uzdrowiskowej
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2. Zadania w obszarze: Kultura, sztuka i promocja

Lp.

Nazwa planowanego zadania

Czas

Oczekiwane rezultaty

CEL OPERACYJNY K.1.1. WYSOKA JAKOŚĆ PLACÓWEK KULTURY
3.

CEL

Plenerowa Galeria Uzdrowiskowa (zakup

2014

Utworzenie plenerowej

systemu wystawienniczego na deptak +

(działalność

galerii oraz cykliczna

coroczna organizacja wystaw)

od

organizacja wystaw

2014)

plenerowych

OPERACYJNY

K.2.1.

IDENTYFIKACJA

I

PROMOCJA

WALORÓW

TURYSTYCZNO-

UZDROWISKOWYCH RABKI-ZDRÓJ
2.

Udział Gminy w wydarzeniach medialnych

2013-2016

Obecność Rabki-Zdrój

promujących uzdrowisko

(kontynuacja

w wydarzeniach medialnych

po 2016)

o charakterze
ogólnopolskim
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ROZDZIAŁ 8.
Kierunki lecznictwa

8.1

Wskazanie kierunków leczniczych dla uzdrowiska

W art. 13 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056), ustawodawca
zawarł katalog kierunków leczniczych dla uzdrowisk.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2012, poz. 14)
wydanego na podstawie powyższego zapisu Ustawy, dla uzdrowisk ustalono, że przy kwalifikowaniu
pacjenta do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia:
1. stan zdrowia pacjenta;
2. możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców
leczniczych;
3. przebieg

choroby

będącej

wskazaniem

do

leczenia

uzdrowiskowego

lub

rehabilitacji

uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk, o których mowa w art. 13 ust. 1
ustawy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056);
4. efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli
pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
5. zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do
samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.
Ponadto, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 14) przeciwwskazania do
lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią:
1.

stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy
wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie
stanu zdrowia pacjenta;

2.

choroba zakaźna w fazie ostrej;

3.

ciąża i połóg;
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4.

czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:

a) 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych,
nowotworów nerki,
b) 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych
- od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia
hormonalnego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 14) ponadto zawiera wykaz:
1. Szczegółowych wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego w poszczególnych
rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
2. Szczegółowych wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji uzdrowiskowej w poszczególnych
rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (załącznik nr 2 do rozporządzenia).
Mając na uwadze powyższe zapisy Ustawy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056) i rozporządzenia Ministra
Zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 14) oraz lecznicze właściwości wszystkich obecnych tu czynników
uzdrowiskowych, w tym:

•

ukształtowanie terenu,

•

klimat,

•

naturalne surowce lecznicze, a także

•

wyniki prac naukowych na temat gminy i jej zasobów,

dla Uzdrowiska Rabka-Zdrój określono następujące profile lecznicze:

•

choroby ortopedyczno-urazowe,

•

choroby reumatologiczne,

•

choroby kardiologiczne i nadciśnienie,

•

choroby górnych dróg oddechowych,

•

choroby dolnych dróg oddechowych,

•

cukrzyca,

•

otyłość,

•

choroby skóry;

8.2

Przeciwwskazania dla uzdrowiska

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego oznaczają te grupy chorób i jednostek chorobowych,
które wymagają leczenia innymi metodami niż te, które stosuje się w uzdrowisku. Choroby te
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wymagają zwykle intensywnego leczenia w szpitalu. Poniższe bezwzględne przeciwwskazania do
leczenia uzdrowiskowego nie zależą od rodzaju uzdrowiska i typu zakładu leczniczego, ale dotyczą
wszystkich uzdrowisk, zatem i Rabki-Zdroju.
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania
i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2012, poz. 14)
przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego dla poszczególnych rodzajów zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę profile lecznicze występujące w Uzdrowisku Rabka-Zdrój,
stanowią:
1. Przeciwwskazania ogólne (bezwzględne):

•

ostre choroby zakaźne,

•

przewlekłe choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, pasożytnicze),

•

ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropnie okołozębowe, grzybica skóry),

•

żółtaczka,

•

choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica nerkowa, pęcherzyka
żółciowego itp.),

•

pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania,

•

niewydolność narządowa wątroby i nerek,

•

skazy krwotoczne ciężkiego stopnia,

•

choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia,

•

poważne zaburzenia osobowości i zachowania,

•

zespół psychoorganiczny, otępienie starcze,

•

zniedołężnienie całkowite, niesprawność do samoobsługi,

•

choroby wyniszczające układowe,

•

choroby w ciężkim stanie ogólnym z przeciwwskazaniem do transportu,

•

dużego stopnia nieotrzymania moczu i kału,

•

alkoholizm i narkomania,

•

padaczka z częstymi napadami,

•

czynna choroba nowotworowa,

•

stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego nowotworów nerki, czerniaka
złośliwego, białaczki i ziarnicy złośliwej oraz chłoniaków złośliwych przed upływem 5 lat, pozostałe
przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia,

•

ciąża i okres karmienia,

•

ostre zapalne i niedokrwienia choroby kardiologiczne,

•

groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków,

•

nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka.
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2. Przeciwwskazania szczegółowe:
1) choroby ortopedyczno-urazowe:
•

nowotwory złośliwe kości lub chrząstki stawowej w okresie do 12 miesięcy od zakończenia
leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii,

•

stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane
zapaleniem kości lub szpiku kostnego,

•

zapalenie kości lub szpiku kostnego z odczynem ogólnym lub czynnymi przetokami,

•

stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnością do samoobsługi,

•

stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do
samoobsługi;

2) choroby reumatologiczne:
•

reumatoidalne zapalenie stawów w IV stopniu sprawności czynnościowej (unieruchomienie w
łóżku),

•

zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany
gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe),

•

ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego
zapalenia stawów kręgosłupa i innych artropatii, z całkowitą niepełnosprawnością,

•

zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych,

•

układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej,

•

infekcyjne zapalenie kości lub stawów w fazie ostrej,

•

stany w przebiegu chorób reumatycznych wymagające pilnej interwencji,

•

chirurgicznej lub ortopedycznej;

3) choroby kardiologiczne i nadciśnienie:
•

nadciśnienie tętnicze III stopnia nieunormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem oraz z
co najmniej dwoma czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych,

•

nadciśnienie tętnicze złośliwe,

•

ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału serca z upośledzoną frakcją
wyrzutową lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem
(ICD),

•

niestabilna choroba wieńcowa,

•

przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS – III albo IV okres,

•

nadciśnienie płucne dużego stopnia,

•

ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia,

•

kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolności serca III albo IV według
NYHA,
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•

zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, blok trójwiązkowy,
blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowokomorowy II stopnia
2:1 – w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez zabezpieczenia układem stymulującym
serca,

•

częstoskurcze utrwalone lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie,

•

napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków z towarzyszącym zespołem WPW lub
obecnością dodatkowej drogi przewodzącej (przy braku skutecznego leczenia ablacją),

•

napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków (u chorych bez dodatkowej drogi
przewodzenia) z nawrotami arytmii w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

•

złośliwe, komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, przy braku usuwalnej ich przyczyny
(zaburzenia

elektrolitowe,

tyreotoksykoza

i

inne),

bez

zabezpieczenia

kardiowerterem-

defibrylatorem (ICD),
•

niewydolność serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA,

•

tętniak rozwarstwiający aorty,

•

tętniak serca,

•

ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe,

•

wady serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA lub ze złośliwymi zaburzeniami
rytmu serca;

4) choroby górnych dróg oddechowych:
•

nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia
leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii,

•

ostre infekcje górnych dróg oddechowych, wymagające intensywnej farmakoterapii,

•

choroby górnych dróg oddechowych z upośledzoną drożnością w wyniku znacznego przerostu
adenoidalnego lub skrzywienia przegrody nosa, wymagające zabiegu operacyjnego,

•

Zespół Meniera lub zespoły pseudomenierowskie;

5) choroby dolnych dróg oddechowych:
•

gruźlica płuc lub opłucnej w okresie aktywnym,

•

nowotwory złośliwe dolnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia
leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii,

•

pełnoobjawowa niewydolność oddechowa lub oddechowo-krążeniowa,

•

ostre zapalenie oskrzeli, płuc lub opłucnej,

•

dychawica oskrzelowa o ciężkim przebiegu, ze stanami astmatycznymi w wywiadzie,

•

rozstrzenie oskrzeli na tle gruźliczym,

•

krwawienie lub krwotoki z górnych dróg oddechowych oraz stany po krwotokach płucnych;
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6) cukrzyca:
•

cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie kwasicy, stan przedśpiączkowy,

•

zespół stopy cukrzycowej ze zgorzelą wymagający interwencji chirurgicznej,

•

stany po amputacji kończyn z niezagojoną raną operacyjną,

•

cukrzyca z nefropatią w okresie mocznicy,

•

cukrzyca z makroangiopatią kończyn dolnych w okresie III albo IV choroby naczyniowej,

•

cukrzyca z niewydolnością krążenia w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA,

•

pełna niezdolność do samoobsługi z powodu powikłań cukrzycy lub chorób towarzyszących;

7) otyłość:
•

otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi,

•

otyłość z pełnoobjawową niewydolnością krążenia,

•

otyłość u osób ze znacznym ograniczeniem umysłowym;

8) choroby skóry


nowotwory złośliwe skóry, w przypadku czerniaka – w okresie do 5 lat, a w pozostałych
przypadkach nowotworów złośliwych skóry – w okresie do 12 miesięcy, od zakończenia
leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii,



kolagenozy – twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z zaawansowanymi zmianami
narządowymi,



fotodermatozy,



łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego,



ostre alergiczne choroby skóry,



rozległe

owrzodzenia

żylakowe

podudzi

z

cechami

zakażenia

grzybiczego,


ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe,



erytrodermia,



dermatozy zawodowe w okresie ostrym.

bakteryjnego,
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ROZDZIAŁ 9
Obszary i tereny górnicze

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056),
gmina, która występuje o potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, winna
posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych zlokalizowane na określonym obszarze górniczym.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2018, poz. 650, 723) określa, co
rozumiemy pod pojęciem obszar górniczy, teren górniczy i zakład górniczy:

•

obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego
składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót
górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;

•

terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót
górniczych zakładu górniczego;

•

zakładem górniczym jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących
bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin
ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z
pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej
kopaliny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego
składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym wyrobiska
górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje.

Obszar górniczy podlega wpisowi do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych
składowisk dwutlenku węgla. Granice obszaru i terenu górniczego określonego w koncesji podlegają
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie. Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych
podziemnych składowisk dwutlenku węgla, zgodnie z art. 152a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. 2018, poz. 650, 723) stanowi szczegółową ewidencję wszystkich
obszarów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w
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aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej bazie danych MIDAS (podsystem Rejestr Obszarów
Górniczych). Informacje dotyczące obszarów i terenów górniczych gromadzone są w bazie ROG w
postaci danych opisowych (nazwa, powierzchnia, położenie administracyjne, status – aktualny lub
zniesiony, numer w rejestrze, nazwa złoża i rodzaj kopaliny) oraz danych przestrzennych (kontury
obszarów i terenów górniczych). Ponadto, baza ROG udostępnia szczegóły decyzji ustanawiających,
zmieniających i likwidujących obszary i tereny górnicze (data wydania, wydawca, termin ważności)
wraz z informacjami o przedsiębiorcach eksploatujących kopaliny w granicach wyznaczonych obszarów
górniczych.
9.1

Granice obszarów górniczych

Występowanie wód mineralnych w Rabce-Zdroju należy wiązać ze szczególnymi warunkami
geologicznymi terenu, które przyczyniły się do powstania źródeł wód leczniczych. Obszar górniczy dla
złóż wód leczniczych utworzono decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 29 listopada 1967
r. (6 721 700 m2). Teren górniczy (o powierzchni 7 411 200 m2) utworzono 12 lipca 1983 r.
Początki wykorzystania wód mineralnych w celach zdrowotnych sięgają XVI wieku. Wykorzystanie
balneologiczne zapoczątkował J. Dietl w latach pięćdziesiątych XIX w. Pierwszy okręg ochrony
górniczej utworzono w 1924 r. Koncesji na eksploatację kopaliny udzielono przedsiębiorstwu
„Uzdrowisko Rabka SA” 19 maja 1993 r. (nr 85/93) na lat 20, a następnie Marszałek Województwa
Małopolskiego decyzją z dnia 27 marca 2013 r. przedłużył koncesję na kolejne 20 lat, tj. do 19 maja
2033 r.
W Uzdrowisku SA wyodrębniony jest Uzdrowiskowy zakład górniczy, działający na podst. Ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2018, poz. 650, 723).
Podstawowym typem wód leczniczych są solanki jodkowo-chlorkowo-sodowe stosowane do kuracji
kąpielowej i inhalacji. Na terenie miasta występują następujące źródła i płytkie odwierty wód
mineralnych:

•

odwiert "Helena" ,

•

odwiert "Krakus",

•

odwiert „Warzelnia",

•

odwiert "Rabka 19",

•

odwiert „IG-2”.

Szczegółowy zasięg obszaru górniczego na terenie Gminy Rabka-Zdrój pokazuje poniższa mapa, która
stanowi także Załącznik nr 10 do niniejszego operatu.
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Mapa 4. Mapa obszaru górniczego na terenie Gminy Rabka-Zdrój

9.2

Kopalina główna

Najcenniejszym

zasobem

naturalnym

wydobywaną na nim, są wody lecznicze.

omawianego

obszaru

i

jednocześnie

jedyną

kopaliną
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W Rabce-Zdroju znajduje się pięć zarejestrowanych źródeł czystych ekologicznie wód mineralnych.
Wody uzyskały świadectwa potwierdzające ich właściwości lecznicze w roku 2017 (świadectwa
stanowią Załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszego opracowania).
1. odwiert „ Warzelnia”
Odwiert wody mineralnej „Warzelnia”:

•

Położenie ujęcia: na terenie uzdrowiska,

•

Wydajność – 19,2 m3/d,

•

Głębokość ujęcia – 50,0 m. p.p.t.

Woda z odwiertu „Warzelnia” została zaklasyfikowana jako: mineralna woda lecznicza, swoista
1,96% chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa spełniająca wymagania określone dla wody
leczniczej.
Woda z odwiertu „Warzelnia” zastosowana do kąpieli, ze względu na stężenie (1,96%), w tym
zawartość głównie chlorku sodowego oraz zawartość jodków (13,7 mg/l), będzie działała osmotycznie
na skórę i tkanki przyległe. Efektem tego działania jest pobudzenia autonomicznego układu
nerwowego, zmniejszenie pobudliwości nerwów czuciowych i ruchowych (działanie przeciwbólowe)
oraz regulacja krążenia krwi i zwiększenia ogólnej odporność organizmu. Zabieg inhalacyjny z użyciem
solanki jodkowe o stężeniu (0,9-1,5%) działa oczyszczająco i przeciwzapalnie na drogi oddechowe
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-1/2017 potwierdzające właściwości
lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „Warzelnia” na terenie
miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z
siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do
kąpieli, a także do inhalacji po odpowiednim rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, wg zaleceń i wskazań
lekarskich.
Świadectwo stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania;
2. odwiert „Krakus”
Odwiert wody mineralnej „Krakus”:

•

Położenie ujęcia – na terenie uzdrowiska,

•

Wydajność – 5,0 m3/d,
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•

Głębokość otworu – 19,0 m p.p.t.

Woda z odwiertu „Krakus” została zaklasyfikowana jako: mineralna woda lecznicza, swoista 2,50%
chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa spełniająca wymagania określone dla wody leczniczej.
Ze względu na ogólne stężenie (2,5%) oraz zawartość boru 70 mg/l Zaleca się stosowanie wody z
odwiertu „Krakus” do inhalacji w rozcieńczeniu do stężenia 0,9-1,5%.
Inhalacja roztworem solanki jodkowej powodującej działanie przeciwzapalne oraz rozrzedzające i
usuwające wydzielinę dróg oddechowych, zalecana jest w przewlekłych w schorzeniach, zwłaszcza
nieżytach i stanach zapalnych.
W kąpieli z użyciem solanki 2,50% jodkowej, oddziaływanie biochemiczne będzie uwarunkowane
ogólnym stężenie w soli i współdziałanie jodków, przenikających w stopniu znaczącym przez skórę.
Dzięki tym czynnikom można uzyskać wpływ osmotyczny i przeciwzapalny na skórę i tkanki przyległe a
poprzez zawarte w nich receptory i autonomiczny układ nerwowy korzystne oddziaływanie ogólne na
organizm w tym: zwiększenie odporności, regulację ciśnienia krwi, zmniejszenie bólu.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-2/2017 potwierdzające właściwości
lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „Krakus” na terenie
miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z
siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do
kąpiel indywidualnych lub zbiorowych, a także do inhalacji po odpowiednim rozcieńczeniu wodą
bidestylowaną, wg zaleceń lekarskich.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego opracowania;
3. odwiert „Helena”
Odwiert wody mineralnej „Helena”:

•

Położenie ujęcia – na terenie uzdrowiska,

•

Wydajność – 2,4 m3/d,

•

Głębokość otworu – 460,0 m p.p.t.
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Woda z odwiertu „Helena” została zaklasyfikowana jako: mineralna woda lecznicza, swoista
1,87% chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa spełniająca wymagania określone dla wody
leczniczej.
Przydatność wody z odwiertu „Helena” do inhalacji (w rozcieńczeniu wodą bidestylowaną do stężenia
0,9-1,5%) determinuje obecność w nim jodków oraz chlorku sodowego, działających na błony śluzowe
dróg oddechowych oczyszczających przeciwzapalnie.
Solanka ta zastosowana do kąpieli przy współudziale czynników fizycznych (temperatura, ciśnienie
hydrostatyczne) będzie działała osmotycznie na skórę i tkanki przyległe, w tym zakończenia nerwów, a
w konsekwencji na autonomiczny układ nerwowy i procesy ogólnoustrojowe. Efektem kąpieli w
solankach jest poprawa funkcji ruchowych, zwiększenie odporności organizmu, a także normalizacja
czynności układu krążenia.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-3/2017 potwierdzające właściwości
lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „Helena” na terenie
miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z
siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do
kąpieli oraz do inhalacji w czasie 1 turnusu kuracyjnego w ciągu 1 roku.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszego opracowania;
4. odwiert „Rabka 19”
Odwiert wody mineralnej „Rabka 19”:

•

Położenie ujęcia – na terenie uzdrowiska,

•

Wydajność – 24,0 m3/d,

•

Głębokość otworu – 95,0 m p.p.t.

Woda z odwiertu „Rabka 19” została zaklasyfikowana jako: mineralna woda lecznicza, swoista
1,94% chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa spełniająca wymagania określone dla wody
leczniczej.
Kąpiel solankowa w kontakcie ze skórą i przy współudziale czynników fizycznych (temperatura,
ciśnienie hydrostatyczne) działa osmotycznie na skórę i tkanki przyległe, zwłaszcza naczynia
krwionośne i zakończenia nerwów. Efektem tego działania jest pobudzenie autonomicznego układu
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nerwowego oraz korzystny wpływ na wiele procesów ogólnoustrojowych, wzmocniony biochemicznym
oddziaływaniem jodków.
Oznaczony skład chemiczny wody z odwiertu „Rabka 19” wskazuje celowości jej wykorzystania do
kąpieli również dla dzieci.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-4/2017 potwierdzające właściwości
lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „Rabka 19” na terenie
miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z
siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do
kąpieli indywidualnych lub zbiorowych w basenach.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr 4 do
niniejszego opracowania;
5. odwiert „IG-2”
Odwiert wody mineralnej „IG-2”:

•

Położenie ujęcia – na terenie uzdrowiska,

•

Wydajność – 4,5 m3/d,

•

Głębokość otworu – 1215,0 m p.p.t.

Woda z odwiertu „IG-2” została zaklasyfikowana jako: mineralna woda lecznicza, swoista 2,54%
chlorkowo-sodowa (solanki), jodkowa, żelazista, termalna spełniająca wymagania określone
dla wody leczniczej.
Oznaczony skład chemiczny wody z odwiertu „IG-2” zastosowanej do kąpieli determinuje jej działanie
osmotyczne dla skóry i tkanki przyległe, w tym zakończenia nerwów a w konsekwencji na
autonomiczny układ nerwowy. Powoduje to regulacją czynności układu krążenia i narządów ruchu.
Woda z odwiertu „IG-2” po rozcieńczeniu do stężenia 0,9-1,5% zastosowana do inhalacji dróg
oddechowych działać może oczyszczająco i przeciwzapalnie.
W związku z powyższym woda uzyskała Świadectwo nr HU-90/WL-5/2017 potwierdzające właściwości
lecznicze naturalnego surowca leczniczego – wody mineralnej z odwiertu „IG-2” na terenie
miejscowości Rabka-Zdrój, wydane 30 października 2017 roku przez Narodowy Instytut Zdrowia
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Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny – Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu z
siedzibą przy ulicy Słowackiego nr 8 i może być wykorzystywana w lecznictwie uzdrowiskowym do
kąpieli leczniczych indywidualnych lub zbiorowych w basenie, a po rozcieńczeniu wodą bidestylowaną
również do inhalacji w czasie 21 dniowego turnusu kuracyjnego.
Świadectwo wraz z wynikami analizy chemiczno-fizycznej i mikrobiologicznej stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszego opracowania;
Więcej informacji o powyższych wodach znajduje się w Rozdziale 5.1 niniejszego opracowania.
9.3

Kopaliny towarzyszące

Jedyną kopaliną obecną w obrębie omawianego obszaru są wody lecznicze; brak kopaliny
towarzyszącej.
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ROZDZIAŁ 10.
Infrastruktura i system komunikacji

Gmina, która występuje o potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego musi
wywiązać się z warunków, o których mówi art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1056). Gmina taka winna, zatem posiadać infrastrukturę techniczną w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzić
gospodarkę odpadami. Rabka-Zdrój spełnia wszystkie wymienione wyżej wymogi ustawowe, co
zostało szczegółowo przedstawione w poniższych punktach niniejszego rozdziału.
10.1

Gospodarka wodna

Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na
terenie Gminy Rabka Zdrój, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
oraz odbiorców usług zostały przedstawione w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Rabka-Zdrój, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Nr
XLVIII/370/18 z dnia 31.X.2018 r.
Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w Rabce-Zdroju zajmuje się
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju na podstawie Decyzji
Zarządu Miasta Rabka-Zdrój znak: IK 7030/D/1/2002 z dnia 16 sierpnia 2002 r. pn.: „Zezwolenie na
prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.
Zgodnie z zezwoleniem podstawową działalnością spółki jest ujmowanie, uzdatnianie i rozprowadzanie
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pośrednictwem sieci wodociągowej oraz odbieranie
ścieków komunalnych i ich oczyszczanie.
Ujęcia wody, stacje uzdatniania
Obecnie Spółka eksploatuje trzy ujęcia wód powierzchniowych:

•

ujęcie „Poniczanka” – z potoku Poniczanka w Rabce-Zdroju,

Operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Rabka-Zdrój 163

•

ujęcie „Luboński” – z potoku Lubońskiego w Rabce-Zdroju,

•

ujęcie awaryjne „Raba” – z rzeki Raba w miejscowości Raba Wyżna.

Woda pobrana z ujęć jest wodą powierzchniową, wymagającą uzdatniania przed podaniem jej do
sieci. Woda pobrana z ujęć na potoku Poniczanka i rzece Rabie trafia do Stacji Uzdatniania Wody
„Poniczanka”, w której stosowane są następujące procesy technologiczne: sedymentacja, filtracja
pospieszna, filtracja powolna, lampa UV, dezynfekcja. W odległości kilkuset metrów od SUW
„Poniczanka” znajduje się druga stacja – SUW „Basen” technologicznie połączona z tą pierwszą. Ten
zespół stacji zaspokaja około 75% produkcji wody dla wodociągu komunalnego. Woda pobrana z
ujęcia na potoku Lubońskim kierowana jest do odrębnej stacji – SUW „Luboński”, w której stosowane
są następujące procesy technologiczne: filtracja pośpieszna, lampa UV, dezynfekcja.
Sieć wodociągowa
Całość wody uzdatnionej tłoczona jest w dwóch oddalonych od siebie punktach do wspólnej sieci
wodociągowej. Sieć wodociągowa jest w niewielkiej części (centrum miasta) siecią pierścieniową.

Ze względu na znaczną różnicę wysokości n.p.m. pomiędzy lokalizacją SUW i najwyżej położonymi
punktami poboru wody (ponad 60 m) sieć wodociągowa jest wyposażona w cztery sieciowe
pompownie wody:

•

przy ul. Kilińskiego,

•

przy ul. Słonecznej,

•

przy ul. Poniatowskiego,

•

przy ul. Polnej.

Dla poprawy układu ciśnień w sieci wodociągowej, a przede wszystkim dla zapewnienia zapasu wody
uzdatnionej, sieć wodociągowa wyposażona jest w zbiorniki retencyjno-wyrównawcze zlokalizowane
przy ul. Polnej o łącznej pojemności ok. 1200 m 3.
Rurociąg technologiczny wody z ujęcia „Raba” do SUW (długość: około 11,5 km, średnica Ø400 mm)
jest swoistym magazynem wody surowej (objętość magazynowa rurociągu wynosi 2 200 m³). W
wyjątkowych sytuacjach można więc na krótko wyłączyć oba ujęcia i wykorzystywać wodę
zgromadzoną w rurociągu „Raba”.
Rozprowadzanie wody uzdatnionej odbywa się za pośrednictwem sieci wodociągowej o łącznej
długości (dane na koniec 2017 r.) 49,9 km. Bezpośrednio do odbiorców trafia woda poprzez przyłącza
o łącznej długości 43,5 km. Na sieci wodociągowej zamontowane są 55 hydranty przeciwpożarowe,
które spełniają obecne przepisy o ochronie przeciwpożarowej.
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Ilość zarejestrowanych obiektów korzystających z usług wodociągowych wynosi ok. 1600.
Na terenie Gminy i Miasta Rabka-Zdrój inwestycje w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury
wodociągowej realizowane będą w oparciu o wieloletnie plany modernizacji i rozwoju sieci
wodociągowo – kanalizacyjnej.
Teren objęty siecią wodociągową przedstawiono na poniższej mapie.
Mapa 5. Teren objęty siecią wodociągową

Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rabka-Zdrój eksploatowana jest od lat dwudziestych
minionego wieku. Jej rozbudowa następowała systematycznie i koncentrowała się na obszarze miasta
Rabka-Zdrój. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, po przejęciu przez gminy zadań związanych
z gospodarką wodno-ściekową, z funduszy gminnych powstało wiele nowych odcinków kanałów
osiedlowych, do których systematycznie przyłączane były budynki. W roku 1994 powstał Związek
Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, który przejął zadania inwestycyjne gminy w zakresie
kanalizacji. W tym okresie wykonano wiele inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
tym między innymi w rejonie ulic: Piłsudskiego - Jana Pawła II - Kasprowicza, Krakowska - Sądecka,
czy też na osiedlu Traczykówka; zakończono także inwestycję związaną z budową oczyszczalni
ścieków.
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W chwili obecnej Gmina Rabka-Zdrój odprowadza ścieki do Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
zlokalizowanej przy ul. Zaryte 141a grawitacyjnym systemem kanalizacji sanitarnej. Długość sieci
kanalizacji sanitarnej wynosi (dane na koniec 2017 r.) 50,5 km oraz 37,7 km przyłączy
kanalizacyjnych. Wykonana jest z rur o średnicy od ø200 mm do ø1000 mm.
Na sieci kanalizacji sanitarnej pracują dwie pompownie ścieków:

•

przy ul. Kilińskiego,

•

przy ul. Sądeckiej.

Cykl

technologiczny

mechaniczno-biologicznego

oczyszczania

ścieków

prowadzony

jest

na

następujących urządzeniach: krata, piaskownik pionowy, reaktory SBR, staw uśredniający, odpływ do
rzeki Raba. Osady powstające w procesie oczyszczania ścieków poddawane są zagęszczaniu,
odwadnianiu z zastosowaniem taśmowej prasy filtracyjnej, higienizacji wapnem i odwadnianiu w
lagunach.
Ilość zarejestrowanych obiektów korzystających z usług kanalizacyjnych wynosi ok. 1650.
Rocznie do oczyszczalni ścieków dociera:

•

siecią kanalizacyjną 456,0 tyś m³ ścieków komunalnych (w tym z miejscowości Skomielna Biała 60
tyś m³),

•

taborem asenizacyjnym 25,9 tyś m³ (łącznie z okolicznymi gminami).

Na terenie Gminy i Miasta Rabka-Zdrój inwestycje w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury
kanalizacji sanitarnej realizowane będą w oparciu o wieloletnie plany modernizacji i rozwoju sieci
wodociągowo – kanalizacyjnej.
Teren objęty siecią kanalizacji sanitarnej przedstawiono na poniższej mapie.
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Mapa 6. Teren objęty siecią kanalizacji sanitarnej

Z danych uzyskanych od podmiotu leczniczego „Uzdrowisko Rabka” S.A. wynika, że ścieki
pozabiegowe (pochodzące z zabiegów z wykorzystaniem wody leczniczej) o stężeniu od 1,4% do
1,6% (96% stężenia to Na – Cl) odprowadzane są poprzez kanalizację sanitarną do oczyszczalni
ścieków na podstawie umowy z ZWiK w Rabce-Zdroju nr 180/2005 z dnia 06.10.2005 roku oraz
aneksu nr 1/2009 z dnia 17.03.2009 roku. Odprowadzanie wód pozabiegowych do kanalizacji miejskiej
stanowi poniżej 1% ogólnych ścieków.
Zrzut wód pozabiegowych z ostatnich trzech lat w rozbiciu na poszczególne miesiące przedstawiono
poniżej.
Tabela 15. Zrzut wód pozabiegowych z ostatnich trzech lat w rozbiciu na poszczególne miesiące
Miesiąc

Planowane
zużycie 2019

2018

2017

2016

Styczeń

108,5 m3

120 m3

121 m3

131 m3

Luty

79,8 m3

150 m3

114 m3

115 m3

Marzec

68,3 m3

138 m3

105 m3

146 m3

Kwiecień

96,1 m3

190,8 m3

100 m3

160 m3

Maj

118,4 m3

195,9 m3

117 m3

210 m3

Czerwiec

126,2 m3

235,8 m3

216 m3

290 m3

Lipiec

200 m3

178 m3

355 m3

349 m3
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Sierpień

200 m3

176,5 m3

445 m3

322 m3

Wrzesień

150 m3

183 m3

300 m3

228 m3

Październik

120 m3

210,5 m3

125 m3

201 m3

Listopad

100 m3

233,8 m3

180 m3

190 m3

Grudzień

90 m3

86 m3

140 m3

130 m3

SUMA ROCZNIE

1.457,3

2.098,3 m3

2.318 m3

2.472 m3

Źródło: „Uzdrowisko Rabka” S.A.
Spółka Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. Dr. Adama Szebesty nie stosuje w leczeniu kąpieli
borowinowych i solankowych. W zakresie stosowanych plastrów borowinowych postępuje się zgodnie
z wewnętrzną procedurą Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej
(borowina), po wykonaniu zabiegu są gromadzone w pojemniku plastikowym (kontenerze) w
wyznaczonym miejscu Działu Fizjoterapii (Hydroterapii). Z uwagi na to, że zużyta borowina może być
stosowana wyłącznie do wypełnienia wyrobisk torfu, jest oddana dostawcy lub innemu uprawnionemu
odbiorcy. Ilościowe zużycie plastrów borowinowych jest ewidencjonowane. W przypadku, gdy
występuje konieczność użycia plastra borowinowego u pacjenta z podejrzeniem choroby lub zmian
skórnych borowina jest traktowana jak materiał zakaźny o kodzie 180180.
10.2

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w Gminie Rabka-Zdrój prowadzona jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018, poz. 1454). Odpady odbierane są od wszystkich
zadeklarowanych gospodarstw domowych w każdej ilości. Na terenie Gminy Rabka-Zdrój od dnia 1
lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Rabka-Zdrój podjęła w
terminie wszystkie wymagane przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

na

podstawie,

której

naliczana

jest

opłata

za

gospodarowanie odpadami. W Gminie Rabka-Zdrój złożonych jest ok. 3450 deklaracji, które obejmują
ok. 13000 mieszkańców. Odpady komunalne odbierane są od mieszkańców przez firmę wyłonioną w
drodze przetargu.
Odpady komunalne odbierane są także z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza na podstawie indywidualnej umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady
komunalne i wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza RabkiZdroju.
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Z terenu Gminy Rabka-Zdrój rocznie odbiera się ok. 4400,00 ton odpadów komunalnych w tym ok.
3000 ton odpadów komunalnych zmieszanych oraz 1400 ton odpadów segregowanych.
Gmina nie dysponuje własnym składowiskiem, funkcjonuje wywóz odpadów zgodny z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego.
Gmina Rabka-Zdrój posiada Sortownię Surowców Wtórnych, na której działalność otrzymała
zezwolenie Starosty Nowotarskiego w dniu 20 marca 2008 r. (sygn. OŚ-7626/4/2008) oraz Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowane w Rabce-Zdroju przy ul. Zaryte 141b.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje bezpłatnie m.in: odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny np. papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło; przeterminowane leki
i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony; odpady zielone; odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne.
Zgromadzone w PSZOK odpady zagospodarowywane są w sposób nie szkodzący środowisku, z czego
większość z nich poddanych jest recyklingowi oraz ponownemu wykorzystaniu. Zapobiega to
zanieczyszczaniu środowiska i pozwala na ograniczenie składowania.
10.3 Sieć komunikacyjna
Przez teren miasta Rabka-Zdrój, przebiegają drogi publiczne: krajowe, powiatowe i gminne.
1. Drogi krajowe:


Nr 28 Zator – Medyka (ul. Krakowska, ul. Zaryte),



Nr 7 Kraków – Rabka-Zdrój – Chyżne,



Nr 47 Rabka-Zdrój – Zakopane,

2. Drogi powiatowe:


Nr 1668K Rabka-Zdrój (ul. Sądecka – Rynek – ul. Kilińskiego) – Skawa – Naprawa,



Nr 1667 Rabka-Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice,

3. Drogi gminne, z nadanymi numerami:


Aleja Tysiąclecia

K 364511,
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ul. Bystra

K 364514,



ul. Cicha

K 364515,



ul. Dietla

K 364517,



ul. Do Pociesznej Wody

K 364518,



ul. Gorczańska

K 364519,



ul. Gilówka

K 364520,



ul. Garncarska

K 364521,



ul. Kasprowicza

K 364522,



ul. Kliszczaków

K 364523,



ul. Kręta

K 364525,



ul. Krótka

K 364526,



ul. Leśna

K 364527,



ul. Jana Pawła II

K 364528,



ul. Miśkowcówka

K 364529,



ul. Na Banię

K 364530,



ul. Norwida

K 364531,



ul. Nowy Świat

K 364532,



ul. Ogrodowa

K 364533,



ul. Orkana

K 364534,



ul. Parkowa

K 364535,



ul. Pasieczna

K 364536,



ul. Polna

K 364538,



ul. Poniatowskiego

K 364539,



ul. Polana

K 364540,



ul. Marszałka Piłsudskiego K 364541,



ul. Rabskich

K 364543,



ul. Słoneczna

K 364546,



ul. Spokojna

K 364549,



ul. Stroma

K 364550,



ul. Traczykowska

K 364552,



ul. Tetmajera

K 364553,



ul. Wąska

K 364554,



ul. Wiejska

K 364555,



ul. Wójtowiczowa

K 364556,



ul. Zakopiańska

K 364558,



ul. Za Rabą

K 364559,



ul. Zgody

K 364560,



ul. Do Kuśnierki

K 364562,
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ul. Zaryte do oczyszczalni

K 364561,



ul. Zaryte do Polczakówki

K 364563.

Przez teren Gminy Rabka-Zdrój przebiega ok. 48 km dróg gminnych oraz ok. 17 km dróg
wewnętrznych.
Tabela 16. Drogi gminne na obszarze Uzdrowiska Rabka-Zdrój
Lp.

Rodzaj nawierzchni

Długość w km

Powierzchnia w tys. m2

1.

Bitumiczna

29,067

117,692

2.

betonowa

0,283

0,795

3.

z kostki

6,435

17,100

4.

brukowcowa

0,862

4,522

5.

tłuczniowa

0,611

1,815

6.

gruntowa wzmocniona (np. żwirem)

7,353

19,353

7.

gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego)

3,272

6,869

47,833

168,146

RAZEM:
Źródło: Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

Tabela 17. Drogi wewnętrzne na obszarze Uzdrowiska Rabka-Zdrój
Lp.

Rodzaj nawierzchni

Długość w km

Powierzchnia w tys. m2

1.

bitumiczna

4,865

17,139

2.

betonowa

0,093

0,365

3.

z kostki

3,381

10,283

4.

brukowcowa

0,459

1,678

5.

tłuczniowa

0,521

1,539

6.

gruntowa wzmocniona (np. żwirem)

5,682

16,780

7.

gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego)

1,753

4,180

16,754

51,964

RAZEM:
Źródło: Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

Przez Gminę Rabka-Zdrój przebiegają drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie, na których głównie
opiera się system komunikacyjny gminy. Są to:
•

droga krajowa nr 7 (Gdańsk – Chyżne – Budapeszt) – na terenie Rabki-Zdroju droga przebiega
przez ul. Kilińskiego (na terenie od Rabki-Zdroju do Zakopanego 47),

•

droga krajowa nr 28 (Zator – Przemyśl) – na terenie Rabki-Zdroju droga przebiega przez ul.
Krakowską, Sądecką, Zaryte,

•

droga wojewódzka nr 958 (Chabówka – Raba Wyżna – Czarny Dunajec),

•

droga powiatowa nr 95 – ul. Sądecka, Rynek, Kilińskiego, Podhalańska.
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Rys. 9. Przebieg ciągów komunikacyjnych

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Podstawowym środkiem komunikacji na terenie Rabki-Zdroju są usługi świadczone przez Zrzeszenie
Samochodowego Transportu Prywatnego (ZSTP), które obsługują zarówno połączenia lokalne, jak i
regionalne na kilkunastu dziennych kursach, m.in.:

•

Rabka-Zdrój – Mszana Dolna – Kraków,

•

Rabka-Zdrój – Skomielna Biała – Kraków,

•

Rabka-Zdrój – Klikuszowa – Nowy Targ – Zakopane,

•

Rabka-Zdrój – Raba Wyżna – Czarny Dunajec,

•

Rabka-Zdrój – Jordanów,

•

Rabka-Zdrój – Spytkowice – Jabłonka.

Linie te obsługują również miejscowości wiejskie zlokalizowane na trasie poszczególnych połączeń. Są
one wykorzystywane przez miejscową ludność, jak i turystów oraz kuracjuszy.
Przez Gminę Rabka-Zdrój biegnie ok. 9 km linii kolejowej. Przebiegają tu następujące odcinki
jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej:

•

linia nr 95 (Sucha Beskidzka – Chabówka),

•

linia nr 99 (Raba Wyżna – Nowy Targ – Zakopane),
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•

linia nr 104 (Chabówka – Rabka-Zdrój – Nowy Sącz), linia zelektryfikowana na odcinku Chabówka
– Rabka-Zdrój.

Najważniejszym elementem infrastruktury kolejowej jest stacja kolejowa Chabówka. Przewidywana
jest modernizacja linii kolejowych na terenie gminy i podniesienie jej standardu prędkości. Planuje się
również połączenie linią kolejową uzdrowisk: Rabka-Zdrój, Krynica, Piwniczna, Muszyna, Żegiestów.
Będzie to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy PKP Polskie Linie Kolejowe zdecydują się na budowę
połączenia kolejowego Podłęże – Piekiełko (w ramach sieci TEN-T) wraz z modernizacją istniejących
linii.
10.4 Pozostała infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w energię
Głównym źródłem energii dla Rabki-Zdroju jest Główny Punkt Zasilania 10/SN „Rabka”. Źródło to
powiązane jest po stronie najwyższych napięć ze stacją węzłową 220/110/Sn „Skawina”, a
drugostronnie z GPZ „Nowy Targ”. Poszczególni odbiorcy energii elektrycznej zaopatrywani są poprzez
układ sieci rozdzielczej średniego napięcia zasilający poszczególne stacje transformatorowe 15/0,4 kV
zlokalizowane na terenie miasta i obszarów wiejskich.
Stan sieci energetycznych należy uznać za relatywnie dobry. Na przestrzeni lat nieznacznie spadła
liczba odbiorców energii elektrycznej (o 11). Z dostępnych przekazanych przez Tauron Dystrybucja
S.A. Odział w Krakowie, Region SN/nN Nowy Targ za rok 2014 wynika, iż obecnie na obszarze Gminy
Rabka-Zdrój odbiorca energii elektrycznej jest 5 533 podmiotów.
Na terenie gminy znajdują się:

•

napowietrzna linia elektroenergetyczna 110kV relacji Skawina Huta – Rabka – Lasek,

•

stacja elektroenergetyczna 110/30/15kV Rabka,

•

napowietrzna linia 30kV relacji Rabka – RS Mszana,

•

napowietrzne i kablowe linie 15kV,

•

napowietrzne i wnętrzowe stacje 15/0,4kV,

•

napowietrzne i kablowe linie niskiego napięcia 0,4kV.

Ciepło
Rabka-Zdrój nie posiada założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe. Plan taki będzie przygotowywany przy uwzględnieniu kierunku rozwoju gminy narzucony
przez regionalne, jak również lokalne plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając
założenia polityki energetycznej państwa i programu ochrony powietrza.
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Na terenie Gminy Rabka-Zdrój wytwarzanie ciepła do celów grzewczych odbywa się poprzez
zastosowanie paliw:

•

gazu ziemnego,

•

oleju opałowego,

•

węgla,

•

biomasy (drewno i pellet),

•

energii elektrycznej,

•

pompy ciepła.

W celu poprawy jakości powietrza Gmina Rabka-Zdrój Uchwałą Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju, w dniu 25 stycznia 2017 r. przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy RabkaZdrój”. Jednym z głównych założeń Planu jest: „Eliminacja niskiej emisji z sektora komunalnego,
mieszkaniowego oraz gospodarczego wraz ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w
strukturze zaopatrzenia budynków w ciepło i ciepłą wodę użytkową”.
W ramach tego Celu zakłada się następujące działania w zakresie:


stworzenia baz danych źródeł niskiej emisji z wykorzystaniem modelowania drobnorozdzielczego;



opracowania programu dopłat do wymiany niskosprawnych kotłów i urządzeń na paliwa stałe, na
nowe źródła ciepła oparte w pierwszym rzędzie na paliwach gazowych oraz odnawialnych źródłach
energii lub na nowoczesnych instalacjach spełniających wysokie standardy emisyjne wraz z
pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania (wysokość dofinansowania promująca najmniej
emisyjne opcje pod względem emisji pyłu i CO2);



wdrożenia programu dopłat do wymiany niskosprawnych kotłów i urządzeń na paliwa stałe;



wspierania instalacji rozproszonych, odnawialnych źródeł energii (w tym m.in. pomp ciepła,
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych);



promocji paliw kwalifikowalnych w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe;



organizacji systemu kontroli i intensyfikacji działań kontrolnych;



wymiany kotłów węglowych w zasobie komunalnym oraz budynkach publicznych wraz z
doposażeniem obiektów w instalacje solarne;



opracowania i wdrożenia preferencji w podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków
stosujących niskoemisyjne źródła ogrzewania;



podejmowanie systematycznego lobbingu zmierzającego do gazyfikacji obszarów wiejskich Gminy
tj. miejscowości Chabówka, Ponice i Rdzawka, a także obszarów miejskich nieobjętych siecią
gazową;



wprowadzenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego stosownych wymogów dotyczących
klas emisyjnych urządzeń służących ogrzewaniu i zaopatrzeniu w ciepło budynków.
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Zgodnie z ww. „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój” udział poszczególnych
paliw w zużyciu energii całkowitej opracowany na podstawie danych z ankietyzacji przeprowadzonej
przez UM Rabka-Zdrój w 2015r. (informacje zwrotne z 349 budynków, tj. 9,14% wszystkich
budynków) przedstawia się następująco:

•

z sektora mieszkalnego (budynki jednorodzinne i wielorodzinne):



węgiel 47%,



drewno (i pellet) 24%,



gaz ziemny 19%,



energia elektryczna 10%;

•

dla budynków użyteczności publicznej:



gaz ziemny 78,3%,



energia elektryczna 19,3%,



węgiel 2,4 %.

W ostatnich latach stopniowo wzrasta zużycie gazu w mieście, co może świadczyć o wprowadzaniu
alternatywnych, do tradycyjnych, form ogrzewania budynków.
Na rok 2020 – na podstawie założeń w realizowanych wnioskach o dofinansowanie na likwidację
starych kotłów – zakładana redukcja emisji pyłów zawieszonych oraz CO2 na terenie Gminy RabkiZdroju będzie następująca:

•

likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa
stałe, likwidacja 171 przestarzałych urządzeń grzewczych:



redukcja PM10 - wartość bazowa: 6,538 Mg/rok, wartość docelowa: 0,271 Mg/rok,



reedukacja PM2,5 - wartość bazowa: 3,753 Mg/rok, wartość docelowa: 0,257 Mg/rok,



szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - wartość docelowa: 544,736 tona
równoważna CO2/rok;

•

likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe,
likwidacja 100 przestarzałych urządzeń grzewczych:



redukcja PM10 - wartość bazowa: 6,538 Mg/rok, wartość docelowa: 0,002 Mg/rok,



redukcja PM2,5 - wartość bazowa: 3,753 Mg/rok, wartość docelowa: 0,002 Mg/rok,
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szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: wartość docelowa 467,41 tona
równoważna CO2/rok.

Zaopatrzenie w gaz
W ostatnich latach stopniowo wzrasta zużycie gazu w mieście, co może świadczyć o wprowadzaniu
alternatywnych, do tradycyjnych, form ogrzewania budynków. Zmiana systemów grzewczych na mniej
inwazyjne dla środowiska powinna stać się działaniem priorytetowym w inwestycjach zmierzających do
rozwoju Miasta i Gminy. Czystość powietrza i zasobów naturalnych stanowi podstawowy atut RabkiZdroju i wymaga specjalnego traktowania. Z gazu korzysta około 30% ludności, przy czym średnia dla
województwa wynosi 63%. Przy ewentualnym wzroście liczby mieszkańców konieczna będzie
modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu zaopatrywania w gaz.
Szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale 11.1 niniejszego opracowania.
10.5

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia środowiska naturalnego Gminy Rabka-Zdrój wiążą się głównie z: mieszkalnictwem,
komunikacją oraz produkcją. Innym rodzajem zagrożenia, niewynikającym bezpośrednio z działalności
człowieka jest zagrożenie powodziowe.
Stan sanitarny powietrza
Na terenie Miasta i Gminy Rabka-Zdrój nie występują zakłady przemysłowe, które miałyby znaczący
wpływ na stan sanitarny powietrza. Na tym obszarze głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są
lokalne kotłownie z obiektów usługowych i gospodarstw domowych. Położenie zespołów zabudowy
mieszkaniowej i usług uzdrowiskowych głównie w dolinach jest niekorzystne dla warunków
aerosanitarnych z powodu skłonności do powstawania i długotrwałego utrzymywania się w dnach
dolin inwersji temperatury powietrza, blokujących odpływ zanieczyszczeń powietrza w górę i ich
koncentrację blisko powierzchni terenu (w zagłębieniu Kotliny Rabczańskiej) oraz utrudnionego
odpływu zanieczyszczonego powietrza w dół doliny Raby, zwężeniem doliny w rejonie Rabki-Zaryte.
Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za lata 2012 - 2017 została wykonana przez
WIOŚ w Krakowie według zasad określonych w art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. 2016, poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427) oraz w oparciu o wyniki pomiarów
przeprowadzonych na stałych stacjach monitoringu. Przeprowadzane przez WIOŚ w Krakowie oceny
roczne jakości powietrza (Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za lata 2012 - 2017
została wykonana na zlecenie Gminy Rabka-Zdrój przez WIOŚ w Krakowie) wskazują na przekraczanie
standardów jakości powietrza w strefie małopolskiej w zakresie parametrów pyłu PM10, stężeń pyłu
PM2,5 oraz benzoalfapirenu i klasyfikują ją jako strefę klasy C . Na podstawie oceny rocznej
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przeprowadzanej dla stref jakość powietrza w województwie małopolskim nie stwierdzono
przekroczenia norm prawnych dla pyłu SO 2 oraz NO2 klasyfikując ją jako strefę klasy A, co oznacza, ze
na obszarze uzdrowiska Rabka–Zdrój te zanieczyszczenia powietrza utrzymywały się także w granicach
norm prawnych.
Degradacja środowiska – emisja hałasu
Firma EkoNorm Sp. z o.o. w dniach 24-25, 30-31 lipca 2018 r. wykonała pomiary natężenia hałasu
komunikacyjnego w dwóch punktach pomiarowych w porze dziennej i porze nocnej w granicach
Uzdrowiska Rabka-Zdrój, których wyniki przedstawiono w Sprawozdaniu z pomiarów nr 2018/07/35,
stanowiące Załącznik nr 7 niniejszego opracowania. Punkty pomiarowe na terenie strefy ”A” ochrony
uzdrowiskowej Gminy Rabka-Zdrój wykazały nieznaczne przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu.
Oznacza to, że strefa „A” uzdrowiska Rabka-Zdrój, a uściślając okolice położone blisko jej granicy, są
narażone

na

uciążliwość

akustyczną.

Biorąc

jednak

pod

uwagę

nieznaczne

przekroczenia

obowiązujących norm w punktach pomiarowych celowo wybranych jako potencjalnie najbardziej
niekorzystne z punktu widzenia klimatu akustycznego należy uznać, że w głębi strefy A narażenie na
hałas komunikacyjny jest mniejsze i nie będzie przekraczać norm prawnych dla tego typu terenów.
Więcej informacji o natężeniu hałasu zawartych jest w Rozdziale 11.2 niniejszego opracowania.
Składowisko odpadów
Gmina Rabka-Zdrój nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów. Funkcjonuje wywóz odpadów
zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego. Odpady
odbierane są od wszystkich zadeklarowanych gospodarstw domowych w każdej ilości. Gmina posiada
Sortownię Surowców Wtórnych oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym
przyjmowane są odpady od mieszkańców Gminy.
Szczegółowy opis zawartych jest w Rozdziale 10.2 niniejszego opracowania.
Władze gminy mają na uwadze powyższe zagrożenia, dlatego w celu poprawy jakości powietrza
Gmina Rabka-Zdrój Uchwałą Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, w dniu 25 stycznia
2017 r. przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój” opisany szerzej w
poniższym rozdziale.
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ROZDZIAŁ 11.
Informacje o stanie czystości powietrza
i natężeniu hałasu

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056),
gmina, która występuje o potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego winna
spełniać określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska. RabkaZdrój spełnia wymienione wymogi środowiskowe, co zostało szczegółowo przedstawione w poniższych
punktach niniejszego rozdziału.
11.1

Stan czystości powietrza

Przeprowadzone badania opisane w opracowaniu pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do
ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania
elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz pól elektromagnetycznych), oraz oceny w
właściwości leczniczych klimatu…” przygotowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, w sierpniu 2018 r. Uzdrowisko Rabka-Zdrój (Gmina
Rabka-Zdrój

woj.

małopolskie)

charakteryzuje

przekraczającymi obowiązujące normy prawne

się

parametrami

sanitarnymi

powietrza

odpowiadające wymogom RMŚ z dnia 24 sierpnia

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031) dla
następujących parametrów jakości powietrza: stężeń średniorocznych do B(a)P – osiągnięcie poziomu
docelowego, liczby dni z przekroczeniem średniej dobowej stężeń pyłu PM10. Powyższe wynika z
pomiarów bezpośrednich PMŚ wykonywanych w roku 2017, oceny rocznej

jakości powietrza

wykonanej przez WIOŚ w Krakowie, transpozycji wyników stacji pomiarowych, ze stacji PMŚ
reprezentatywnej dla uzdrowiska na podstawie analizy podobieństwa. Wyniki tych badań nie spełniają
wymagań RMZ z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia
właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów
ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (tj. Dz.U. 2018, poz. 605) w
zakresie dotrzymania standardów dla wspominanych wyżej substancji. Szerszy opis znajduje się w
rozdziale 5.2 niniejszego opracowania.
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W celu poprawy jakości powietrza Gmina Rabka-Zdrój Uchwałą Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w
Rabce-Zdroju, w dniu 25 stycznia 2017 r. przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy RabkaZdrój”, który podporządkowany jest czterem celom strategicznym:

•

Eliminacja niskiej emisji z sektora komunalnego, mieszkaniowego oraz gospodarczego wraz ze
zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zaopatrzenia budynków w ciepło i
ciepłą wodę użytkową.

•

Systematyczna poprawa efektywności energetycznej w sektorze komunalnym i pozakomunalnym.

•

Znaczące zmniejszenie zanieczyszczeń i uciążliwości wynikających z presji ruchu kołowego na
obszarze Gminy.

•

Podniesienie społecznej świadomości potrzeby dbałości o wysoką jakość powietrza (edukacja,
informacją i integracją działań).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój jest dokumentem strategicznym, pozytywnie
zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i
wpisuje się w Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 oraz
Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 – w zdrowej
atmosferze przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwała Nr XXXII/451/17 z dnia 23
stycznia 2017 r.
W celu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gmina Rabka-Zdrój w 2018 r. podjęła następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr XLV/353/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVI 11/212/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w
sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój”;
2. Uchwała Nr XLV/354/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia

9 sierpnia 2018r. w sprawie:

uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na
terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy RabkaZdrój finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie;
3. Uchwala Nr XLVII1I372/18 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 31 października 2018r. w
sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2018 r. Nr XLV/354/18
w sprawie: uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczania Niskiej
Emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój w ramach zadania: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy
Rabka-Zdrój finansowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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Realizując powyższe uchwały podjęto następujące działania:
1. Realizowane projekty:
1) Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Tytuł projektu:
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł
ciepła na paliwa stałe – wymiana 171 przestarzałych urządzeń grzewczych;
2) Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Tytuł projektu:
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł
ciepła na gazowe- wymiana kotłów – wymiana 100 przestarzałych urządzeń grzewczych;
3) Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, nazwa projektu:
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój - wymiana 40 przestarzałych
urządzeń grzewczych; W ramach przedsięwzięcia mającego na celu poprawę jakości powietrza na
terenie gminy uzdrowiskowej Rabka-Zdrój zostało wymienionych łącznie 40 pieców opalanych
paliwem stałym, na kotły gazowe kondensacyjne. Wszystkie inwestycje były przeprowadzone w
budynkach mieszkalnych

należących

do podmiotów

prywatnych. Projekt

miał

na

celu

przyczynienie się do rozwiązania kwestii zanieczyszczenia powietrza oraz poprawy jakości życia i
stanu zdrowia mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój, spełnienie norm jakości powietrza, podniesienie
atrakcyjności osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego projektem. Celem
bezpośrednim

projektu

było zmniejszenie

emisji

substancji szkodliwych

dla

środowiska

pochodzących z niskiej emisji, w tym także zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, w
tym pyłów PM 2,5, PM 10 oraz CO, dzięki wymianie źródeł ciepła. Poprzez realizację projektu
nastąpiło

dostosowanie

systemów

grzewczych

mieszkańców

do

standardów

i

norm

energetycznych, poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy, a w szerszej perspektywie całego
regionu;
4) W ramach partnerstwa z 35 gminami, Rabka-Zdrój realizuje montaże prosumenckich instalacji,
wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz
pompy ciepła) w ramach dofinansowania: Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Nazwa projektu to Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, a łączna jego
wartość to ponad 110 milionów złotych;
5) W 2018 r. Gmina Rabka-Zdrój złożyła wniosek: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy
Rabka - Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe - Etap II, RPO. Projekt dotyczył
wymiany 150 niskosprawnych urządzeń grzewczych na nowoczesne kotły kondensacyjne gazowe;
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6) Gmina jest uczestnikiem Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany
przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie
wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to około 17 mln
euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany w
okresie od października 2015 r. do końca 2023 r.;
7) Gmina podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa, który stanowi podstawę rozpoczęcia
prac analitycznych przez PSG we współpracy z gminą, mających na celu optymalizację realizacji
inwestycji przez PSG, w tym rozbudowę sieci gazowej i przyłączy gazowych;
8) Gmina posiada również porozumienie zawarte z PGNiG OD, w ramach którego nasz partner
zobowiązał się do prowadzenia programów sprzedaży promocyjnej w celu zachęcenia odbiorców
do likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym na rzecz zasilanych paliwem gazowym,
zapewnienia dostaw paliwa gazowego dla nowych odbiorców zmieniających paleniska opalane
paliwem stałym na potrzeby zasilania kuchni, instalacji c.o. i/lub c.w.u., wsparcia od strony
formalnej procesu przyłączeniowego wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. i/lub c.w.u. w
budynkach do sieci dystrybucyjnej, do prowadzenia dyżurów swojego pracownika, posiadającego
kompetencje oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia działań informacyjnych, udzielania
merytorycznego wsparcia i zawierania umów. Takie dyżury odbywają się cyklicznie w Urzędzie
Miejskim i cieszą się nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, naprawdę dużą popularnością;
9) Ponadto w 2017 r., z inicjatywy Gminy, były wykonywane pomiary jakości powietrza w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, dodatkowo w celach informacyjno-edukacyjnych, w gminie
funkcjonuje monitoring w czasie rzeczywistym z sensorów Airli, do którego każdy może mieć
dostęp, włączając w to urządzenia mobilne;
10) W 2017 r. Gmina Rabka-Zdrój zawarła umowę z Laboratorium Analiz Śladowych na Politechnice
Karkowskiej w sprawie badania popiołu z palenisk. Straż Miejska przeprowadziła 551 kontroli
dotyczących: 377 kontroli posesji pod kątem gospodarki odpadami, 109 posesji prywatnych i
zakładów usługowo-produkcyjnych, sprawdzając używany opał w piecach CO, pobrano 5 próbek
popiołu do badania, w zakładach produkujących pantofle i obuwie przeprowadzono 60 kontroli;
11) Rozważa się rozwój geotermii;
12) Gmina Rabka-Zdrój zawarła umowę z PGE na montaż w gminie dwóch elektrycznych stacji
ładowania pojazdów;
13) Gmina posiada również porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu „Zintegrowany
system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji” realizowanego w ramach
programu prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących
się rynków (GOSPOSTRATEG)”. Strony: Gmina Rabka-Zdrój, Minister Przedsiębiorczości i
Technologii, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska -
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Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Stowarzyszenie Krakowski
Alarm Smogowy.
Ilość zebranych ankiet na wymianę kotłów : 800.
Ilość zebranych ankiet na OZE: 347 (w tym 172 zrealizowane, 175 oczekujące na realizację).
LIFE (wybrane działania):


Porady i pomoc udzielona mieszkańcom: 9.974;



Liczba uczestników spotkań z mieszkańcami: 3.013;



Liczba uczestników spotkań z lokalnymi liderami: 244;



Wykonane Termogramy: 60;



Prowadzenie imprez masowych typu Piknik Ekologiczny, Czyste Powietrze, opracowywanie
materiałów dla prasy, wypowiedzi dla mediów, np. TVP3, TOKFM, RADIO KRAKÓW, Głos
Podhalański, Tygodnik Podhalański, strona internetowa;



Informowanie mieszkańców w sprawie rządowego programu Czyste powietrze. Zamontowanie w
placówkach przedszkolnych na terenie gminy 21 oczyszczaczy powietrza. Działania edukacyjne
oraz informacyjne (np. informowanie na sołectwach o uchwale antysmogowej).

2. Monitoring jakości powietrza
1) W celach informacyjno-edukacyjnych, w gminie funkcjonuje monitoring w czasie rzeczywistym z
sensorów Airli, do którego każdy może mieć dostęp, włączając w to urządzenia mobilne;
2) W ramach porozumienia z PSG zainstalowano w kawiarni obok tężni solankowej tablicę
informacyjną z danymi pomiarowymi (pyły zawieszone);
3) Od 2019 r. monitoring WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Dodatkowo, wzorem Krakowa, w 2018 r. powstała koncepcja wprowadzenia całkowitego zakazu
spalania paliw stałych w uzdrowiskowych strefach A i B. Czynniki wpływające na:


Straż Miejska, która może egzekwować zapisy uchwały antysmogowej;



Duży stopień zgazyfikowania obszaru uzdrowiskowego; obiekty w funkcją publiczną na tym
obszarze są podpięte do sieci gazowe;



Porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa na rozwój sieci gazowej w gminie Rabka-Zdrój oraz na
bezpłatne aktywowania nieczynnych przyłączy gazowych;



Porozumienie z PGNiG OD na dyżury , w ramach których przedstawiciel PGNiG udziela informacji w
jaki sposób zmienić ogrzewanie na gazowe oraz złożyć wniosek o określenie warunków
przyłączenia do sieci gazowej, złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,
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uzyskać doradztwo w sprawnym przeprowadzeniu procesu wykonania wewnętrznej instalacji
gazowej, uruchomieniu dostaw paliwa gazowego do budynku, otrzymać wsparcie procesu
dofinansowania wymiany kotłów stałopalnych na gazowe.
11.2 Natężenie hałasu
Badanie klimatu akustycznego uzdrowiska powinno odpowiadać wymogom przepisów wydanych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska. Badanie klimatu akustycznego strefy ”A” Uzdrowiska Rabka-Zdrój zostało
przeprowadzone przez firmę EkoNorm Sp. z o.o. z Katowic.
Na terenie uzdrowiska Rabka-Zdrój nie były wykonywane systematyczne pomiary hałasu prowadzone
przez służby PMŚ. Wobec tego stanu rzeczy dokonano w losowo wybranym okresie dobowym pomiaru
natężenia hałasu w dwóch punktach strefy ochrony uzdrowiskowej ”A”. Punkty wybrano tak, aby
reprezentowały one potencjalnie najmniej korzystne warunki klimatu akustycznego dla całej strefy ”A”
uzdrowiska.
Przedział czasu odniesienia, dla którego wyznacza się równoważny poziom dźwięku A, w przypadku
hałasu drogowego jest równy:

•

dla pory dziennej, tj. od 6:00 do 22:00 CET = 16 godzin,

•

dla pory nocnej, tj. od 22:00 do 6:00 CET = 8 godzin.

Pomiary równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku dla hałasu drogowego na terenie strefy ”A”
ochrony uzdrowiskowej Gminy Rabka-Zdrój zostały przeprowadzone w dwóch punktach w dniu 24 25 lipca 2018 roku oraz 30 - 31 lipca 2018 roku.
Tabela 18. Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie strefy ”A” ochrony uzdrowiskowej Gminy
Rabka-Zdrój.
PPH01
Rodzaj punkty pomiarowego

PPH02

ul. Jana Pawła II, al.

ul. Orkana

Tysiąclecia
Odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu [m]

15,0 m

Względna wysokość punktu pomiarowego liczona od

4m

poziomu jezdni [m]
Długość geograficzna w układzie '92

~10,0 m

19°58’0.58"E

19°51’24.11"E
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PPH01
Rodzaj punkty pomiarowego

PPH02

ul. Jana Pawła II, al.

ul. Orkana

Tysiąclecia
Szerokość geograficzna w układzie '92

49°36’32.17"N

49°36’30.61"N

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Tabela 19. Wyniki pomiarów hałasu przy ul. Jana Pawła II, al. Tysiąclecia (PPH01).
Wartość LAeq T

Poziom
Pora doby

dopuszczalny
[dBA]

Wartości

po korekcie (z

równoważnego

uwagi na

poziomu dźwięku

lokalizację

[dBA] dla czasu

punktu

odniesienia TLAeq

pomiarowego

T [dB]

przy elewacji

Odległość
Niepewność

punktu

pomiarowa

pomiarowego

U95 [dB]

od krawędzi
jezdni [m]

budynku) [dB]
Dzień
(6:00 - 22:00)
Noc
(6:00 - 22:00)

50,0

59,9

-

0,84

15,0

45,0

49,6

-

0,84

16,0

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Tabela 20. Wyniki pomiarów hałasu przy ul. Orkana (PPH02).
Wartości
równoważnego
Pora doby

Poziom

poziomu

dopuszczalny

dźwięku

[dBA]

[dBA] dla czasu
odniesienia TLAeq
T [dB]

Dzień
(6:00 – 22:00)

50,0

60,5

Wartość LAeq T
po korekcie (z
uwagi na
lokalizację
punktu
pomiarowego

Odległość
Niepewność

punktu

pomiarowa

pomiarowego

U95 [dB]

od krawędzi
jezdni [m]

przy elewacji
budynku) [dB]
-

0,84

10,0
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Noc
(6:00 - 22:00)

45,0

49,0

-

0,84

10,0

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Określone w pomiarach wskaźniki hałasu do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska
w odniesieniu do jednej doby LAeqD, LAeqN przekraczają nieznacznie wartości poziomów
dopuszczalnych hałasu. Oznacza to, że strefa „A” Uzdrowiska Rabka-Zdrój, a uściślając okolice
położone blisko jej granicy są narażone na uciążliwość akustyczną. Biorąc jednak pod uwagę
nieznaczne przekroczenia obowiązujących norm w punktach pomiarowych celowo wybranych jako
potencjalnie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia klimatu akustycznego należy uznać, że w
głębi strefy „A” narażenie na hałas komunikacyjny jest mniejsze i nie będzie przekraczać norm
prawnych dla tego typu terenów.
Sprawozdanie z pomiarów nr 2018/07/35 z 31 lipca 2018 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
opracowania.
Gmina Rabka-Zdrój realizuje „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój” przyjęty
Uchwałą NR XXVIII/212/17 w dniu 25 stycznia 2017r. przez Radę Miejską w Rabce-Zdroju.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju dla
Gminy na lata 2016-2023, w tym działania skierowane na zmniejszenie hałasu:


Punkt 7.2.3.2.: Działanie 3.2. Stworzenie zrównoważonego transportu gminnouzdrowiskowego
Istotą działania jest stworzenie projektu, którego celem będzie zorganizowanie publicznego
transportu w oparciu o ekologiczne środki transportu (tj. w standardzie Euro 6 lub gaz lub pojazdy
elektryczne), który ograniczy samochodowy ruch turystyczny na obszarze uzdrowiska. Docelowo
można rozważać także model tworzony w partnerstwie z okolicznymi gminami, jako działanie
zmniejszające presję na atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo obszary otuliny Gorczańskiego
Parku Narodowego. Partnerski wymiar projektu będzie miał szczególnie duże znaczenie w
momencie uruchomienia basenów termalnych w Porębie Wielkiej i wybudowania nowej drogi
łączącej Gminę Niedźwiedź z Gminą Rabka-Zdrój.
Transport taki mógłby służyć zarówno kuracjuszom i turystom, ale także mieszkańcom RabkiZdroju (lub w przypadku partnerskiej realizacji – także mieszkańcom okolicznych gmin), jako
alternatywny środek komunikacji, zmniejszając tym samym presję ruchu kołowego na terenie
Gminy Rabki-Zdrój (lub szerzej – obszaru realizacji projektu).
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Punkt 7.2.3.3: Działanie 3.3. Budowa (wyznaczenia) ścieżki rowerowej Ponice –
Rabka-Zdrój, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej
Istotą działania jest stworzenie alternatywnej – w stosunku do samochodów – możliwości
komunikacji wewnątrz Gminy Rabka-Zdrój (zarówno dla mieszkańców jak i turystów) poprzez
stworzenie osi komunikacyjnej na linii Ponice – Rabka-Zdrój i połączenie obu miejscowości ścieżką
rowerową. Ścieżka powinna umożliwić bezpieczny, tj. odseparowany od ruchu samochodowego
przejazd pomiędzy dwoma miejscowościami (korzystaliby z niej także mieszkańcy Rdzawki).
Docelowo warto rozważyć także budowę publicznej wypożyczalni rowerów w kilku lokalizacjach
Gminy Rabki-Zdrój, co pozwoli turyście na pozostawienie roweru w dowolnej lokalizacji. W
przypadku budowy wypożyczalni rowerów warto także zadbać o zakup do niej rowerów
elektrycznych tak, by był to atrakcyjny środek transportu zarówno dla osób starszych, jak i osób z
mniejszą kondycją, a tym samym zadbać o powszechność i modę korzystania z tego środka
transportu, jako sposobu komunikacji wewnątrz Uzdrowiska i jego atrakcji turystycznych.



Punkt 7.2.3.4.: Aspekty organizacyjne i finansowe w ramach trzeciego celu
strategicznego PGN Gminy Rabka-Zdrój to m.in:
wyznaczenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej w rejonie strefy A Uzdrowiska w celu
wprowadzenia strefy ograniczonego ruchu - oczekiwany rezultat to m.in. zmniejszenie hałasu w
ścisłej strefie uzdrowiskowej

Obecnie rozważa się ograniczenie ruchu w strefie A ochronnej uzdrowiska poprzez wyłączenie z ruchu
drogi gminnej przebiegającej wzdłuż Parku Zdrojowego (ul. Orkana – od ul. Roztoki włącznie do
skrzyżowania z ul. Chopina) za wyjątkiem mieszkańców i kuracjuszy przebywających w przyległych
obiektach lecznictwa uzdrowiskowego.
Możliwe jest również zastosowanie innych rozwiązań, związanych z metodami organizacji ruchu – na
wybranych drogach gminnych w sąsiedztwie strefy A wprowadzenie ograniczenia tonażu oraz
wprowadzenie ograniczenia prędkości, co powinno przełożyć się na zmniejszenie natężenia hałasu w
strefie A ochronnej uzdrowiska. Ponieważ rodzaj i stan techniczny nawierzchni drogi ma duży wpływ
na emisję hałasu, przewiduje się przy remontach dróg gminnych zastosowanie tzw. „cichych
nawierzchni”.
Na terenie miasta projektuje się nowoczesne nawierzchnie drogowe z dodatkiem modyfikującego
granulatu gumowego dodawanego do mieszanek mineralno-asfaltowych (np. TecRoad), przez co
wykonane nawierzchnie są trwałe, odporne na koleinowanie, zmniejszające emisję hałasu i przyjazne
środowisku naturalnemu. Najlepszy efekt daje zastosowanie asfaltu porowatego (hałas zmniejsza się
od 5 do 8 dB, a wykonanie dwóch warstw wykazuje redukcję hałasu nawet o 10 dB). Nawierzchnie
drogowe z asfaltu porowatego z dodatkiem granulaty gumowego wykazują znacznie niższy poziom
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emisji hałasu eliminując tym samym wysokie koszty wynikające z konieczności budowania ekranów
dźwiękochłonnych.
Kierując się potrzebą zapewnienia należytej ochrony środowiska przed hałasem oraz mając na uwadze
przepisy prawa (w tym zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska) w
sporządzanych planach miejscowych uwzględniać się będzie dopuszczalne poziomy hałasu w
środowisku w zależności od rodzaju terenu.
11.3

Pola elektromagnetyczne

Badanie pola elektromagnetycznego strefy ”A” Uzdrowiska Rabka-Zdrój zostało przeprowadzone przez
Laboratorium Badawcze Sundoor sp. z o.o. 30 lipca 2018 roku.
Do oceny pola elektromagnetycznego zastosowano przepisy krajowe określające wymagania
dotyczące uzdrowisk oraz wymagania dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym:

•

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1056):

-

W strefie : ”A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy (w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych
radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, z
wyłączeniem urządzeń łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, z
zastrzeżeniem że urządzenia te będą oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi o
poziomie nie wyższym niż określone dla strefy „B”;

-

W strefie B ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane) urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących
przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2016, poz. 353 ze zm.), oddziałujących na strefę „A” ochrony uzdrowiskowej
polami

elektromagnetycznymi

o

poziomach

wyższych

niż

dopuszczalne

poziomy

pól

elektromagnetycznych – charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych –
dla miejsc dostępnych dla ludności, określone na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519, 785 i 898).
•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych
do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych
klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (t,j. Dz.U.
2018, poz. 605):
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W załączniku nr 3 do rozporządzenia określono kryteria oceny właściwości leczniczych klimatu i

-

stanu sanitarnego powietrza. W odniesieniu do ochrony przed polami elektromagnetycznymi jako
podstawę prawną takiej oceny wskazano przepisy wydane na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519, 785 i 898).
Rozporządzenie, o którym mowa omówiono poniżej.
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883, 2003):

-

w ww. rozporządzeniu, na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U 2017, poz. 519, 785, 898), określono: dopuszczalne natężenia pola
elektrycznego i magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności.

Tabela 21. Dopuszczalne wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w miejscach
dostępnych dla ludności (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883).
Dopuszczalne wartości natężenie PEM
Zakres częstotliwości

Składowa elektryczna

Składowa magnetyczna

[V/m]

[A/m]

0 Hz

10000

2500

od 0,5 Hz do 50 Hz

10000

10/3f

nie określono

10/3f

od 0,001 MHz do 3 MHz

20

3,3

od 3 MHz do 300 GHz

7

nie określono

od 0,05 kHz do 1 kHz

gdzie: f – częstotliwość w jednostkach podanych w kolumnie „Zakres częstotliwości”.
Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Lokalizacja punktów pomiarowych
Badania pola elektromagnetycznego przeprowadzono na terenie strefy A w miejscach uczęszczanych
przez kuracjuszy. Pomiary wykonano w dniu 30.07.2018 roku.
Do przeprowadzenia pomiarów wybrano 3 punkty zlokalizowane na terenie strefy A, w miejscach
najczęściej uczęszczanych przez kuracjuszy, z uwzględnieniem wstępnego rozpoznania lokalizacji
źródeł pola elektromagnetycznego na terenie uzdrowiska Rabka-Zdrój.
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Tabela 22. Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie strefy A ochrony uzdrowiskowej Gminy
Rabka-Zdrój.
Nr punktu

Współrzędne geograficzne

pomiarowego /
termin
wykonania

Miejsce pomiaru

długość λ

szerokość φ N

E

pomiarów w
roku 2018
30.07.2018

30 m od placu zabaw w Parku Zdrojowym (przy ławce
naprzeciwko tablicy informacyjnej)

49°36’22”

19°57’48”

30.07.2018

25 m od fontanny, przy drogowskazie

49°36’32

19°57’58”

30.07.2018.

obok budynku przy ul. Słonecznej

49°36’35

19°58’04”

Źródło: Opracowanie pn. „Przeprowadzenie cyklu niezbędnych badań do ustalenia właściwości leczniczych
klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza (badania elementów i zjawisk meteorologicznych, hałasu oraz
pól elektromagnetycznych), oraz oceny w właściwości leczniczych klimatu…”, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Katowice, sierpień 2018 r.

Zgodnie z wyjaśnieniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2017 w
ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie województwa małopolskiego, wykonywano
pomiary krótkookresowe hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu nowotarskiego w miejscowości
Ludźmierz (DW 957 współrzędne geograficzne φ= 49,454472 λ =19,979861) przy drodze o znacznie
większym natężeniu ruchu samochodowego niż w strefie A Uzdrowiska Rabka-Zdrój w podobnych
warunkach fizjograficznych i meteorologicznych. Pomiary te wykazały nieznaczne przekroczenie
wartości dopuszczalnych o 1,8 DB w porze dziennej i 3,4 DB w porze nocnej. Natomiast pomiary
natężenia pola elektromagnetycznego realizowane przez WIOŚ w Krakowie w ramach monitoringu
PEM wykonywanego w województwie małopolskim w 2017 roku wykazały, że na obszarze powiatu
nowotarskiego natężenie PEM wynosi 0,265 V/m, co stanowi 3,7% wartości dopuszczalnej.
Mając powyższe na względzie można uznać, że warunki klimatu akustycznego i PEM dla uzdrowiska
Rabka-Zdrój spełniają normy prawne dla celów właściwości leczniczych klimatów uzdrowiska.
Wyniki
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego na terenie strefy „A” ochrony
uzdrowiskowej Rabki–Zdroju oraz oceny uzyskanych wyników stwierdzono spełnienie wymagań
dotyczących ochrony przed polem elektromagnetycznym, określonych przez:
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•

Ustawę o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U 2017, poz. 1056);

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych
do ustalenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych
klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (t.j. Dz.U
2018, poz. 605).

Sprawozdanie nr 931/S/2018 z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów środowiska ogólnego,
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.
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ROZDZIAŁ 12.
Podsumowanie

Operat uzdrowiskowy ma stanowić podstawową dokumentację uzdrowiska, zawierającą kompleksową
wiedzę o danej miejscowości uzdrowiskowej. Zakres niniejszego operatu szczegółowo przedstawia
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056) oraz odpowiednie
rozporządzenia Ministra Zdrowia.
W

niniejszym

opracowaniu

dotyczącym

uzdrowiska

Rabki-Zdroju,

przedstawiono

ogólną

charakterystykę miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej oraz innych
działalności prowadzonych na obszarze gminy, tak aby na tym tle ukazać jej działalność leczniczą.
Opis działalności leczniczej zawiera charakterystykę poszczególnych zakładów i urządzeń leczniczych,
obsadę kadry medycznej oraz kierunki lecznicze. Istotną rzeczą zawartą w niniejszym opracowaniu
jest opis zagospodarowania przestrzennego obszaru ochrony uzdrowiskowej z uwzględnieniem
poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej. W sposób informacyjny natomiast, scharakteryzowane
zostały właściwości lecznicze kopalin i klimatu, bowiem szczegółowe informacje w tej materii zawierają
poszczególne opracowania dołączone do niniejszego operatu.
Zgodnie z obowiązującą w kraju wyżej przytoczoną Ustawą oraz na podstawie przeprowadzonej
analizy gminnej przestrzeni kulturowej i przyrodniczej, z uwzględnieniem aktualnej infrastruktury
turystyczno-uzdrowiskowej, aktualnych uwarunkowań planistyczno-przestrzennych, gmina spełnia
łącznie następujące warunki:

•

posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach
leczniczych; najcenniejszym zasobem naturalnym omawianego obszaru i jednocześnie jedyną
kopaliną wydobywaną na nim, są wody lecznicze; na obszarze uzdrowiska Rabka-Zdrój znajduje
się 5 eksploatowanych odwiertów wody leczniczej: „Warzelnia", „Krakus", „Helena”, „Rabka-19”
oraz „IG-2” oraz 4 odwierty obserwacyjne. Wody z odwiertów eksploatowanych otrzymały
świadectwa (nr HU-90/WL-1/2017, nr HU-90/WL-2/2017, nr HU-90/WL-3/2017, nr HU-90/WL4/2017, nr HU-90/WL-5/2017) potwierdzające właściwości lecznicze wody, które stanowią
Załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszego operatu;

Operat uzdrowiskowy Uzdrowiska Rabka-Zdrój 191

•

posiada klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych; klimat lokalny uzdrowiska
Rabka-Zdrój charakteryzuje się korzystnymi warunkami do prowadzenia klimatoterapii w zakresie
helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii. Warunki klimatu lokalnego uzdrowiska Rabka-Zdrój
mieszczą się w normach dla uzdrowisk środkowoeuropejskich i przez większość czasu w roku nie
wpływają obciążająco na organizm osób przebywających w uzdrowisku i

może

być

wykorzystywany w lecznictwie uzdrowiskowym w zakresie następujących kierunków
leczniczych:


chorób reumatologicznych,



chorób ortopedyczno-urazowych,



chorób górnych dróg oddechowych,



chorób dolnych dróg oddechowych,



chorób kardiologicznych i nadciśnienia,



chorób skóry,



cukrzycy,



otyłości,
a uściślając, z punktu widzenia klimatologicznego brak jest przeciwskazań do prowadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego z tego zakresu z zastrzeżeniem uwag dotyczących stanu sanitarnego
powietrza w uzdrowisku. Klimat Uzdrowiska Rabka-Zdrój uzyskał świadectwo potwierdzające jego
właściwości lecznicze, wydane przez organ do tego upoważniony, to jest Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy; „Świadectwo potwierdzające
właściwości lecznicze klimatu” stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego opracowania;

•

na jej obszarze znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego; uzdrowisko Rabka-Zdrój
świadczy usługi balneologiczne, mając do dyspozycji szpitale, sanatoria, pijalnie wód mineralnych,
zakłady przyrodolecznicze, przychodnie, obiekty rekreacyjne i obiekty kulturalne; szczegółowa
charakterystyka poszczególnych zakładów i urządzeń leczniczych zawarta została w Rozdziale 7
niniejszego opracowania;

•

spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do
środowiska;

charakteryzuje

się

parametrami

sanitarnymi

powietrza

przekraczającymi

obowiązujące normy prawne odpowiadające wymogom RMŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031) dla następujących
parametrów jakości powietrza: stężeń średniorocznych do B(a)P – osiągnięcie poziomu
docelowego, liczby dni z przekroczeniem średniej dobowej stężeń pyłu PM10. Powyższe wynika z
pomiarów bezpośrednich PMŚ wykonywanych w roku 2017, oceny rocznej jakości powietrza
wykonanej przez WIOŚ w Krakowie, transpozycji wyników stacji pomiarowych, ze stacji PMŚ
reprezentatywnej dla uzdrowiska na podstawie analizy podobieństwa. Wyniki tych badań nie
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spełniają wymagań RMZ z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do
ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych
klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (tj. Dz.U.
2018, poz. 605) w zakresie dotrzymania standardów dla wspominanych wyżej substancji; nie
mniej jednak w celu poprawy jakości powietrza Gmina Rabka-Zdrój Uchwałą Nr XXVIII/212/17
Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, w dniu 25 stycznia 2017 r. przyjęła „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla

Gminy Rabka-Zdrój”, szerzej

opisany

w

rozdziale

11.1

niniejszego

opracowania;

•

posiada

infrastrukturę

techniczną

w

zakresie

gospodarki

energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, oraz

wodno-ściekowej,

prowadzi gospodarkę

odpadami; charakterystyka poszczególnych elementów infrastruktury technicznej zawarta została
w Rozdziale 10 niniejszego opracowania.
Gmina Rabka-Zdrój Uchwałą Nr XXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, w dniu 25 stycznia
2017 r. przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rabka-Zdrój”, w celu poprawy jakości
powietrza. Plan podporządkowany jest czterem celom strategicznym:

•

eliminacja niskiej emisji z sektora komunalnego, mieszkaniowego oraz gospodarczego wraz ze
zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zaopatrzenia budynków w ciepło i
ciepłą wodę użytkową,

•

systematyczna poprawa efektywności energetycznej w sektorze komunalnym i pozakomunalnym,

•

znaczące zmniejszenie zanieczyszczeń i uciążliwości wynikających z presji ruchu kołowego na
obszarze Gminy,

•

podniesienie społecznej świadomości potrzeby dbałości o wysoką jakość powietrza (edukacja,
informacją i integracją działań).

Gmina podejmowała i będzie podejmowała działania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu
jakości powietrza.
Spełnienie powyższych założeń daje podstawy do stwierdzenia, że utrzymanie i rozwój lecznictwa
uzdrowiskowego jest niezagrożone i w połączeniu z intensywnym rozwojem turystyki leczniczej oraz z
dużą ilością zadań realizowanych przez

gminę w zakresie

poprawy

stanu czystości powietrza

(wskazanych w rozdziale 11.1 niniejszego opracowania) gwarantuje dalszy rozwój Gminy Rabka-Zdrój
jako uzdrowiska.
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ROZDZIAŁ 13.
Data sporządzenia i podpis burmistrza

Uzdrowisko Rabka-Zdrój posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców – wód leczniczych o
unikalnym składzie chemicznym. Szczególne uwarunkowania zastosowania wód do zabiegów
leczniczych z 5 eksploatowanych odwiertów potwierdzone zostały w świadectwach wydanych przez
NIZP-PZH.
Uzdrowisko Rabka-Zdrój uzyskało świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu wydane
przez IMIGW, w którym stwierdza się, że Uzdrowisko Rabka-Zdrój cyt.: „może być wykorzystywana w
lecznictwie uzdrowiskowym do następujących kierunków leczniczych: chorób reumatologicznych,
chorób ortopedyczno-urazowych, chorób górnych dróg oddechowych, chorób dolnych dróg
oddechowych, chorób kardiologicznych i nadciśnienia, chorób skóry, cukrzycy, otyłości.”
Uzdrowisko

Rabka-Zdrój

wysokowykwalifikowaną

posiada
kadrą

dużą

ilość

zakładów

lecznictwa

co

zapewnia

wysoką

medyczną

uzdrowiskowego
jakość

licznych

wraz

z

zabiegów

uzdrowiskowych i właściwą opiekę medyczną.
W świetle przedstawionych w operacie materiałów Burmistrz Rabki-Zdroju zwraca się z prośbą o
wydanie decyzji potwierdzającej możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze
uznanym za uzdrowisko Rabka-Zdrój.

Data sporządzenia operatu uzdrowiskowego:

Podpis Burmistrza Rabki-Zdroju:
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