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1. WSTĘP 

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 jest podstawowym  
i najważniejszym dokumentem lokalnego samorządu, określającym obszary, cele i kierunki 
interwencji polityki rozwoju, prowadzonej na obszarze Gminy Rabka-Zdrój. 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie lokalnym, to na władzach samorządowych 
spoczywa obowiązek tworzenia i realizacji strategii rozwoju, która obejmując wszystkie 
ważne elementy życia lokalnej społeczności, koncentrować się będzie na kształtowaniu 
szeroko rozumianej świadomości obywatelskiej i kulturowej, nowoczesnym rozwoju 
gospodarczym, a także zrównoważonym gospodarowaniu środowiskiem i przestrzenią 
(Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). 

W systemie zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową rolę, jako 
generalny plan postępowania władz samorządu lokalnego w procesie zarządzania gminą, ale 
również jako narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy z lokalną społecznością. 

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 mówi o tym co, jako 
lokalna społeczność, możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie najbliższych dziesięciu lat – 
wobec naszej obecnej pozycji rozwojowej oraz dzięki naszym oczekiwaniom i aspiracjom na 
przyszłość. 

Strategia jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w naszej Gminie oraz 
niwelowania barier pojawiających się w jej otoczeniu. W dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości, Strategia ma na celu wspierać członków społeczności lokalnej w skutecznym 
odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój, stwarzanych zarówno 
przez nasze własne aktywności, jaki i rozwijające się otoczenie naszej Gminy. 

Ostateczny dokument jest wynikiem zaangażowania się szerokiego grona osób  
i instytucji zainteresowanych rozwojem Rabki-Zdrój, uczestniczących w pracach nad tym 
dokumentem. W efekcie prowadzonych konsultacji, spotkań i warsztatów udało się 
wypracować spójny i przejrzysty plan strategiczny rozwoju Rabki-Zdrój w perspektywie 
najbliższych 10 lat, który wykracza poza kompetencje samorządu i powinien stać się 
podstawą budowania swoistego konsensus wokół naszych wspólnych celów rozwojowych.  
W pracach nad obecną Strategią wykorzystano także szereg materiałów ze spotkań 
towarzyszących opracowywanym w latach 2008 - 2009 dwóm niezwykle ważnym 
dokumentom, także o charakterze strategicznym, które obecnie są wdrażane w życie. Mowa 
tu o Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdroju oraz Planie Rozwoju 
Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2009-2015. Zapisy obecnej Strategii pozostają w pełnej 
zgodności i twórczo rozwijają tezy i założenia obu wspomnianych dokumentów.  

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Rabka została opracowana w roku 
1999 z dziesięcioletnim horyzontem czasowym. Od tego czasu zarówno w otoczeniu 
zewnętrznym, jak i w relacjach wewnętrznych zaszło szereg zmian mających istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego. Także wyzwania, przed którymi staje obecnie samorząd 
Rabki-Zdrój w perspektywie najbliższych lat sprawiają, iż koniecznym stało się stworzenie 
zupełnie nowego dokumentu, który wyznaczy nowe cele rozwojowe na najbliższe lata. 
Tworząc niniejszy dokument brano pod uwagę zarówno wyzwania globalne, a także 
regionalne, które determinować będą procesy rozwojowe w najbliższych latach. Wśród 
czynników o charakterze ponadregionalnym warto wskazać przede wszystkim na: 

� wpisanie się dokumentu i przyjętej wizji rozwoju w nową perspektywę 
finansową Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, w tym w szczególności 
Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu – Europa 2020; 
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� zapewnienie spójności z celami dokumentów strategicznych na poziomie 
krajowym – szczególnie celami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. 

Z kolei wśród czynników i wyzwań o charakterze wewnątrzregionalnym, które 
determinować będą w najbliższych latach procesy rozwojowe w Małopolsce należy wskazać 
m.in1.: 

� zapewnienie spójności z obecną strategią regionalną i planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa, a także wypracowanym przez 
samorząd województwa modelem polityki regionalnej i subregionalnej w nowej 
perspektywie finansowej UE 2014 - 2020; 

� zróżnicowany poziom i tempo rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy 
poszczególnymi częściami województwa, szczególnie w ujęciu subreginalnym; 

� rosnącą presję zewnętrzną na koncentrację i specjalizację, zarówno w wymiarze 
tematycznym, jak i terytorialnym, przy wykorzystaniu potencjałów decydujących 
o przewadze konkurencyjnej regionu; 

� rosnące znaczenie przestrzennej dostępności dóbr i usług dla rozwoju 
gospodarczego i społecznego; 

� brak jednoznacznie określonej roli i polityki wobec obszarów funkcjonalnych, 
rozumianych jako obszary integracji przestrzennej; 

� wzrastającą rolę ośrodków miejskich w generowaniu wysokiej jakości, trwałych 
miejsc pracy przy wyraźnie postępującym procesie suburbanizacji; 

� przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich oraz ich wysoki, wciąż 
niedostatecznie wykorzystywany potencjał rezydencjonalny; 

� rosnące oddziaływanie zmian demograficznych dla procesów gospodarczych 
zachodzących w przestrzeni regionalnej; 

� rosnące znaczenie wieloaspektowego bezpieczeństwa, szczególnie w wymiarze 
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym – dla równoważenia rozwoju oraz 
jakości życia. 

Działania bieżące samorządu i rozwiązywanie bieżących problemów wspólnoty 
samorządowej nie sprzyjają długoterminowej, strategicznej refleksji nad wpływem wyżej 
wymienionych czynników na procesy rozwojowe w Gminie. Nie sprzyja temu również roczna 
perspektywa budżetu gminy - podstawowego planu finansowego i źródła finansowania zadań 
lokalnych. Stąd konieczna jest refleksja i określenie długoterminowych celów wspólnoty, po 
to, by realizując zadania bieżące łatwo było rozpoznać czy wpisują się one w realizację celów 
długoterminowych i w sposób rzeczywisty kreują rozwój Gminy oraz stwarzają nowe szanse 
dla lokalnej wspólnoty samorządowej.  

Strategia jest procesem twórczym. Jej domeną jest zidentyfikowanie najważniejszych 
zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów, zadań, a w konsekwencji całej strategii 
działań. Celem tak rozumianej Strategii jest świadome wywieranie wpływu na tworzenie 
lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli procesu, dzięki któremu samorząd podnosi 
jakość życia swoich mieszkańców, tworząc przez to nową jakość wspólnoty oraz pobudzając 
postęp gospodarczy. Lokalny rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem przewidywalnym, 
planowanym i wdrażanym dzięki spójnym działaniom i programom podejmowanym przez 
sektor publiczny oraz prywatny tzn. samorząd wraz z lokalną społecznością.  
                                                 
 
 
1 Na podstawie wyzwań o charakterze wewnątrzregionalnym zdefiniowanych w Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2011 – 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku. 
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Istotnym elementem partnerskiego planowania strategicznego jest osiągnięcie 
konsensusu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu tak, aby zapisane cele odpowiadały 
oczekiwaniom większości społeczności lokalnej. Ważne jest, by cele były realne w założonej, 
długiej perspektywie czasowej. Stąd też efektywne planowanie strategiczne powinno 
posiadać trzy cechy: 

� powinno pomagać samorządowi w sformułowaniu wspólnych i akceptowanych 
celów, a także tak wpływać na rozwój społeczno gospodarczy, by możliwe było 
ich osiąganie; 

� powinno przedstawiać samorządowi cele i zadania rozwoju społeczno-
gospodarczego. Mówiąc inaczej powinno podpowiadać jakie plany są do 
zrealizowania, jakie są niezbędne ku temu zasoby i jak osiągać założone cele; 

� w przeciwieństwie do innych metod planistycznych powinno skupiać się na 
przedsięwzięciach wykonalnych. 

Niezwykle istotnym elementem Strategii, warunkującym trafność dokonywania 
kolejnych rozstrzygnięć jest realistyczna ocena lokalnych zasobów, szans i zagrożeń. 

Niniejszy dokument jest generalną odpowiedzią na powyższe kwestie wypracowaną 
w trakcie warsztatów lokalnych, wspartą ogólną diagnozą stanu gminy. Podstawowy kształt 
Strategii został wypracowany i uzgodniony w trakcie cyklu spotkań, w tym dwóch sesji 
warsztatów planowania strategicznego, które odbyły się w październiku i listopadzie 2010 
roku na terenie Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju oraz Urzędu Miejskiego  
w Rabce-Zdroju oraz dwóch spotkań aktualizujących wypracowane wtedy założenia, które 
odbyły się w listopadzie 2012 roku i czerwcu roku 2013 z udziałem radnych oraz 
przedstawicieli instytucji szczególnie zainteresowanych kreowaniem planów rozwojowych 
Rabki-Zdrój. Ostateczny kształt dokumentu powstał dzięki wkładowi merytorycznemu 
wypracowanemu w trybie indywidualnych konsultacji z władzami samorządowymi Gminy 
Rabka-Zdrój. 

W warsztatach strategicznych uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy,  
a także liderzy lokalnych środowisk – radni, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele ważnych 
instytucji sektora edukacji i kultury, ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz 
służb porządkowych (policji i ochotniczej straży pożarnej). 

Proces planowania Strategii był moderowany i wspierany przez zewnętrznych 
konsultantów - głównie w zakresie metodologii i procedury prac, aktualizacji diagnozy stanu 
gminy, moderowania warsztatów strategicznych oraz opracowania i syntezy wyników prac. 

Zakres prezentowanej Strategii obejmuje wiodące z punktu widzenia rozwoju 
lokalnego obszary aktywności władz lokalnych i skupia się przede wszystkim na priorytetach. 
Zgodnie z zamierzeniami twórców dokumentu nie obejmuje on wszystkich zadań 
realizowanych przez Gminę, a jedynie te, które wydają się kluczowe dla dalszego rozwoju 
społeczno-gospodarczego i jakości życia wspólnoty gminnej. 

Istotą Strategii jest więc wyznaczenie głównych, najważniejszych kierunków działań 
średnio- i długookresowych i takie opisanie sposobu ich realizacji, który pozwoli na 
wykorzystanie dokumentu Strategii do wspomagania zarządzania Gminą, i co równie ważne 
w dzisiejszych czasach – sięgania po zewnętrzne źródła finansowania kluczowych, z punktu 
widzenia rozwoju Gminy, inwestycji i projektów. Poza wskazaniem głównych obszarów  
i kierunków działania Strategia ustala również, w jaki sposób monitorowane będą postępy  
w jej realizacji i jaki powinien być mechanizm ich oceny. 

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 jest głównym średnio-  
i długoterminowym dokumentem programowym przygotowywanym przez władze 
samorządowe i ma charakter kierunkujący pozostałe prace programowe. Kolejnym krokiem 
będzie zintegrowanie ze Strategią istniejących programów i planów dziedzinowych (także 
tych już istniejących), a także przygotowanie na tej podstawie zaktualizowanych 
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szczegółowych planów realizacyjnych rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych. 
Osią tych planów będą priorytety ujęte w Strategii, uzupełnione o plan realizacji pozostałych 
ważnych zadań w danej dziedzinie. 

Ustalenia zawarte w dokumencie Strategii oraz w związanych z nią dokumentach 
programowych i planach realizacyjnych winny być corocznie wykorzystywane jako 
podstawowe wytyczne przy formułowaniu projektu budżetu Gminy oraz przy formułowaniu 
strategii postępowania w zakresie pozyskiwania przez Gminę zewnętrznych środków 
pomocowych, szczególnie ze źródeł UE. Powinny być także wykorzystywane jako wskazówki 
do współpracy Gminy z partnerami samorządowymi i społecznymi, a w konsekwencji do 
podejmowania wspólnych przedsięwzięć służących zaspokojeniu potrzeb społeczności Rabki-
Zdrój. 
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2. MIEJSCE STRATEGII W ZARZĄDZANIU GMINĄ2 

Strategia jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie jednostką samorządu 
terytorialnego w długim przedziale czasowym. Ze wszystkich narzędzi zarządzania strategia 
posiada najdłuższą perspektywę czasową. Z tego względu inne narzędzia zarządzania są ze 
strategią powiązane w sposób bezpośredni, bądź pośredni. 

Strategia wyznacza długoterminowe cele stojące przed społecznością lokalną. 
Wdrażana jest przez całą społeczność lokalną, a nie tylko Urząd Miejski, dla którego 
wskazuje drogę do osiągnięcia celów stojących przed społecznością. Część zadań może być 
realizowana przez inne jednostki, w szczególności przez organizacje pozarządowe. Inne 
jednostki mogą być finansowane z budżetu Gminy, albo też mogą realizować zadania z 
innych środków. Strategia wyznacza cele długoterminowe, natomiast nie definiuje dokładnie 
szczegółów realizacji. W przypadku celów wymagających realizacji zadań nieinwestycyjnych, 
środki na realizację tych zadań powinny zostać zaplanowane  
w budżetach rocznych. Ponieważ zadania nieinwestycyjne zwykle nie wymagają tak 
skomplikowanego planowania jak inwestycyjne, zwykle nie jest potrzebny etap pośredni 
między strategią, a budżetem rocznym (wykonaniem), bądź jest potrzebny uproszczony etap 
pośredni w postaci planu. Zadania inwestycyjne wymagają dokładniejszego planowania. 
Zwykle samo przygotowanie inwestycji trwa dłużej niż roczny plan finansowy Gminy, czyli 
budżet. Należy wykonać dokumentację przedinwestycyjną w postaci studium wykonalności, 
oceny oddziaływania na środowisko, projektu technicznego, a często aplikacji  
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Analizy te wykonuje się w celu wyboru 
optymalnego - z punktu widzenia społeczności lokalnej – wariantu realizacji inwestycji. 
Strategia identyfikuje i zapisuje cele, do których dąży społeczność lokalna oraz definiuje 
drogę dojścia do konkretnych rozwiązań (ale nie same rozwiązania).  

2.1. Wieloletni Plan Finansowy (WPF) 
Gminne plany finansowe są narzędziem realizacji ich strategii rozwojowych. Same 

plany strategiczne nie wymagają jeszcze bilansowania potrzeb i możliwości inwestycyjnych 
gmin, z uwagi na dłuższy horyzont czasowy i inny format opracowania. Wiarygodność 
samorządu w zakresie zamierzeń rozwojowych staje się możliwa dopiero dzięki dobrze 
opracowanemu WPF; przypisuje on poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy 
finansowania zadań oraz określa całkowite możliwości finansowe. 

Opracowanie WPF ma znaczenie: 
� dla kontaktów ze społecznością lokalną. Na wszystkich etapach procesu 

inwestycyjnego - od fazy przygotowawczej projektu do fazy eksploatacji - 
można minimalizować wpływ partykularnych interesów, które są sprzeczne  
z dobrem publicznym, rozumianym jako konsensus społeczny dotyczący polityki 
inwestycyjnej samorządu. Wieloletnie plany inwestycyjne dają władzom 
samorządowym wielofunkcyjny instrument polityki informacyjnej. Przede 
wszystkim mieszkańcy, mając możliwość zapoznania się z przeznaczeniem 
środków publicznych, mogą wpływać na kierunki inwestowania w gminie. 

                                                 
 
 
2 Opracowano na podstawie: Krzysztof Pakoński, Zarządzanie finansowe i i strategiczne, Warszawa 2003 oraz 
Wieloletnie Plany Inwestycyjne, praca zbiorowa pod red. Rafała Stanka i Dariusza Śmiałkowskiego, Warszawa 
2001 
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Dokument WPF, jako baza informacyjna o zadaniach inwestycyjnych, jest też 
swego rodzaju ofertą dla potencjalnych inwestorów; 

� dla kontaktów finansowych. - Gminy dysponujące wieloletnimi planami 
inwestycyjnymi stają się atrakcyjniejszymi, a przede wszystkim wiarygodnymi 
partnerami banków i instytucji finansowych, co oznacza swobodniejsze 
poruszanie się na rynku kapitałowym i łatwiejszy dostęp do zewnętrznego 
finansowania inwestycji.  

WPF powinien określać: 
� prognozę dochodów gminy; 
� niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę zaciągniętych 

zobowiązań; 
� przewidywaną wielkość pożyczek i kredytów; 
� wielkość środków przeznaczonych na inwestycje; 
� przewidywaną wielkość skumulowanego długu oraz przepływy finansowe  

w latach obejmujących okres planowania. 
WPF zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz  

z zakresem (finansowym), w rozbiciu na poszczególne lata z uwzględnieniem okresów 
programowania np. lat 2007-2013 czy 2014-2020. 

2.2. Budżet  
Budżet jest rocznym planem finansowym jednostki samorządu terytorialnego.  

Z punktu widzenia finansowania poszczególnych zadań jest dokumentem najważniejszym. 
Jednak proces uchwalania budżetu nie sprzyja podejmowaniu decyzji w oparciu o cele 
długoterminowe. Dlatego proces opracowywania i uchwalania budżetu powinien uwzględniać 
decyzje podjęte przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy oraz wieloletniego planu 
inwestycyjnego.  

W przypadku zastosowania takiego schematu możemy mówić o zintegrowanym 
podejściu do zarządzania. W przypadku Jednostki Samorządu Terytorialnego, jaką jest gmina 
zarządzanie takie powinny cechować następujące elementy:  

� wieloletnia perspektywa w planach zadań inwestycyjnych i operacyjnych 
(posiadanie WPF); 

� kompletność planów realizacyjnych budżetu i wszystkich jednostek 
świadczących usługi dla mieszkańców, niezależnie od ich formy prawnej; 

� efektywność zarządzania; 
� uczestnictwo mieszkańców w zarządzaniu gminą poprzez swoich 

reprezentantów. 
Wśród innych warunków skutecznego zarządzania strategicznego gminą warto 

zwrócić uwagę także na: 
� odpowiednio wcześnie ustalony cel podejmowania prac planistycznych, który 

powinien być zrozumiały dla wszystkich potencjalnych uczestników. Każdy  
z uczestników może identyfikować się z innym (pośrednim) celem, w zależności 
od funkcji, jaką pełni w strukturach i wspólnocie samorządowej; 

� jednoznacznie i precyzyjnie określony zakres kompetencji i obowiązków 
wszystkich osób i jednostek zaangażowanych w prace planistyczne; 

� stosowne decyzje administracyjne, zasady opracowywania (począwszy od 
sporządzania wniosków aż do uchwalenia planu) i zastosowana terminologia 
powinna być wyjaśniona, opisana i usankcjonowana prawnie; 
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� długofalowość strategii, która winna być zintegrowana z planami 
zagospodarowania przestrzennego i strategiami branżowymi; 

� zadbanie o odpowiednie ramy prawne - nadanie strategii rangi uchwały organu 
stanowiącego; 

� założenie, że skutki wdrożenia będą poddawane monitorowaniu w fazie 
funkcjonowania. Dzięki temu system będzie otwarty na wprowadzanie zmian  
i stopniowe udoskonalenie. 

Należy podkreślić, że planowanie strategiczne stanowi pełny cykl zarządzania,  
w skład, którego wchodzi również etap monitorowania (oceny i wniosków).  

Etap monitorowania powinien wpływać na modyfikację planów długoterminowych,  
w taki sposób, aby uwzględniać ewentualne zmiany. Zmieniające się uwarunkowania 
zewnętrzne często bowiem powodują konieczność modyfikacji planów. 
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3. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

3.1. Charakterystyka Miasta i Gminy Rabka-Zdrój 
Gmina Rabka-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie 

małopolskim, w powiecie nowotarskim. Położona jest w południowej części województwa, od 
północy i północnego-zachodu graniczy 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. Gmina zajmuje obszar 69 km2. Jej strukturę administracyjną tworzą: miasto 
Rabka-Zdrój, zajmujące powierzchnię 36 km2 oraz 3 sołectwa (Chabówka, Ponice, Rdzawka).  

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. 

Wody mineralne występujące w Rabce-Zdroju należą do solanek chlorkowo-sodowe-
jodkowe. Solanki stosowane są do kuracji kąpielowej, pitnej i wziewnej. Przy ich użyciu 
można leczyć nieżyty dróg oddechowych, niedokrwistość, choroby alergiczne, astmę 
oskrzelową, skazę wysiękową, krzywicę, choroby przemiany materii, układy krążenia, 
miażdżycę. Lasy otaczające uzdrowisko spełniają głównie funkcje ochronne dla wód 
mineralnych, źródeł i wód bieżących, ponadto oddziaływają łagodząco na lokalny klimat. 
Stanowią także otulinę uzdrowiskową i z mocy ustawy włączone są do obszarów 
chronionych.  

Poza zasobami wód mineralnych i walorami krajobrazowymi atutem Rabki-Zdrój jest 
klimat. 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.  

Rysunek 1. Usytuowanie Rabki-Zdrój na mapie Województwa małopolskiego 

 
  Źródło: www.malopolskie.pl  
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3.1.1. Rys historyczny 

Historia Rabki-Zdrój 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 tu 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 połowę XVI 
w., kiedy to uważano, że solanki mają właściwości uzdrawiające. W 1568 r. 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 1813 
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-Zdrój 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 ludności miejscowej. W wyniku badań 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 roku oczyszczono zasypane źródła, a w roku 1864 oficjalnie otwarto uzdrowisko.  
W okresie tym wytyczone zostały zasadnicze osie założenia zdrojowego w tym utworzono 
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 roku 1885, połączenia kolejowe 
Kraków-Chabówka i Chabówka-Rabka. W ciągu 5. lat liczba kuracjuszy wzrosła 
siedmiokrotnie – z 164 do 1 148 osób.  

W roku 1887 Julian Wieniawa Zubrzycki przekazał parcelę pod budowę kolonii dla 
dzieci skorfulicznych, co zapoczątkowało specjalizację Rabki, jako uzdrowiska dziecięcego. 
Miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać. W roku 1896 wybudowano kanalizację, w 1900 
dokonano elektryfikacji, a w kolejnych latach wprowadzono wodociąg. W okresie tym 
powiększono również park zdrojowy, który w roku 1920 r. liczył aż 80 morgów. W latach 
1902-1908 wybudowano 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: 
6 729 osób w roku 1914, 20 339 osób – rok 1934, 27 452 osoby – rok 1938, 30 153 osoby – 
rok 1939. 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 13

Na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 
1928 r. uzdrowisko Rabka zostało zaliczone do miejscowości zasługujących na ochronę 
krajobrazu. W okresie tym nastąpił dynamiczny rozwój życia kulturalnego miasta. W roku 
1936 otworzono tu Muzeum im. Władysława Orkana.  

Zdjęcie 1. Archiwalne zdjęcia Rabki-Zdrój 

    
Źródło: 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 oraz zorganizowano tu siedziby organizacji 
paramilitarnych m.in. NSDAP oraz szkołę policyjną. Wycofujące się wojska niemieckie 
zniszczyły uzdrowisko, m.in. spalono zakład przyrodoleczniczy. Po zakończeniu wojny 
zniszczone uzdrowisko zostało odebrane właścicielom – rodzinie 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 reaktywuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Gorczański 
Oddział Związku Podhalan. Społecznymi siłami rozwija się utworzony w 1949 roku teatrzyk 
lokalny Rabcio-Zdrowotek, dzisiaj znany w całym kraju i funkcjonujący pod nazwą Teatr 
Lalek „Rabcio”. Rozwija się także sieć gastronomiczna, handlowa i usługowa. Napływ 
niezbędnych dla funkcjonowania uzdrowiska kadr i personelu pomocniczego powoduje wyż 
demograficzny. Odczuwalny staje się deficyt mieszkaniowy. Pod koniec lat 50. powstaje 
spółdzielnia mieszkaniowa i wybudowane zostają typowe wielkie bloki, nieprzystające do 
architektonicznego i urbanistycznego obrazu Rabki, które z uwagi na lokalizację w centrum 
miasta, 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. 

Zdjęcie 2. Dawne informatory prezentujące Rabkę-Zdrój  

  
Źródło: www.historiarabki.blog.pl 
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Rabka-Zdrój dzięki uzdrowiskowemu, historycznemu charakterowi, walorom 
turystycznym jest miastem, które ma szanse w najbliższych latach uzyskać nowy impuls 
rozwojowy i stać się miejscem atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, kuracjuszy, turystów 
jak i inwestorów zainteresowanych branżą turystyczno-rekreacyjną na terenie 
uzdrowiskowym.  

3.2. Zagospodarowanie przestrzenne  
Budowanie Rabki-Zdrój przez wiele wieków w oparciu o walory uzdrowiskowe dzisiaj 

procentuje charakterystyczną architekturą oraz organizacją przestrzeni. Niekwestionowanym 
atutem Rabki-Zdrój jest fakt, iż znaczną część gruntów stanowią tereny zielone. Odnosząc je 
do średniej dla województwa, która stanowi 0,21% terenów zielonych (parki, zieleńce  
i tereny zieleni osiedlowej), w Rabce-Zdroju tereny te stanowią aż 1,32% powierzchni 
samego miasta, co bardzo wyraźnie pokazuje jej charakter rekreacyjno-uzdrowiskowy.  

Istotne z punktu widzenia rozwoju Gminy, pełnienia funkcji uzdrowiskowej  
i odpowiedniego zagospodarowania terenu są: 

 
A. wyznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Miasto Rabka-Zdrój (Uchwała Rady Miasta Rabka-Zdrój nr XXXV/255/01 z dnia 28 
marca 2001 roku) obszary użytkowe. Wyróżnia się następujące obszary: 

I. Obszary o przewadze funkcji ogólnomiejskich oraz osadniczych: 
� Strefa centrum miejskiego - teren koncentracji różnych form usług połączony  

z zabudową mieszkaniową, położona pomiędzy ulicami Zakopiańską  
i Piłsudskiego a rzeką Rabą; 

� Strefa intensywnego zainwestowania miejskiego - teren zwartej zabudowy, 
głównie mieszkaniowej wielorodzinnej, w połączeniu z usługami; 

� 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 1668 K w Zaborni; 

� 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; 

� 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; 

� 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, Rabce Zaryte.  

II. 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; 

� Strefa zieleni uzdrowiskowej - park Zdrojowy z obrzeżem leśnym i brzegami 
Poniczanki, tereny w strefie „A”; 
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� Strefa zabudowy mieszkalno-pensjonatowej - obszary zlokalizowane w strefie 
„A" z zabudową o charakterze pensjonatowym, a także zabudowa 
jednorodzinna i obiekty usługowe, w tym związane z lecznictwem, 15 ha terenu 
przewidzianego pod rozbudowę bazy uzdrowiskowej.  

III. 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 1668 K i dużą odległość od istniejących zespołów osadniczych; 

� 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 niekorzystne warunki fizjograficzne; 

� 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; 

� Strefa obszarów przywodnych - doliny cieków wodnych, wody płynące wraz  
z ich otuliną biologiczną, tereny zalewowe w granicach wody jednoprocentowej. 

IV. Obszary i strefy specjalne (o szczególnych warunkach 
zagospodarowania) 

� Obszary ochrony uzdrowiskowej - tereny położone w strefach „A”, „B” i „C” 
ochrony uzdrowiskowej; 

� Strefa zasięgu oddziaływań komunikacyjnych - tereny o charakterze rolnym, 
mieszkaniowym i usługowym zlokalizowane wzdłuż projektowanej drogi 
ekspresowej S 7 (drogi krajowe nr 7, 28 i 47).  

Jednocześnie gmina w roku 2010 przystąpiła do prac nad opracowaniem nowego 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rabka - Zdrój. 
Planuje się, iż przyjęcie nowego Studium nastąpi w roku 2014.  

 
B.  wyznaczone w Statucie Uzdrowiska Rabka-Zdrój (Uchwała Nr XXXVII/254/09 Rady Miasta 
Rabka-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rabka-Zdrój) 
strefy ochronne: 

� strefę „A” o powierzchni 168,1 ha 
� strefę „B” o powierzchni 722,4 ha 
� strefę „C” o powierzchni 2.779,3 ha 

3.2.1. Komunikacja 

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-Zdrój 
droga przebiega przez ul. Kilińskiego; 

� droga krajowa nr 47 (Rabka-Zdrój – Nowy Targ – Zakopane – przebiega przez 
ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju i miejscowości Chabówka i Rdzawka); 

� droga krajowa nr 28 (Zator – Medyka) – na terenie Rabki-Zdrój droga przebiega 
przez ul. Krakowską, Sądecką, Zaryte; 

� droga wojewódzka nr 958 (Chabówka – Raba Wyżna – Czarny Dunajec); 
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� droga powiatowa nr 1668 K – ul. Sądecka, Rynek, Kilińskiego,  
� droga powiatowa nr 1667 K - ul. Podhalańska, Ponice, 
� droga powiatowa nr 1666 K – Ponice, Rdzawka. 

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

� Rabka-Zdrój – Mszana Dolna – Kraków; 
� Rabka-Zdrój – Skomielna Biała – Kraków; 
� Rabka-Zdrój – Klikuszowa – Nowy Targ; 
� Rabka-Zdrój – Raba Wyżna – Czarny Dunajec; 
� Rabka-Zdrój – Spytkowice – Jabłonka; 
� Rabka-Zdrój  - Jordanów; 
� Rabka-Zdrój – Czarny Dunajec – Nowy Targ; 
� Rabka-Zdrój – Zakopane; 
� Rabka-Zdrój – Olszówka; 
� Rabka-Zdrój -  Skawa - Jordanów. 

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 (Chabówka – Raba Wyżna – Nowy Targ – Zakopane); 
� 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-Zdrój, Piwniczna-Zdrój, Muszyna, Żegiestów-Zdrój. 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 linii3. 

3.2.2. Architektura miasta 

W Rabce-Zdroju zachowało się stosunkowo dużo budowli drewnianych. Jeszcze  
w latach 30. XX wieku wille o ścianach z płazów (bali) lub o konstrukcji drewnianej 
oszalowane deskami, często kryte gontem stanowiły większość nowo wznoszonych 
budynków mieszkalnych przeznaczonych dla kuracjuszy i dla stałych mieszkańców. Ze 
względu na funkcje (przeznaczenie), jakie budowle drewniane w momencie ich wzniesienia  

                                                 
 
 

3 W połowie stycznia 2013r. PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały najkorzystniejszą ofertę w przetargu 
pod nazwą: Aktualizacja studium wykonalności dla zadania: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – 
Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” w ramach 
projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka 
linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka – Nowy Sącz”. 
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i początkowego użytkowania pełniły, można je podzielić na cztery grupy: I. Budowle 
kościelne, II. Zagrody miejskie, III. Wille uzdrowiskowe, IV. Rezydencje. Występował także 
typ pośredni chałup z pokojami na wynajem, kiedy to bardziej przedsiębiorczy rolnicy 
nadbudowywali wzwyż lub poszerzali swoje domy poprzez dodanie alkierzy i część 
pomieszczeń wynajmowali wczasowiczom. Choć ustąpiło pola domom murowanym - 
budownictwo drewniane nie zamarło i nadal są stawiane - oprócz domów mieszkalnych, 
niekiedy używanych tylko sezonowo - także, drewniane obiekty małej architektury – wiaty, 
kioski, a ostatnio piękny kompleks – Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód Leczniczych – 2 
pawilony połączone przewiązką. Specyficzna architektura drewniana Rabki-Zdrój stanowi 
atrakcję dla koneserów, ale także buduje klimat uzdrowiskowy miasta i warta jest 
promowania. 

Zdjęcie 3. Architektura uzdrowiskowa Rabki-Zdrój 

   
Źródło: Interregio oraz UM Rabka-Zdrój 

3.2.3. Atrakcje turystyczne i rekreacyjne Miasta i Gminy Rabka-Zdrój 

Oferta turystyczno-rekreacyjna Rabki-Zdrój jest ukierunkowana głównie w stronę 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, czyli podstawowej grupie przebywającej 
w Gminie. Nie należy jednak zapominać, że Rabka-Zdrój powinna także stanowić miejsce 
atrakcyjne dla szerszej grupy odbiorców, tym bardziej, że taki potencjał istnieje. W Rabce-
Zdrój można spędzać czas aktywnie (latem - szlaki piesze i rowerowe, jazda konna, zimą - 
narty, łyżwy, sanki), można także poznawać historię regionu oraz jego tradycję (szlak 
architektury drewnianej, pracownie garncarskie, malowanie na szkle, pracownia lutnicza). 
Specyfika Rabki-Zdrój, określanej Miastem Dzieci Świata, narzuca także profil atrakcji: Teatr 
Lalek „Rabcio”, Rabkoland, liczne imprezy adresowane do dzieci i młodzieży, ale również  
i dorosłych, pozwalają na atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego. 

3.2.3.1. Parki i ścieżki edukacyjne 

Gorczański Park Narodowy 
Gorczański Park Narodowy obejmuje część pasma górskiego zwanego Gorcami. 

Północna granica Gorców biegnie doliną Raby (od Rabki-Zdrój do Mszany Dolnej) oraz doliną 
Mszanki, od południa – drogą z Krościenka do Nowego Targu, od wschodu granicę stanowi 
rzeka Dunajec, a od zachodu – Pasmo Podhalańskie na odcinku z Nowego Targu do 
Chabówki. 

Najwyższym szczytem Gorców jest Turbacz, wznoszący się na wysokość 1 310 m 
n.p.m. Najatrakcyjniejsze części Gorców są chronione w Gorczańskim Parku Narodowym 
(powierzchnia 7 029 ha), który został utworzony w 1981 r., celem ochrony tutejszej flory  
i fauny - przepięknych borów karpackich, a także roślinności alpejskiej i subalpejskiej. 
Symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego jest salamandra plamista, największy płaz 
ogoniasty występujący w Polsce. 

W Gorcach istnieją wspaniale warunki do uprawiania turystyki pieszej i narciarskiej. 
To góry, które zachwycają niezwykłymi walorami krajobrazowymi i pięknymi widokami 
Podhala i Tatr.  
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Rysunek 2. Szlaki w Gorczańskim Parku Narodowym 

 
Źródło: www.gorczanskipark.pl  

Atrakcją Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego są również bogate walory 
przyrodnicze, między innymi prabory karpackie ze wspaniałą szatą roślinną i ciekawym 
światem zwierząt (jelenie, sarny, dziki, rysie czy wilki, a nawet niedźwiedzie oraz liczne 
gatunki ptaków takich jak: orzeł przedni, myszołów, trzmielojad, kobuz, jastrząb, sowy oraz 
kuraki leśne i płazy, w tym: jaszczurka żyworodna, salamandra plamista). 

Zdjęcie 4. Gorce wiosną i jesienią 

    
Źródło: http.://pl.wikipedia.org oraz logo parku narodowego www.rabka.pl 

Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wytyczono 10 ścieżek edukacyjnych 
prowadzących przez ekosystemy charakterystyczne dla całych Gorców. Ścieżki oznakowane 
są białym kwadratem z zielonym ukośnym paskiem. Na początku każdej z nich znajduje się 
tablica z ogólną informacją o tematyce, długości, liczbie przystanków, stopniu trudności oraz 
mapą obrazującą jej przebieg. Gorczańskie ścieżki edukacyjne to: 

� „Park podworski i góra Chabówka” (Poręba Wielka) – zapoznaje z tematyką 
przyrodniczą oraz historią parku podworskiego i dworu - dawnej siedziby 
Wodzickich; 

� „Dolina Potoku Turbacz” (Koninki) – przedstawia ekosystemy leśne: bór 
jodłowo-świerkowy, buczynę karpacką i olszynę górską, umożliwia poznanie 
mieszkańców gorczańskich lasów, przybliża geologię Gorców; 

� „Na Turbaczyk” (Koninki) – zapoznaje z historią działalności człowieka  
w Gorcach, i ukazuje zmiany jakie człowiek spowodował w przyrodzie. Prowadzi 
przez miejsca związane z Władysławem Orkanem; 
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� „Wokół Doliny Poręby” (Koninki) – przybliża różnorodne zagadnienia dotyczące 
historii i przyrody Gorców, prowadzi przez polanę Suhora z obserwatorium 
astronomicznym; 

� „Dolina Kamienicy” (Lubomierz-Rzeki) – ukazuje ekosystemy GPN, procesy 
geomorfologiczne związane z górskimi potokami, doprowadza do schronu 
Papieżówka; 

� „Dolina Gorcowego Potoku” (Lubomierz-Rzeki) – przedstawia zagadnienia 
dotyczące gorczańskich lasów, polan, klimatu i geomorfologii, a także 
szałaśnictwa i historii przemysłu u podnóży Gorców; 

� „Z Łopusznej na Janówki” (Łopuszna) – ukazuje różnorodność środowiska 
przyrodniczego podlegającego ochronie, przybliża zagadnienia dotyczące lasu  
i roli porostów, ukazuje bogactwo flory na gorczańskich polanach; 

� „Dolna Potoku Jaszcze” (Ochotnica Górna) – biegnie przez obszar ochrony 
ścisłej, ukazując charakterystyczne zbiorowiska roślinne i prowadzi do miejsca 
katastrofy amerykańskiego samolotu „Liberator” w 1944 r.; 

� „Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką” (łączy 2 najwyższe szczyty w Gorcach) – 
przedstawia problematykę ochrony przyrody w GPN, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony czynnej polan; 

� „Partyzancką Ścieżką na Turbacz” (Łopuszna) – podczas wędrówki można 
poznać miejsca związane z działalnością oddziałów partyzanckich w latach 
1943-1947, a także zobaczyć z bliska gorczańską przyrodę. 

Leśna Ścieżka Edukacyjna w Rabce-Zdroju 
Leśna Ścieżka Edukacyjna na terenie Uroczyska „Krzywoń”, przy ulicy Podhalańskiej, 

powstała w roku 2004 dla turystów i okolicznych mieszkańców. Ponad dwukilometrową trasę 
można pokonać w ciągu godziny. Zwiedzający znajdą tu wygodne przystanki z miejscami do 
odpoczynku. Trasę rozpoczyna stylowy, drewniany pawilon z miejscem na grill. Przy trasie 
ścieżki powstało osiem przystanków, przy których zwiedzający mogą dowiedzieć się, jakie 
gatunki drzew rosną w okolicznych lasach, a także jakie ptaki, gady i płazy je zamieszkują. 
Na trasie znajduje się oczko wodne, moczary, źródełko i studnia, a także punkt widokowy. 
Ścieżka dydaktyczna to nie tylko atrakcja turystyczna, ale także znakomite miejsce na lekcje 
przyrody dla młodzieży. 

Zdjęcie 5. Tablice informacyjne na ścieżce edukacyjnej 

   
Źródło: www.rabka.pl 

Park Zdrojowy 
W centrum Rabki-Zdrój 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 funkcje reprezentacyjno-wypoczynkową. Przygotowano tu 
10 ogrodów tematycznych z różnorodną roślinnością m.in. ogród różany, skalny, pnączy  
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i wrzosowisko. Różnorodnych 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. 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 6. Park Zdrojowy  

   

   
Źródło: www.rabka.pl i www.gorce24.pl  

3.2.3.2. Szlaki turystyczne 

Rabka-Zdrój oferuje aktywnym turystom piesze i rowerowe szlaki turystyczne. 
Początek wszystkich szlaków pieszych znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Chopina  

z Orkana. Szlaki prowadzą w Gorce, Beskid Wyspowy oraz Beskid Żywiecki. Są to: 
� szlak zielony: Rabka-Zdrój – Luboń Wielki, długość trasy 7,4 km, czas wejścia 

ok. 2.20 h, zejścia ok. 1.45 h;  
� szlak żółty: Rabka-Zdrój – Piątkowa, długość trasy 5,3 km, czas wejścia 

ok.1.20 h, zejścia ok. 55 min.;  
� szlak czerwony: Rabka-Zdrój – Maciejowa – Bardo – Stare Wierchy – Groniki – 

Obidowiec – Turbacz, długość trasy 16 km, czas wejścia ok. 5.15 h, czas zejścia 
ok. 4 h,  

� szlak czerwony: Rabka-Zdrój – Jordanów; długość trasy 14 km, czas przejścia 
ok. 3 h, powrót ok. 3 h;  

� szlak niebieski: Rabka-Zdrój – Olszówka – Poręba Wielka – Polana Hucisko – 
Czoło Turbacza – Hala Turbacz – Schronisko PTTK na Turbaczu, długość trasy 
20 km, czas wejścia ok. 5 h, zejścia ok. 4.30 h; 

� szlak niebieski: Rabka-Zdrój – Królewska Góra – Zaryte – Luboń Wielki, długość 
trasy 7 km, czas wejścia ok. 2.30 h, zejścia ok. 1.50 h. 
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Rysunek 3. Szlaki turystyczne w rejonie Rabki-Zdrój 

 
Źródło: www.region-rabka.pl 

Dla amatorów turystyki rowerowej w rejonie Rabki-Zdrój wytyczono cztery trasy:  
� Trasa 1: Rabka-Zdrój – Raba Wyżna – Bukowina – Harkabuz – Spytkowice – 

Rabka-Zdrój, długość trasy wynosi 45,5 km; 
� Trasa 2: Rabka-Zdrój – Harkabuz – Odrowąż – Pieniążkowice – Bielanka – Raba 

Wyżna – Rabka-Zdrój, długość trasy wynosi 36,5 km; 
� Trasa 3: Rabka-Zdrój – Raba Wyżna – Sieniawa – Klikuszowa – Obidowa – 

Rdzawka – Rabka-Zdrój, długość trasy wynosi 31,5 km; 
� Trasa 4: Rabka-Zdrój – Olszówka – Niedźwiedź – Poręba Wielka – Jasionów –

Rabka-Zdrój; długość trasy wynosi 30 km. 

3.2.3.3. Obiekty zabytkowe 

Na terenie Rabki-Zdrój znaleźć można liczne obiekty zabytkowe. Do najciekawszych 
należą: 

� Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdrój wybudowany w roku 1606 – 
obecnie budynek Muzeum im. Wł. Orkana. Modrzewiowy kościółek otoczony jest 
kamiennym murem, w którym znajduje się 14 kapliczek ze stacjami Męki 
Pańskiej. Przy wejściu stoi kamienna kropielnica z piaskowca z widoczną datą 
1839. Wnętrze świątyni kryje zabytkowe organy z 1778 roku wykonane w stylu 
rokoko, stanowiące kompozycyjną całość wraz z chórem. Ściany i sufit 
pokrywają piękne polichromie z 1802 roku. Drewniany ołtarz główny zdobią 
polichromowane figury świętych i obraz Św. Trójcy adorowanej przez Św. 
Dominika i Franciszka. Ołtarz ten pochodzi z II połowy XIX wieku. Od 1908 roku 
w związku z wybudowaniem nieopodal nowego kościoła, nie sprawuje się tu 
nabożeństw. 

Zdjęcie 7. XVII wieczny drewniany kościół p.w. Św. Marii Magdaleny – obecnie muzeum 

  
Źródło: www.rabka.pl 

� Kościółek Św. Krzyża na Górze Piątkowej w Chabówce - zbudowany w roku 
1757. Kościół położony w malowniczym miejscu przy drodze Kraków-Zakopane. 
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Wybudowany został w miejscu mniejszej, drewnianej kapliczki, wystawionej – 
jak głosi legenda – przez kupca, którego modły do św. Krzyża uratowały od 
śmierci z rąk zbójców. Obecny budynek fundacji Jana Wielopolskiego, 
wzniesiony został w stylu podhalańskim przez anonimowego budowniczego. 
Skromną namiotową bryłę wieńczy dwuspadowy dach z gontu, na nim izbica 
zwieńczona barokowym hełmem z sygnaturką. Wnętrze jest w stylu 
barokowym, organy z 1775 r. Budynek został podpalony w roku 1994, 
odbudowany i zrekonstruowany w roku 2002. Otoczony niewysokim murkiem  
i starymi drzewami, z których część uległa zniszczeniu podczas pożaru. 

Zdjęcie 8. Kościół na Górze Piątkowej w Chabówce 

  
Źródło: www.rabka.pl 

� Zabytkowa „Organistówka” przy ulicy Sądeckiej 9 w Rabce-Zdrój - wybudowana 
została w roku 1860. Obiekt znajduje się w zacienionym ogrodzie, tuż za 
północnym murem otaczającym kościół. Budowla z bali, dach kryty gontem  
o prostej proporcjonalnej bryle. Początkowo mieściła się w niej karczma, 
obecnie stanowi własność prywatną. 

Zdjęcie 9. Organistówka 

 
Źródło: www.rabka.pl  

� „Dom Pod Madonnami” - chałupa regionalna z roku budowy 1884 
(przebudowana), przy ulicy Sądeckiej 4  

� Kaplica cmentarna rodziny Zubrzyckich (XIX-wiecznych dziedziców 
rabczańskich) z roku 1892, znajdująca się na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Orkana; 

� Osiedle zabudowy zagrodowej „Mlekodajówka” z czterema zagrodami i jednym 
budynkiem przy ulicy Jana Pawła II 50-54, rok budowy druga połowa XIX 
wieku.; 

� Zespół dworca kolejowego przy ulicy Orkana 27, rok budowy 1925; 
� Budynek plebani (częściowo przebudowany) przy ulicy Orkana 8, rok budowy 

1925. 
Obiekty ukazujące typowe XIX-wieczne budownictwo uzdrowiskowe: 
� Willa „Pod Trzema Różami”, przy ulicy Orkana 30, rok budowy ok. 1864; 
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� Willa „Warszawa”(„Warszawianka”), przy ulicy Orkana 47, rok budowy po 1864; 
� Willa „Luboń”, przy ulicy Orkana 32, rok budowy po 1864; 
� Willa „Gwiazda”, przy ulicy Parkowej 1, rok budowy 1870; 
� Willa „Pod Orłem”, przy ulicy Orkana 34, rok budowy 1880; 
� Willa „Krzywoń”, przy ulicy Parkowej 3, rok budowy przed 1880; 
� Willa „Liliana”, przy ulicy Nowy Świat 1, rok budowy przed 1880; 
� Willa „Antonina”, przy ulicy Nowy Świat 7, rok budowy 1890.  
� Willa „Anioł”, przy ulicy Parkowej 5, rok budowy 1895; 
� Willa „Józef”, przy ulicy Orkana 28, rok budowy 1903; 
� Willa „Topolówka”, przy ulicy Poniatowskiego 60, rok budowy 1913. 

3.2.3.4. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

Istotnym atutem Rabki-Zdrój jest zróżnicowana rzeźba terenu pozwalająca na 
uprawianie różnych form aktywności ruchowej. W okresie zimowym możliwe jest uprawianie 
narciarstwa, łyżwiarstwa czy saneczkarstwa, a w cieplejszych porach roku urokliwe są 
wędrówki szlakami turystycznymi, przejażdżki rowerowe czy jazda na rolkach i deskorolkach.  

Ośrodki narciarskie 
Rabka-Zdrój oferuje turystom dwa stoki narciarskie z wyciągami. Są one oświetlone  

i czynne do późnych godzin wieczornych, wyposażone w punkty gastronomiczne, posiadają 
wypożyczalnie nart i snowboardów, szkółki narciarskie i snowboardowe oraz serwisy 
narciarskie. Do każdego stoku można dojechać także busami komunikacji miejskiej. 

� „U Żura” – stok znajduje się w Chabówce przy drodze 958, ok. 4,5 km od 
centrum miasta. Trasa zjazdowa bardzo łatwa, dla początkujących. Różnica 
poziomów 50 m, długość zjazdu 350 m, wyciąg orczykowy. Obok wyciąg linowy 
dla dzieci – 100 m długości, o różnicy poziomów 10 m. Stoki sztucznie 
naśnieżane; 

� „Polczakówka Ski” – usytuowana w dzielnicy Zaryte, dolna stacja  
w malowniczym zakolu rzeki Raby, w pobliżu szosy do Nowego Sącza. Odległość 
od centrum 3,5 km. Zjazd dwiema trasami: Trasa I – długość 650 m, różnica 
wzniesień 130 m, wyciąg orczykowy, stopień trudności – średni. Trasa II – dla 
dzieci i początkujących, długość 110 m, różnica poziomów 7 m, wyciąg linowy. 

Ponadto w Rabce-Zdroju przy końcu ul. Poniatowskiego  
w dzielnicy Słone znajduje się malowniczo położony stok zjazdowy „Maciejowa Ski”. 
Odległość od centrum miasta wynosi ok. 4 km. Zjazd dwiema trasami: Trasa I – 1 200 m, 
szeroka, w połowie zakręcająca łagodnym łukiem, bywa, że z kilkoma łagodnymi progami, 
stopień trudności – średni. Różnica poziomów 198 m. Z górnej stacji ok. 20 min pieszo do 
schroniska PTTK Bacówka na Maciejowej. Trasa II – 250 m, łatwa, dla dzieci  
i początkujących, o różnicy poziomów 40 m. 

Lodowisko 
Turyści mogą skorzystać z sezonowego, utrzymywanego zimą lodowiska, 

zlokalizowanego w centrum Rabki-Zdroju przy ul. Jana Pawła II, obok stadionu KS Wierchy. 
Na miejscu znajduje się wypożyczalnia łyżew i bar. Atrakcją, głównie dla małych dzieci, jest 
możliwość jazdy na sankach na okolicznych górkach. 
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Rodzinny Park Rozrywki RABKOLAND 
Rodzinny Park Rozrywki mieści się przy ul. Podhalańskiej. Park czynny jest 

codziennie od maja do sierpnia. Urządzenia dla dzieci to m.in.: karuzele, tor minimotocykli, 
kolejka Safari, poducha do skakania, basen z piłeczkami, tor samochodzików. Na terenie 
Rabkolandu znajduje się także jedyne w świecie Muzeum Orderu Uśmiechu, a także Dom 
Rekordów i Osobliwości. W Muzeum Orderu Uśmiechu prezentowane są publikacje i zdjęcia 
związane z historią Orderu Uśmiechu oraz tablice z nazwiskami Kawalerów Orderu. Order ten 
zrodził się z pomysłu dzieci, został przez nie zaprojektowany i tylko na ich wniosek może być 
przyznany. Powstał w Polsce, ale jest nadawany przez dzieci ze wszystkich krajów świata. 
Wśród osób, które dotychczas otrzymały zaszczytny tytuł znajdują się min: Jan Paweł II, 
Zbigniew Religa, Wanda Chotomska, Irena Kwiatkowska. Muzeum Rekordów i Osobliwości 
jest siedzibą Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych. Na fotografiach prezentowane 
są historie niecodziennych rekordów, a także znajdują się rekordowe przedmioty m. in. 
najmniejszy rower, największy but na wysokim obcasie, największy długopis, najmniejszy 
plecaczek i wiele innych. 

Zdjęcie 10. Rabkoland 

   
Źródło: www.rabka.pl 

Skate Park  
Skate Park to plac przygotowany specjalnie dla fanów łyżworolek i deskorolek. Jest 

to miejsce, w którym można doskonalić umiejętności, wykonując na zamontowanych tam 
elementach różnego rodzaju ewolucje. Rabczański Skate Park znajduje się przy ulicy Jana 
Pawła II. 

Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanego Parku Zdrojowego 
powstaje - w oparciu o naturalne ukształtowanie terenu skarpy nad Poniczanką - 
nowoczesny trial i skatepark, który stanie się centrum tego sportu w skali Małopolski oraz 
pozwoli wypromować nowe produkty turystyczno-rekreacyjne rabczańskiego uzdrowiska.  

Skatepark zaprojektowany został (rodzaje przeszkód, odległości między nimi, normy 
bezpieczeństwa) także dla innych dyscyplin niż tylko rolki i deskorolka - co oznacza, iż na 
jednym obiekcie mogą być uprawiane różne dyscypliny sportu (m.in. trial, bmx, rowery 
górskie, deskorolka, rolki, letni i zimowy snowbord, parkur), zarówno w wydaniu zawodowym 
i amatorskim. W związku z budową obiektu planuje się także organizację szeregu imprez 
sportowo-rekreacyjnych promujących sporty rowerowe, a tym samym Rabkę-Zdrój jako 
małopolskie centrum tych dyscyplin sportu. Oddanie centrum sportów rowerowych 
zaplanowane jest na początek sezonu letniego roku 2014. 

Zdjęcie 11. Skate i Trial Park w Rabce-Zdrój 

 

Źródło: www.rabka.pl 
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3.2.4. Miejsca noclegowe na terenie Rabki-Zdrój i ruch turystyczny 

Na terenie Rabki-Zdrój – zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego  
w ramach statystyki regionalnej - zarejestrowane są obecnie 38 obiekty noclegowe, 
dysponujące 1 622 miejscami noclegowymi (co stanowi zauważalny wzrost po trwającym 
przez ostatnie dwa lata znacznym obniżeniu liczby obiektów). Jednocześnie na stronach 
portalu Informacji Turystycznej w Rabce-Zdroju prowadzonej wspólnie przez Gminę  
i Małopolski System Informacji Turystycznej zarejestrowanych jest 87 obiektów, w tym 13  
w kategorii 1.: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowo- wypoczynkowe i sanatoria;  
29 w kategorii 2.: domy wczasowe, wille; 44 w kategorii 3.: kwatery, agroturystyka oraz  
4 w kategorii 4.: schroniska górskie. Jak zatem widać rozdźwięk pomiędzy statystyką 
GUSowską, a prowadzoną przez Urząd Miejski jest bardzo duży. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gestorów bazy, a umieszczonymi na 
wspomnianej stronie internetowej rabczańskiej Informacji Turystycznej w obiektach 
hotelowych (kat.1) do dyspozycji gości jest ok. 830 miejsc noclegowych, przy czym wszystkie 
obiekty tego typu zlokalizowane są w obszarze miasta. W domach wczasowych (kat.2) do 
dyspozycji gości jest łącznie 1 180 miejsc noclegowych, z czego 941 w samym mieście, zaś 
239 w otaczających Rabkę-Zdrój miejscowościach. W mniejszych obiektach (pokojach  
i kwaterach agroturystycznych – kat. 3) do dyspozycji turystów i kuracjuszy oddanych jest 
łącznie 575 miejsc noclegowych, w tym 450 w mieście i 125 na obszarach wiejskich Rabki. 
Reasumując Rabka-Zdrój dysponuje obecnie 2 582 miejscami noclegowymi o różnym 
standardzie. W przeważającej części znajdują się one w samym mieście (2 218), znacząco 
mniej jest ich w miejscowościach peryferyjnych Gminy (364) i mają charakter zdecydowanie 
bardziej agroturystyczny. Poniżej zaprezentowano informacje w oparciu o dane Głównego 
Urzędu Statystycznego (pochodzące z Banku Danych Regionalnych), gdyż tylko  
z wykorzystaniem tego źródła informacji możliwe jest ukazanie danych w ujęciu 
dynamicznym. Niemniej jednak rzeczywistość wydaje się być dużo korzystniejsza, niż ta 
wynikająca z ogólnodostępnych danych statystycznych GUS. 

Wykres 1. Liczba osób korzystających z noclegów w Rabce-Zdrój w latach 2003-2012 (wg GUS) 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 
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Wykres 2. Liczba obiektów w Rabce-Zdrój (obszary miejskie i wiejskie) wg. statystyk GUS 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 

 
Wykres 3. Korzystający z noclegów ogółem (wg. statystyk GUS) oraz noclegi udzielone  
w zakładach uzdrowiskowych w latach 2003 – 2012 z uwzględnieniem noclegów 
udzielonych gościom zagranicznym 

  
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 

Analizując dane dotyczące liczby obiektów noclegowych i dostępnych miejsc zawarte 
w bazie danych lokalnych GUS oraz zgromadzonych przez Gminę należy uznać te pierwsze za 
mocno niewiarygodnie – niemniej jednak wydaje się, iż o ile nie odzwierciedlają one w pełni 
prawdziwych liczb, o tyle z pewnością pookazują tendencję. Widać zatem, iż po latach 
kryzysu w branży turystycznej (2009 – 2011) ponownie zaobserwowano wzrost liczby 
turystów. Wzrostowi sprzyjają liczne prowadzone w Rabce-Zdrój inwestycje w publiczną 
infrastrukturę służącą wypoczynkowi i rekreacji, jak również modernizacja istniejącej bazy 
noclegowej realizowana przez sektor komercyjny. Kolejne projekty w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni publicznej niewątpliwie przyczynią się do zachowania tego 
rosnącego trendu. Niepokoić musi natomiast systematyczny spadek liczby osób 
korzystających z obiektów uzdrowiskowych, a także bardzo mała liczba turystów 
zagranicznych odwiedzających Rabkę-Zdrój. Na powyższym wykresie właściwie zobrazowana 
na poziomie zera, w rzeczywistości w oficjalnych statystykach GUS odnotowano, iż było to 
306 osób w roku 2010, 247 w roku 2011 i 336 w roku 2012. Z leczenia uzdrowiskowego  
w tym czasie skorzystały odpowiednio 53 osoby pochodzące z zagranicy w roku 2010, 152  
w roku 2011 i 210 w roku 2012. Oznacza to małą atrakcyjność Uzdrowiska na 
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międzynarodowym rynku tego typu usług i z pewnością jest elementem, który zarówno  
w działaniach samorządu, jak i samych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, wymaga uwagi  
i podjęcia działań zmierzających do poszerzania rozpoznawalności Rabki-Zdrój także poza 
granicami kraju. 

Zdecydowanie korzystniej, niż wynikałoby to z danych GUS, obraz ruchu 
turystycznego wygląda przez pryzmat analizy wpływów z opłaty uzdrowiskowej. Nakładają 
się tutaj z pewnością dwa działania – po pierwsze uszczelnienie systemu poboru, po wtóre 
wzrost atrakcyjności Rabki-Zdrój. Dane dotyczące zebranych z tego źródła środków pokazują 
systematyczny, na przestrzeni ostatnich lat, wzrost wpływów z tego tytułu. 
Wykres 4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej do budżetu Gminy w latach 2004 - 2012 

 
Źródło: UM Rabka-Zdrój 

Rabkę-Zdrój, ze względu na specyfikę miasta, odwiedzają głównie rodziny z dziećmi. 
Są to długie, co najmniej dwu-trzytygodniowe pobyty sanatoryjne, a także rodzinne pobyty 
wypoczynkowe. Ocenia się, iż popyt w tej grupie odwiedzających uzdrowisko będzie 
stopniowo się zwiększał. Ma to związek z faktem, iż rosnące zanieczyszczenie środowiska  
i występujące skażenia cywilizacyjne wpływają niekorzystnie na górne drogi oddechowe 
dzieci. Rozwojowi tego typu pobytów w Rabce-Zdrój będzie sprzyjać intensywna rozbudowa  
i modernizacja istniejących tu obiektów sanatoryjno-uzdrowiskowych. Istotne będzie również 
stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej – bezpiecznej i atrakcyjnej dla 
małych kuracjuszy i ich rodziców. Zakłady uzdrowiskowe w Rabce-Zdrój po niewielkim 
regresie odnotowują w ostatnich latach ponowny wzrost liczby kuracjuszy, co może wynikać 
między innymi ze zwiększenia oferty zabiegów, podwyższenia standardu usług i zwiększenia 
liczby miejsc dla pobytów matek z dziećmi.  

Druga grupa odwiedzających Rabkę-Zdrój to dorośli kuracjusze, dla których 
przygotowuje się coraz bardziej rozbudowaną ofertę sanatoryjną. Szacuje się, iż  
w najbliższych latach co najmniej 1/3 miejsc sanatoryjnych udostępniona będzie klientom  
w podeszłym wieku. Wymusza to odpowiednie rozplanowanie inwestycji w mieście (zarówno 
publicznych, jak i prywatnych). Osoby starsze poszukują miejsc atrakcyjnych dla 
spacerowiczów, położonych w niedalekiej odległości od miejsca zakwaterowania. 

Nowa infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa, jako atrakcja w skali regionalnej, 
służy także licznie odwiedzającym Rabkę-Zdrój grupom młodzieży. W okresie 
późnowiosennym i wczesnojesiennym Rabka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez 
grupy szkolne. Stanowi atrakcyjne miejsce „wypadowe” dla górskich wycieczek. Dla grup 
szkolnych organizowane są najczęściej pobyty jednotygodniowe.  
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Kolejną grupą odwiedzających Rabkę-Zdrój są dzieci przebywające na koloniach. 
Wypoczynek kolonijny organizowany jest w okresie letnich i zimowych wakacji, a średni 
pobyt grupy wynosi 14 dni. Zainteresowanie organizacją wyjazdów kolonijnych do Rabki-
Zdrój zwiększa się corocznie, co wynika z szerokiego wachlarza atrakcji dla dzieci i młodzieży, 
dobrych warunków pobytowych, jak i stosunkowo przystępnych cen w porównaniu do 
innych, podobnych ośrodków na terenie województwa. Przewiduje się dalszą tendencję 
rosnącą w tej grupie odwiedzających. 

Należy przyjąć, że w związku z modernizacją drogi krajowej nr E 77 (tzw. 
„zakopianki”) zwiększy się dostępność komunikacyjna Rabki-Zdrój. Uzdrowisko będzie coraz 
liczniej  odwiedzane, także na pobyty krótsze, jednodniowe lub weekendowe. Już w obecnej 
chwili zauważa się taki trend. Corocznie Rabka-Zdrój jest bogatsza w kolejne atrakcje 
turystyczne, dlatego jest chętnie odwiedzana przez osoby wypoczywające w okolicznych 
miejscowościach. Coraz więcej mieszkańców Krakowa, Nowego Sącza czy Nowego Targu 
organizuje jednodniowe wyjazdy do Rabki-Zdrój. Mimo, że ich celem jest zabawa  
w Rabkolandzie czy też zwiedzanie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, nie rezygnują 
z wizyty w centrum Uzdrowiska. 

Alternatywą dla dużych obiektów wypoczynkowych są kwatery prywatne  
i gospodarstwa agroturystyczne klasyfikowane przez GUS jako pozostałe obiekty 
nieklasyfikowane. Jak pokazuje poniższy wykres wzrasta zainteresowanie noclegami  
w obiektach tego typu, co może wynikać po pierwsze z większej liczby odwiedzających, ale 
także ze znacznie przystępniejszych cen, niż w przypadku dużych placówek. Obserwując 
sytuację w całym województwie, można przypuszczać, że tendencja ta będzie rosnąć. 

Lokalizacja Rabki-Zdrój w stosunkowo niewielkiej odległości od Krakowa, daje 
możliwość udostępnienia oferty pobytowej dla grup biznesowych. Bogacenie się 
społeczeństwa, moda na aktywny i zdrowy styl życia, a także atrakcyjne usytuowanie Rabki-
Zdrój w niewielkiej odległości od większych miast (Kraków, Nowy Sącz) stanowią ogromny 
potencjał turystyczny miasta.  

3.2.5. Potencjał uzdrowiskowy Rabki-Zdrój 

Uzdrowisko Rabka-Zdrój to jedno z najpopularniejszych w Polsce i Europie miast 
uzdrowiskowych. Atuty Rabki-Zdrój to położenie, odpowiedni klimat, a także liczne złoża wód 
mineralnych oraz solanek, których zalety poznano już w XVIII wieku. Wody lecznicze 
występują w źródłach głębinowych (o głębokości do 1,2 tys. m). Są to głównie solanki 
chlorkowo-sodowe-jodkowe. Wody lecznicze stosowane są do kuracji kąpielowej, pitnej  
i wziewnej. Przy ich użyciu leczone są nieżyty dróg oddechowych, niedokrwistość, choroby 
alergiczne, astma oskrzelowa, skaza wysiękowa, krzywica, choroby przemiany materii, 
układu krążenia, miażdżyca. Specyficzne warunki klimatyczne pomocne są  
w leczeniu chorób układu oddechowego i astmy. 

Wydobyciem wód mineralnych zajmuje się Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Rabka-
Zdrój, Oddział Rabka-Zdrój i odbywa się z następujących odwiertów na terenie uzdrowiska: 

� ujęcie „Krakus” – eksploatacja kopaliny odbywa się elektryczną pompą 
głębinową poprzez sieć rurociągów do zbiornika głównego względnie 
grawitacyjnego. 

� ujęcie „Warzelnia” – eksploatacja kopaliny odbywa się elektryczną pompą 
głębinową poprzez sieć rurociągów do zbiornika głównego względnie 
grawitacyjnego. 

� ujęcie „Helena” – eksploatacja kopaliny odbywa się urządzeniem pompowym 
typu konik (pompą żerdziową) do zbiornika przyodwiertowego i dalej 
przepompowywana siecią rurociągów do punktu odbioru. 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 29

� ujęcie „Rabka-19” – eksploatacja kopaliny odbywa się elektryczną pompą 
głębinową do zbiornika przyodwiertowego poprzez separator gazu i dalej siecią 
rurociągów przepompowywana do zbiornika głównego względnie 
grawitacyjnego. 

� ujęcie „Rabka-18” – eksploatacja typu samowypływ, z którego kopalina poprzez 
separator gazu spływa do zbiornika przyodwiertowego i dalej siecią rurociągów 
przepompowywana do zbiornika głównego względnie grawitacyjnego, jak 
również zbiornika odbiorcy. 

� ujęcie „Rabka IG-2” - eksploatacja typu samowypływ, z którego kopalina 
poprzez separator gazu spływa do zbiornika przyodwiertowego i dalej siecią 
rurociągów przepompowywana do zbiornika głównego względnie 
grawitacyjnego, jak również zbiornika odbiorcy. 

W poniższej tabeli przedstawiono parametry poszczególnych ujęć wód leczniczych  
w Uzdrowisku Rabka-Zdrój. 

Tabela 1. Dane o ujęciach wód leczniczych 

Nazwa Wydajność m3/d Depresja Max (m) Głębokość 
ujęcia (m) 

„Helena” 2,4 ok. 200,0 460 
„Krakus” 5,0  16,0 19,0 
„Warzelnia” 19,2 30,0 50,2 
„Rabka 18” 0,73 Samowypływ  

(507,7 m n.p.m.) 
120,0 

„Rabka 19” 24 93,0 95,0 
„Rabka IG-2” 108 Samowypływ  

(585 m n.p.m.) 
1215,0 

Źródło: Uzdrowisko Rabka S.A. 

3.2.5.1. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego 

Ze względu na charakterystykę Rabki-Zdrój i jej funkcję uzdrowiskową, istotną rolę  
w rozwoju miasta odgrywają jednostki świadczące usługi sanatoryjne. Do największych 
należą Uzdrowisko Rabka S.A., Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana  
i Teresy Rudników w Rabce-Zdrój, Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr 
Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.  

Uzdrowisko Rabka S.A. w chwili obecnej funkcjonuje na podstawie aktu 
komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko Rabka z dnia 30.12.1998 r.  
W Spółce wydzielone są: 

� Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, działający na podstawie 
ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 91/408/912 
z późn. zm.), zarejestrowany w dniu 10.11.1998 r. w rejestrze ZOZ Wojewody 
Nowosądeckiego, a później Wojewody Małopolskiego; 

� Uzdrowiskowy Zakład Górniczy, działający na podstawie ustawy z dnia 
4.02.1994 r., prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 27/96/94 z późn. zm.). 

Uzdrowisko Rabka S.A. dysponuje bazą łóżkową w szpitalach i sanatoriach 
uzdrowiskowych o łącznej liczbie 611 łóżek, dostępną w następujących obiektach:  

� Uzdrowiskowy Szpital Dziecięcy „Olszówka”; 
� Szpital Kardiologiczny Uzdrowiska Rabka S.A.; 
� Sanatoria dla dziecka z opiekunem „Leśne Wzgórze”, „Jagiellonka”; 
� Ośrodki dla dorosłych: „Świt”, „Rabczański Zdrój” Medical Spa. 

W obiektach Spółki prowadzone jest leczenie w zakresie: 
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� dla dorosłych: schorzenia układu oddechowego; schorzenia układu krążenia; 
rehabilitacja kardiologiczna po zawałach serca i zabiegach kardiochirurgicznych; 

� dla dzieci: schorzenia układu oddechowego (m.in. astma, alergia); schorzenia 
przemiany materii (cukrzyca, otyłość); schorzenia kardiologiczne; schorzenia 
narządu ruchu. 

W Rabce-Zdroju funkcjonują także liczne mniejsze obiekty sanatoryjne.  

Tabela 2. Szpitale i sanatoria uzdrowiskowe w Rabce-Zdrój 
 adres Liczba miejsc 

noclegowych 
Opis 

Uzdrowisko Rabka S.A.  
Leczenie dzieci: 

� schorzenia układu oddechowego (m.in. alergiczne jak: astma oskrzelowa, katary sienne, pyłkowice 
oraz infekcyjne: przewlekłe zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych); 

� schorzenia przemiany materii (głównie cukrzyca typu I i otyłość); 
� schorzenia kardiologiczne (stany po operacjach wrodzonych wad serca, zaburzenia rytmu serca, 

wady nabyte serca oraz choroby naczyń); 
� schorzenia narządu ruchu, w tym wady wrodzone jak i nabyte kręgosłupa i klatki piersiowej (boczne 

skrzywienie kręgosłupa, kyfoza i lordoza) oraz kończyn dolnych (koślawość, szpotawość czy 
płaskostopie). 

Leczenie dorosłych: 
� schorzenia układu oddechowego; 
� schorzenia układu krążenia; 
� rehabilitacja po zawałach serca i zabiegach kardiochirurgicznych; 
� rehabilitacja i prewencja rentowa chorób układu krążenia. 

 
W skład Uzdrowiska Rabka S.A wchodzą następujące zakłady 

Centrum Zdrowia  
i Urody 

ul. Orkana 49  Centrum Zdrowia i Urody jest główną bazą 
leczniczych zabiegów uzdrowiskowych dla 
wszystkich kuracjuszy. Prowadzone są one  
w czterech nowoczesnych pawilonach. 
Dysponuje bogatą gamą zabiegów w zakresie:  

� balneoterapii  
� kinezyterapii  
� fizykoterapii  

Wiele zabiegów opartych jest na naturalnych 
solankach, pochodzących z miejscowych źródeł. 
Wśród nich można wyróżnić źródło „IG-2” i 
"Krakus", o największych wydajnościach 
dobowych.  
Profil leczniczy zakładu: narząd ruchu, choroby 
kardiologiczne i nadciśnienie, cukrzyca, choroby 
dolnych dróg oddechowych, choroby górnych 
dróg oddechowych, choroby endokrynologiczne, 
otyłość, choroby naczyń obwodowych. 
Działalność zabiegowa prowadzona jest w 
czterech pawilonach Centrum Zdrowia i Urody. 
Do zabiegów wydawanych w Centrum Zdrowia i 
Urody należą: kąpiele wirowe kończyn dolnych  
i górnych, kompresy żelowe, laseroterapia, 
Galwanizacja, Jontoforeza, Stymulacja TENS  
i wg Kotz'a, Prądy diadynamiczne Bernarda, 
Traberta, Parafinoterapia, Borowina, Masaż, 
Inhalacje indywidualne i zbiorowe, Gimnastyka 
indywidualna i zbiorowa, Terapuls, Masaż 
podwodny, Światło podczerwone, BOA max. 
Diatermia krótkofalowa, Elektrostymulacja, 
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Promieniowanie nadfioletowe, Krioterapia, 
Kąpiel 4-komorowa, Ultradźwięki, Siłownia, 
Bicze szkockie, Masaż wibracyjny (aquavibron), 
Kąpiel kwasowęglowa, Magnetoterapia, Kąpiel 
perełkowa, Kąpiel ozonowa, kąpiel solankowa.  

Rabczański-Zdrój – 
Medical SPA 

ul. Roztoki 7 110 Doskonałe miejsce dla gości dbających  
o standard i zdrowie. Wyposażenie pokoi: 
łazienka, TV, telefon, lodówka, dostęp do 
Internetu. Są dostępne pobyty zarówno 
komercyjne jak i z dofinansowaniem (NFZ, 
PCPR,PFRON). W ramach pobytu zapraszamy do 
skorzystania z bazy Spa, siłowni oraz bogatej 
gamy zabiegów regenerujących  
i pielęgnacyjnych. 

„Leśne Wzgórze” 
 

ul. Pasieczna 4 
 

64 „Leśne Wzgórze” posiada salę telewizyjną  
i świetlicę zabaw dla dzieci, możliwość 
wypożyczania telewizorów do pokoi, zabiegi 
balneologiczne, kinezyterapeutyczne, 
fizykoterapeutyczne, światłolecznictwo –  
w Centrum Zdrowia i Urody. 

Sanatorium 
„Jagiellonka” 

 

ul. Brzozowa 6 73 Sanatorium dla dziecka z opiekunem, posiada 
salę telewizyjną i świetlicę zabaw dla dzieci, 
możliwość wypożyczania telewizorów do pokoi, 
zabiegi balneologiczne, kinezyterapeutyczne, 
fizykoterapeutyczne, światłolecznictwo – w 
Centrum Zdrowia i Urody. 

Willa „Świt” 
 

ul. Brzozowa 1 40 W ośrodku organizowane są wczasy i pobyty 
rehabilitacyjno-zdrowotne dla Gości w ofercie 
otwartej bez skierowania oraz rehabilitacyjno-
lecznicze z dofinansowaniem PCPR, PFRON, 
MOPS. W czasie turnusów zapewniamy opiekę 
pielęgniarską i lekarską. Mieści się tu sala 
rehabilitacyjna, dyżurka pielęgniarek i gabinet 
lekarski. W Willi Świt organizowane są specjalne 
turnusy rehabilitacyjne dla kobiet po 
mastektomii. 

Uzdrowiskowy Szpital 
Dziecięcy „Olszówka” 

 

ul. Słowackiego 8 155 Kompleks dwóch budynków przeznaczonych na 
leczenie dzieci, połączony ze szkołą 
uzdrowiskową. Kabiny natryskowe i wc na 
korytarzach. Obiekt posiada świetlicę  
z telewizorem, sprzęt nagłaśniający do 
wypożyczenia. Zabiegi: balneologiczne, 
kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, 
światłolecznictwo - wykonywane są w Centrum 
Zdrowia i Urody. 

Szpital Kardiologiczny 
Uzdrowiska Rabka 
S.A. 

 

Al. Dr Jordana 2 169 Uzdrowiskowy Szpital Kardiologiczny jest 
kompleksem medyczno-wypoczynkowym 
oferującym leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację 
i pełną diagnostykę schorzeń układu krążenia. 
Szpital posiada sale intensywnego nadzoru 
kardiologicznego, gabinety diagnostyczne 
chorób serca, gabinety lekarskie, dyżurki 
pielęgniarskie, sale do rehabilitacji ruchowej. 4-
piętrowy budynek zlokalizowany jest w Parku 
Zdrojowym, wyposażony jest w 2 windy, własny 
ogród i parking. 
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Pozostałe obiekty sanatoryjne 
Śląskie Centrum 
Rehabilitacyjno-
Uzdrowiskowe im. dr 
Adama Szebesty  
w Rabce-Zdroju 

ul. Dietla 5  Pacjenci: dzieci, młodzież i dorośli 
- wady postawy, 
- boczne skrzywienie kręgosłupa, 
- schorzenia górnych i dolnych dróg 
oddechowych, 
- alergie, 
- obturacyjne zapalenie oskrzeli, 
- schorzenia przewodu pokarmowego i nerek, 
- astma oskrzelowa, 
- otyłość. 
Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci powstał 
w okresie międzywojennym, kiedy uzdrowisko 
Rabka cieszyło się międzynarodową sławą. W 
1924 roku przedstawiciel PCK okręgu śląsko-
dąbrowskiego zakupił pierwszą parcelę pod 
budowę zakładu dla dzieci zagrożonych gruźlicą. 
Kolejne lata przynoszą rozwój Ośrodka. 
Powstają nowe budynki sanatoryjne, a w roku 
1973 zostaje oddana do użytku szkoła 
podstawowa, w której dzieci kontynuują naukę 
podczas leczenia w Rabce. Podstawowy zakres 
działania ŚCRU leczenie wad postawy: bocznych 
skrzywień kręgosłupa, schorzeń górnych i 
dolnych dróg oddechowych, alergii, otyłości. 

Instytut Gruźlicy  
i Chorób Płuc Oddział 
Terenowy im. Jana  
i Ireny Rudników  
w Rabce-Zdrój 

 

ul. Prof. J. Rudnika 
3B 

 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział 
Terenowy w Rabce-Zdrój im. Jana i Ireny 
Rudników. Oddział ma ponad 120 letnią 
tradycję. Leczenie odbywa się w oparciu  
o nowoczesny sprzęt, instytut prowadzi także 
działalność dydaktyczną, naukowo- badawczą 
oraz promocję zdrowia. Oddział Instytutu 
realizuje świadczenia zdrowotne w ramach 
publicznej służby zdrowia i świadczy usługi dla 
osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu 
Zdrowia.  

Sanatorium 
„Cegielski” 

 

ul. Na Banię 2 196 Profil leczniczy: Neurologiczny: Porażenie 
mózgowe u dzieci. 
Ośrodek znajduje się w centrum Rabki-Zdrój, na 
południowym stoku góry Bania. Do dyspozycji 
gości jest nowoczesna baza zabiegowa, 
kawiarnia, kiosk, przedszkole dla dzieci, w 
okresie letnim basen z podgrzewaną solarami 
wodą, boiska do gry w siatkówkę i badmintona, 
plac zabaw dla dzieci oraz duży parking. 
Organizowane są Turnusy Rehabilitacyjne, 
Sanatoryjne i Profilaktyczne dla dorosłych i dla 
dzieci z opiekunem. Ośrodek jest czynny cały 
rok. 

Źródło: PRU Rabka-Zdrój 

W uzdrowisku Rabka-Zdrój działalność leczniczą prowadzą obiekty sanatoryjne, 
szpitale uzdrowiskowe, Centrum Zdrowia i Urody, Poradnia Balneologiczna, Laboratorium. 
Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy jest jednostką realizującą zabiegi lecznicze dla 
kuracjuszy z sanatoriów i szpitali Spółki Uzdrowisko Rabka S.A. oraz pacjentów 
ambulatoryjnych. Pozostałe obiekty lecznictwa uzdrowiskowego to: Śląskie Centrum 
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe (ŚCRU) im. Dr Szebesty oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 33

Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój. W Uzdrowisku Rabka-Zdrój 
znajduje zatrudnienie ponad 500 osób związanych z lecznictwem uzdrowiskowym w tym 
personel medyczny obejmujący lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów oraz pozostały personel 
(pracownicy administracji i obsługi) bezpośrednio świadczący usługi medyczne. Obiekty 
sanatoryjne i szpitale dysponują liczbą powyżej 1 150 łóżek. 

3.2.5.2. Infrastruktura uzdrowiskowa 

W ramach działalności Uzdrowiska Rabka-Zdrój funkcjonują następujące urządzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego: 

� Park Zdrojowy wraz z ścieżkami zdrowia – park o powierzchni 32,5 ha 
położony w centrum Rabki-Zdroju. Teren parku przecinają liczne ścieżki 
spacerowe wśród zieleni i kwiatów. Spacerując po parku, można zobaczyć okazy 
ponad 100-letnich drzew. Ozdobą parku są fontanny. Na jego terenie istnieje 
możliwość aktywnego spędzenia czasu na ścieżce zdrowia. Chętni mogą 
skorzystać z kortów tenisowych, wypożyczalni rakiet i piłek tenisowych. 
Spacerując dróżkami, można dojść do rzeki Poniczanki, nad którą ciągną się 
spacerowe dróżki. Na terenie parku stoi pomnik Papieża Jana Pawła II – turysty, 
przy którym rozpoczyna się Szlak Papieski w Beskidzie Wyspowym. Szlak 
biegnie przez ulubione miejsca, którymi wędrował Karol Wojtyła. W środku 
parku stoi drewniany pawilon tzw. „Grzybek”, miejsce wydarzeń kulturalnych, 
gdzie odbywają się imprezy i konkursy skierowane zarówno do dzieci jak  
i dorosłych. Atrakcją dla odwiedzających są przejażdżki – dorożkami w lecie,  
a w zimie saniami. 

� Pijalnia Wód Mineralnych działająca w ramach Centrum Zdrowia i Urody. 
Kuracjusz ma możliwość skorzystania z krenoterapii w postaci następujących 
wód mineralnych: Szczawa I, Szczawa II, Hanna, Dziedzilla. Są to wody 
kwasowowęglowe i szczawy. 

Zdjęcie 12. Pijalnia wód mineralnych w Zakładzie Przyrodoleczniczym 

  
Źródło: www.uzdrowisko-rabka.pl 

� Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód Mineralnych w Parku Zdrojowym 
oddane do użytku w roku 2009 składają się z dwóch drewnianych obiektów 
połączonych zadaszoną przewiązką. Pijalnia to „Okrąglak” w którym mieści się 
sala dla kuracjuszy, lada do wydawania wody, zaplecze, pomieszczenie socjalne 
i toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych. Sama tężnia ma także kształt 
cylindryczny. Pośrodku znajduje się kolumna tężni – drewniany ruszt wypełniony 
gałęziami tarniny. Ze znajdującego się pod spodem zbiornika solanka podawana 
jest perforowanymi rurami na szczyt i opadając zrasza tarninę. W ten sposób 
wewnątrz pawilonu powstaje solankowy aerozol. Przez ażurową wieżyczkę na 
szczycie solankowy aerozol wydobywa się do otoczenia budowli. Całość obu 
konstrukcji – połączona przewiązką  głównie drewnianą, utrzymująca regionalny 
charakter architektury. Teren wokół obiektu został zagospodarowany – znalazła 
się tutaj niska zieleń, elementy małej architektury: ławki, stylowe oświetlenie. 
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Obiekt został wyróżniony w X edycji Plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Małopolski 
2009”. 

Zdjęcie 13. Tężnia i pijalnia wód mineralnych w Parku Zdrojowym 

   
Źródło: UM Rabka-Zdrój 

3.2.5.3. Strefy ochrony uzdrowiskowej 

Obszar Rabki-Zdrój pełniący funkcję Uzdrowiska zamyka się w trzech strefach 
ochrony: 

� strefa ochrony uzdrowiskowej „A” o powierzchni 168,1 ha; zlokalizowana  
w granicach miasta Rabka-Zdrój; 

� strefa ochrony uzdrowiskowej „B” o powierzchni 722,4 ha; zlokalizowana  
w granicach miasta Rabka-Zdrój; 

� strefa ochrony uzdrowiskowej „C” o powierzchni 2 779,3 ha; zlokalizowana  
w granicach miasta Rabka-Zdrój; 

Powierzchnia terenów zielonych stref ochrony uzdrowiskowej A i B Rabki-Zdrój 
przedstawiona została w poniższej tabeli: 

Tabela 3. Powierzchnia terenów zielonych w strefie „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej 
Tereny zielone Powierzchnia [ha] 

S
tr

ef
a 

„A
” 

Tereny lasów, zadrzewień i zakrzewień 29,08 
Tereny trwałych użytków zielonych 12,97 
Tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce, cmentarze, tereny ujęć wód) 34,62 
Tereny zieleni w obrębie terenów zabudowy, w tym także związanej  
z funkcją uzdrowiskową 

31,18 

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

18,27 

Razem 126,12 
Udział zieleni w pow. strefy „A” 75 % 

S
tr

ef
a 

„B
” 

Tereny lasów, zadrzewień i zakrzewień 132,94 
Tereny trwałych użytków zielonych 61,80 
Tereny zieleni urządzonej (parki, zieleńce, cmentarze, tereny ujęć wód) 1,54 
Tereny zieleni w obrębie terenów zabudowy, w tym także związanej  
z funkcją uzdrowiskową 

65,40 

Tereny rolnicze odłogowane, pokryte roślinnością trawiastą, częściowo 
zakrzewione i zadrzewione 

91,50 

Razem 353,18 
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Udział zieleni w pow. strefy „B” 49 % 
Źródło: Urząd Miejski w Rabce-Zdrój 

3.3. Społeczeństwo 
Wśród najistotniejszych tendencji społecznych na obszarze Rabki-Zdrój należy 

odnotować przede wszystkim systematyczny wzrost liczby mieszkańców, głownie jednak jest 
on notowany na terenie miasta. Pod względem liczby ludności Rabka-Zdrój, zaraz po Nowym 
Targu, jest najbardziej zaludnioną gminą powiatu nowotarskiego. Jest także gminą 
najbardziej sfeminizowaną na terenie powiatu. Z kolei wskaźnik obciążenia demograficznego 
należy do jednego z wyższych w powiecie nowotarskim. Stosunkowo niski natomiast jest 
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (21%), przy jednoczesnym najwyższym w całym 
powiecie udziale seniorów w całej populacji. 

3.3.1. Mieszkańcy Miasta i Gminy Rabka-Zdrój 

Rabkę-Zdrój w roku 2012 zamieszkiwało 17 492 osoby (stan wg statystyk GUS na 
31.12.2012), co stanowi zaledwie ok. 9,33% ludności powiatu nowotarskiego i ok. 0,5% 
ludności województwa małopolskiego. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki i wynosi 
364 osób/km2 dla miasta i 253 osoby/km2 dla całej gminy (obszary wiejskie: 130 osób/km2). 
Wskaźniki te są większe od średniej powiatowej – 126 osoby/km2, od średniej wojewódzkiej 
– 217osób/km2. Rabka-Zdrój – zważywszy na liczbę ludności jest drugą po Nowym Targu 
najbardziej zaludnioną gminą powiatu. 

Wykres 5. Wskaźnik zaludnienia w Rabce-Zdrój na tle innych gmin powiatu nowotarskiego 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

Liczba ludności Rabki-Zdrój utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie. 

Tabela 4. Liczba ludności faktycznie zamieszkałej w Rabce-Zdrój na przestrzeni lat 2003-2012 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba 
mieszkańców 
ogółem 

17 201 17 153 17 201 17 168 17 160 17 209 17 268 17 556 17 507 17 492 

w tym w 
mieście 13 086 13 058 13 057 13 014 13 023 13 048 13 071 13 309 13 239 13 212 

w tym na 
obszarach 
wiejskich 

4 115 4 095 4 144 4 154 4 137 4 161 4 197 4 247 4 268 4 280 
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Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, Ludność wg stałego miejsca zameldowania i płci, stan na 31 XII, GUS 2012. 

Fluktuacje w liczbie ludności są w ostatnich latach nieznaczne, przy czy w stosunku 
do roku 2003 liczba ludności zwiększyła się 291 osób. Oznacza to przyrost o 1,69% w ciągu 
ostatniej dekady. Przy czym jest on większy na obszarach wiejskich – wynosi bowiem 4,01%, 
zaś w samym mieście tylko 0,96%.  

Istotne dla planowania strategicznego są jednak długookresowe prognozy 
demograficzne. Brak tak szczegółowych danych na poziomie samej Rabki-Zdrój, niemniej 
jednak prognoza Głównego Urzędu Statystycznego dla całego powiatu nowotarskiego jest 
stosunkowo optymistyczna – szczególnie zważywszy na prognozy dla innych powiatów, 
subregionów i całego województwa. Liczba ludności w całym powiecie będzie systematycznie 
rosła do roku 2029 (i wzrośnie o ok. 7,5 tys. w stosunku do liczby z roku 2011), by następnie 
ustabilizować się na poziomie ok. 192 tys. z lekką tendencją zniżkową. Należy zatem 
domniemywać, iż w podobne tendencje powinny być obserwowane w samej Rabce-Zdrój. 

Wykres 6. Prognoza demograficzna do r. 2035 dla powiatu nowotarskiego i woj. małopolskiego 

  
Źródło: Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035 
(http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11752_PLK_HTML.htm) 

Niestety przyrost naturalny na terenie Rabki-Zdrój należy do jednego z najniższych  
w powiecie nowotarskim. Może to w konsekwencji oznaczać, iż optymistyczne założenie, że 
liczba ludności Rabki-Zdrój będzie rosła, zgodnie z tendencją dla całego powiatu, jest 
założeniem niesłusznym. 

Wykres 7. Wskaźnik przyrostu naturalnego gminy Rabka-Zdrój na tle innych gmin powiatu 
nowotarskiego (porównanie rok 2009 i 2012) 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

Wskaźnik przyrostu naturalnego w ostatnich latach był w Rabce-Zdrój zawsze niski 
(w roku 2008 przyjął nawet wartość ujemną). Co prawda w zaprezentowanym roku 2009 
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przyjął wartość 2, by jednak w roku kolejnym spaść do wartości zaledwie 0,5. Natomiast 
zarówno w roku 2011, jak i 2012 przyjął wartość zerową. Warto jednocześnie podkreślić, iż 
dane zawarte w statystyce GUSowskiej nieco odbiegają od danych gromadzonych przez sam 
Urząd Miejski. I tak, zgodnie z nimi co prawda potwierdza się informacja o ujemnym saldzie 
migracji, które wg. Urzędu wyniosło w roku 2012 (-)75, natomiast nie potwierdza się 
informacja o ujemnym przyroście naturalnym. Według Urzędu było ono dodatnie i wyniosło 
w liczbach bezwzględnych (+)30. 

Rabka-Zdrój jest miastem stosunkowo mocno sfeminizowanym w roku 2012 na 100 
mężczyzn przypadało 108 kobiet. Dysproporcja ta na jednakowo zbliżonym poziomie 
utrzymuje się już od kilku lat.  

Wykres 8. Struktura kobiet i mężczyzn w ogólnej licznie ludności Rabki-Zdrój na przestrzeni l. 2003-2012 

 
Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, Ludność wg stałego miejsca zameldowania i płci, stan na 31 XII, GUS 2012. 

Gmina Rabka-Zdrój charakteryzuje się specyficzną strukturą rozmieszczenia 
mieszkańców, prawie 70% mieszkańców Gminy stanowią mieszkańcy miasta. Takie 
rozmieszczenie ludności w znacznym stopniu determinuje rozwój gminy z ukierunkowaniem 
większości działań prorozwojowych na obszar miasta.  

Wykres 9. Struktura mieszkańców Gminy Rabka-Zdrój 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 38

Wskaźnik obciążenia demograficznego, rozumiany jako liczba ludności w wieku 
nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, w Rabce-Zdrój wynosi 
61 i utrzymuje się na właściwie niezmienionym poziomie na przestrzeni ostatnich lat, a także 
zbliżona jest do wielkości średnich dla całego powiatu. 
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Wykres 10. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2009 i 2011 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

Analizując wiek mieszkańców należy zauważyć, iż najwięcej jest osób w wieku 
produkcyjnym (mężczyźni pomiędzy 18. a 64. rokiem życia i kobiety pomiędzy 18. a 59. 
rokiem życia). W grupie tej obserwuje się nieznaczną tendencję wzrostową. Rośnie także 
liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Spada natomiast liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym (do 17 roku życia). 

Wykres 11. Struktura ludności w podziale na grupy w powiecie nowotarskim w roku 2012 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

Wartości średnie (wg statystyk GUS) dla powiatu nowotarskiego to w przypadku 
wieku przedprodukcyjnego: 22,55% (Rabka-Zdrój:19,84%), produkcyjnego: 62,55% (Rabka-
Zdrój: 62,06%) i poprodukcyjnego: 14,90% (Rabka-Zdrój: 18,11%). O ile nie dziwi wyższa 
od średniej wartość ostatniej kategorii – Rabka-Zdrój jest bowiem miejscem, które wybierają 
osoby starsze, jako miejsce spędzania czasu na emeryturze, o tyle po raz kolejny niepokoić 
muszą statystyki dotyczące najmłodszych mieszkańców Rabki-Zdrój, jako miejsca o bardzo 
niskim współczynniku dzietności. 

Z drugiej strony – warto w kontekście działań strategicznych – zauważać chęć do 
osiedlania się osób starszych w Rabce-Zdrój. Zważywszy jednocześnie na tendencję do 
wydłużania się czasu życia, a także bogacenie się społeczeństwa i wzrostu liczby osób, które 
chcą ostatnie lata spędzać aktywnie, w bezpiecznym i zdrowym środowisku i mają na to 
niemałe środki finansowe – warto rozważyć dostosowanie oferty (mieszkaniowej, leczniczej, 
w zakresie oferty spędzania czasu wolnego) do tej, specyficznej grupy osób. 
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Tabela 5. Struktura ludności według grup wiekowych w latach 2005-2012 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

w wieku przedprodukcyjnym 
Ogółem 3 180 3 012 2 917 2 897 2 821 2 849 2 758 2 722 
Mężczyźni 1 634 1 554 1 505 1 506 1 447 1 450 1 390 1 368 
Kobiety 1 546 1 458 1 412 1 391 1 374 1 399 1 368 1 354 

w wieku produkcyjnym 
Ogółem 11 148 11 247 11 293 11 325 11 428 11 601 11 579 11 505 
Mężczyźni 5 656 5 706 5 763 5 789 5 868 6 013 6 036 6 037 
Kobiety 5 492 5 541 5 530 5 536 5 560 5 588 5 543 5 468 

w wieku poprodukcyjnym 
Ogółem 2 873 2 909 2 950 2 987 3 019 3 106 3 170 3 265 
Mężczyźni 914 927 941 944 960 958 965 992 
Kobiety 1 959 1 982 2 009 2 043 2 059 2 148 2 205 2 273 

Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, Ludność w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym 
wg płci, Bank Danych Regionalnych GUS 2009 

Kolejnym wskaźnikiem branym pod uwagę przy analizie społeczności Gminy był 
wskaźnik salda migracji. Podlega on na przestrzeni ostatnich lat znaczącym fluktuacjom, 
niemniej jednak najczęściej przyjmuje wartości ujemne. Przy czym okresy w których 
wskaźnik przebiera wartość ujemną jest dłuższy niż lata z saldem dodatnim, a ubytek głębszy 
niż odchylenia „in plus” w latach z saldem dodatnim. 

Wykres 12. Saldo migracji w Rabce-Zdrój w latach 2003 - 2012 

 
Źródło: Stan Ludności i Ruch Naturalny, Bank Danych Regionalnych GUS 2009 

Na poniższym zestawieniu pokazano także sytuację Rabki-Zdrój na tle innych gmin 
powiatu nowotarskiego i całego województwa (dane za rok 2010). Szczególnie wykres 
odnoszący się do powiatu pokazuje, iż negatywny stan tego wskaźnika nie jest 
charakterystyczny dla całego powiatu – jest bowiem 8 gmin gdzie saldo jest dodatnie, a tylko 
6 z saldem ujemnym, przy czym w Rabce-Zdrój jest ono zdecydowanie największe. 

Dane te, w połączeniu z zerowym przyrostem naturalnym utrzymującym się od 
dwóch lat, oznaczają pogłębiający się problem atrakcyjności Rabki-Zdrój jako miejsca do 
zamieszkania. 
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Wykres 13. Wskaźnik salda migracji- Rabka-Zdrój na tle powiatu i województwa (dane za rok 2010) 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

3.3.2. Edukacja 

W zakresie dostępu w Rabce-Zdroju do usług edukacyjnych sytuacja Gminy jest 
dobra, jednak na tle całości powiatu nowotarskiego wydaje się niezadowalająca. W mieście 
funkcjonują dwa przedszkola publiczne – oba zlokalizowane przy ulicy Orkana, a także trzy 
przedszkola prywatne, a także prywatny punkt przedszkolny, ponadto Zespół Przedszkoli 
Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych - ich standard jest systematycznie podnoszony. Na 
przestrzeni ostatnich lat zauważalna jest zwiększająca się liczba dzieci uczęszczających do 
przedszkoli. Mieszkańcy sołectw Ponic i Rdzawki zasygnalizowali jako jeden z podstawowych 
problemów brak przedszkoli na terenie ich miejscowości, dlatego zostały tam utworzone 
punkty przedszkolne. W sołectwie  Chabówka funkcjonuje przedszkole publiczne. Dostępne 
dane statystyczne za rok 2010 w odniesieniu do całego powiatu pokazują, iż sytuacja Rabki-
Zdrój nie jest najgorsza w tej materii, przynajmniej na tle innych gmin. 
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Wykres 14. Wskaźnik dostępności przedszkoli - liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 
przypadająca na jedno miejsce w przedszkolu 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

W samym mieście działają trzy szkoły podstawowe oraz Szkoła Podstawowa dla 
Dzieci Niewidomych wraz z internatem będąca filią Szkoły dla Dzieci Niewidomych w Laskach. 
W Rabce-Zdroju funkcjonują także dwa gimnazja oraz trzy licea ogólnokształcące, technikum 
informatyczne, a także Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W sołectwach: Ponicach, Rdzawce  
i Chabówce funkcjonują publiczne zespoły szkół, w skład których wchodzą: szkoły 
podstawowe i gimnazja. 

Tabela 6. Placówki edukacyjne na terenie Gminy Rabka-Zdrój 
ŻŁOBKI 

Klub Malucha Madagaskar Niepubliczny 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 4 
tel. 886 636 185 

PRZEDSZKOLA 

Przedszkole nr 1 w Rabce-Zdroju Publiczne 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Orkana 18i 
tel. 18 267 64 82 
www.przedszkole1.rabka.pl 

Przedszkole Nr 2 w Rabce-Zdroju Publiczne 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Orkana 4 tel. 
18 267 73 87 

Przedszkole w Chabówce Publiczne 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-720 Chabówka 274a tel. 
18 267 6838 

Zespół Przedszkoli Specjalnych dla 
Dzieci Przewlekle Chorych 

Publiczne 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Parkowa 2 
tel. 18 269 15 52 

Punkt Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Ponicach im. Antoniny 
Zachary-Wnękowej 

Publiczne 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój Ponice 105 tel. 
18 268 51 92 
www.szkolaponice.rabka.pl 

Punkt Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej w Rdzawce im. 
Bohaterów Walk o Wolność 

Publiczne 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój Rdzawka tel. 
18 267 81 75 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Publiczne 34-700 Rabka-Zdrój ul. Zaryte 78 tel. 
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Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju im. 
Jana Kochanowskiego 

Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

18 268 41 04 

Przedszkole Niepubliczne „Wołynianka” Niepubliczne 
Organ prowadzący:  
Zgromadzenie Córek 
Najczystszego Serca NMM w 
Nowy Mieście n/Pilicą 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Zagórzan 6 
tel. 18 267 65 63 

Przedszkole Niepubliczne „Loretto” Niepubliczne 
Organ prowadzący:  
Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia, Dom 
Zakonny w Rabce-Zdroju 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Słowackiego 
12 tel. 18 267 66 04, 782 220 388 

Niepubliczne Przedszkole Językowe 
„Happy Teddy” 

Niepubliczne 
Organ prowadzący:  
Agnieszka Pędzimąż 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Sądecka 16 
tel. 18 268 05 23 

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

Niepubliczny 
Organ prowadzący:  
Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP NP., 
Prowincja Krakowska 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 24 
tel. 18 267 75 48, 510 338 577 

ZESPOŁY SZKÓŁ ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWE 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce-
Zdroju im. Władysława Orkana 

Publiczna 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Sądecka 2 
tel. 18 267 66 77 www.sp2rabka.pl 

Szkoła Podstawowe Nr 3 w Rabce-
Zdroju im. Adama Mickiewicza 

Publiczna 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój ul. 
Poniatowskiego 186 tel. 
18 267 61 84 www.sp3rabka.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rabce-
Zdroju im. Jana Kochanowskiego 

Publiczna 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Zaryte 78 tel. 
18 268 41 04 

Zespół Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Ponicach im. Antoniny 
Zachary-Wnękowej 

Publiczny 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój Ponice 105 tel. 
18 268 51 92 
www.szkolaponice.rabka.pl 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum w Chabówce im. 
Władysława Orkana 

Publiczny 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-720 Chabówka 232 tel. 
18 267 75 52 
www.zschabowka.rabka.pl 

Zespół Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Rdzawce im. Bohaterów 
Walk o Wolność 

Publiczny 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój Rdzawka tel. 
18 267 81 75 

Szkoła Podstawowa Specjalna dla 
Dzieci Niewidomych 

Publiczny 
Organ prowadzący:  
Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi - filia Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. 
Róży Czackiej w Laskach 
k./Warszawy 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Słoneczna 11 
tel. 18 267 65 25 
www.rabka.laski.edu.pl 

Zespół Szkół Uzdrowiskowych (Szkoła 
Podstawowa  Specjalna z oddziałami 
przedszkolnymi, Gimnazjum Specjalne, 
Liceum Ogólnokształcące, Zespół 
Pozalekcyjnych Zajęć 
Wychowawczych) 

Publiczny 
Organ prowadzący:  
Województwo małopolskie 

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w 
Rabce – główna siedziba: 34-700 
Rabka-Zdrój ul. Słowackiego 10, tel. 
18 267 64 44 
Siedziba Liceum Ogólnokształcącego: 
34-700 Rabka-Zdrój ul. Prof. Jana 
Rudnika 3B tel.18 267 74 66 
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GIMNAZJA 

Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju im. 
Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

Publiczne 
Organ prowadzący:  
Gmina Rabka-Zdrój 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Jana Pawła II 
40 tel. 18 267 67 21, 18 267 97 91 
www.gimnazjum.rabka.pl 

Gimnazjum im. Świętej Rodziny Publiczne 
Organ prowadzący:  
Stowarzyszenie „Dom 
Rodzinny” w Krakowie 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Jana Pawła II 
48 tel. 18 267 74 67 www.szkola-
katolicka. rabka.pl 

LICEA 

I Liceum Ogólnokształcące im. E. 
Romera 

Publiczne 
Organ prowadzący:  
Starosta Nowotarski 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Jana Pawła 
II 41 tel. 18 267 70 30 
www.romer.region-rabka.pl 

Zespół Szkół w Rabce – Zdroju (II 
Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. 
Józefa Tischnera, Technikum 
Informatyczne) 

Publiczne 
Organ prowadzący:  
Starosta Nowotarski 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Kościuszki 9 
tel. 18 267 70 29 
www.lo2rabka.edu.pl 

Liceum Ogólnokształcące im. Świętej 
Rodziny 

Publiczne 
Organ prowadzący:  
Stowarzyszenie „Dom 
Rodzinny” w Krakowie 

34-700 Rabka-Zdrój ul. Jana Pawła 
II 48 tel. 18 267 74 67 www.szkola-
katolicka.rabka.pl 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
- po gimnazjum i dawnej szkole 
podstawowej 8-letniej (3 letnie) 

Niepubliczne 34-700 Rabka -Zdrój Aleja 
Tysiąclecia 1 (budynek GOPR) tel. 
18 267 63 62  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Dorosłych - wielozawodowa 

Niepubliczne 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla 
młodzieży po gimnazjach w zawodach 
dwuletnich i trzyletnich 

Niepubliczne 

Ośrodek Nauki Zawodu - kursy BHP we 
wszystkich zawodach dla pracowników 
i pracodawców, osób pełniących 
zadania służby bhp, instruktażowe 
bhp, kursy wychowawców kolonijnych, 
kierowników placówek wypoczynku 
dzieci i młodzieży, kierowników 
wycieczek szkolnych i obozów 
wędrownych, kursy dokształcające 

Niepubliczne 

Źródło: www.rabka.pl 

Ważnym wskaźnikiem powszechności nauczania jest współczynnik skolaryzacji. Dla 
zobrazowania stanu edukacji w Gminie przyjęto współczynnik w wartościach netto (tj. 
opisujący relację liczby osób uczących się - stan na początku roku szkolnego 2010/2011 - do 
liczby ludności [stan w dniu 31 XII] w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 
poziomowi nauczania). Kształtuje się on dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Rabka-Zdrój korzystnie, a dla gimnazjów rewelacyjnie. Jest to szczególnie widoczne na tle 
pozostałych gmin powiatu nowotarskiego. Przy czym należy zaznaczyć, iż pozycja całego 
powiatu w skali małopolski nie jest najlepsza – ze średnią dla szkół podstawowych 
wynoszącą 94 i średnią dla gimnazjów wynoszącą 92 cały powiat zajmuje jedno z ostatnich 
miejsc w województwie. Stąd wysokie wyniki Rabki-Zdrój, wykraczające poza średnią, należy 
szczególnie docenić, tym bardziej, iż jednostkowe wydatki na oświatę przeznaczane  
z budżetu Gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), na tle innych gmin powiatu,  
w stosunku do osiąganych wyników, należy uznać za korzystne. 
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Wykres 15. Wskaźnik Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych i gimnazjach 
Rabki-Zdrój w roku 2010 netto  

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

Wykres 16. Wydatki gminy Rabka-Zdrój na oświatę i wychowanie (dział 801) na jednego 
mieszkańca w roku 2010 na tle powiatu 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

Niestety – zgodnie z tendencjami demograficznymi na obu etapach kształcenia – tj. 
podstawowego i gimnazjalnego - zauważalny jest stały i systematyczny spadek liczby 
uczniów. Analizując globalną tendencję demograficzną należy się spodziewać, iż stan taki 
będzie się stopniowo w dalszym ciągu pogłębiał.  
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Wykres 17. Stan uczniów w szkołach w Rabce-Zdroju 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 

3.3.3. Służba zdrowia i opieka socjalna 

Rabka-Zdrój należy do tych mniejszych miast Małopolski, które są dobrze 
wyposażone w infrastrukturę służącą ochronie zdrowia. Na terenie miasta działa Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o. mieszczący się przy 
ulicy Słonecznej 3. Szpital funkcjonował w Rabce-Zdrój w ograniczonym zakresie od lat 30. 
XX wieku, zaś jego rozwój związany jest z rozwojem funkcji uzdrowiskowej Rabki-Zdroju.  
W szpitalu działa: Izba Przyjęć, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgiczny, Oddział 
Paliatywny, Oddział Okulistyczny oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Ponadto w szpitalu 
działają poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, onkologiczna, urazowo-ortopedyczna, chorób 
płuc, diabetologiczna, dermatologiczna, ginekologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna, 
neurologiczna, zdrowia psychicznego i okulistyczna oraz domowego leczenia tlenem.  
W Rabce-Zdroju działają również Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które świadczą 
całodobową opiekę medyczną, w większości realizują kontrakty z NFZ.  

Analizując wskaźnik dostępności ambulatoryjnej opieki lekarskiej (średnia ilość 
udzielonych porad lekarskich przypadająca na jednego mieszkańca), który jest jednym  
z najwyższych w powiecie nowotarskim można stwierdzić, że Rabka-Zdrój ma właściwie 
rozwinięty system podstawowej opieki zdrowotnej. 
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Wykres 18. Wskaźnik dostępności ambulatoryjnej opieki lekarskiej w gminach pow. 
nowotarskiego 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 

W Gminie działa także Ośrodek Pomocy Społecznej, którego aktywność koncentruje 
się na udzielaniu pomocy społecznej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji, w szczególności  
z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 
lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku 
umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności  
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wsparcie 
koncentruje się głównie na pomocy finansowej, której wartość w ostatnich latach 
systematycznie wzrastała. Jednocześnie porównując dane z pozostałych gmin powiatu 
nowotarskiego sytuacja Rabki-Zdrój w zakresie ilości osób korzystających z pomocy 
społecznej w liczbie ludności ogółem lokuje się w wartościach średnich.  
Wykres 19. Udział osób korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem 

 
Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 
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Sytuacja demograficzna i materialna mieszkańców Rabki-Zdrój związana z malejącym 
przyrostem naturalnym, pogłębiającym się ubóstwem oraz wzrastającym katalogiem 
przyczyn owego ubóstwa wymaga zwiększenia efektywności i skuteczności pomocy 
społecznej, jako integralnej części polityki społecznej gminy. Z prowadzonych analiz wynika, 
że dominującymi przyczynami ubóstwa jest: bezrobocie, długotrwała choroba, 
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w rodzinach 
niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm, bezdomność. Stopniowo wzrasta liczba osób 
objętych wsparciem oraz pogłębia się ubóstwo rodzin objętych wsparciem, wzrasta także 
ilość dysfunkcji, szczególnie w rodzinach wymagających zabezpieczenia społecznego. Jak 
wynika z danych OPS w każdej rodzinie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej 
występują co najmniej dwie lub trzy dysfunkcje, a z prowadzonych badań wynika, że jedna 
dysfunkcja pociąga za sobą powstawanie kolejnych (np. długotrwałe pozostawanie bez pracy 
powoduje pogorszenie stanu zdrowia osób, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych lub innych). Prowadzone analizy wykazują wzrost dysfunkcji 
„towarzyszących” ubóstwu. W związku z tym wymagania wobec profesjonalnej służby 
socjalnej wzrastają szczególnie w stosunku do pracowników socjalnych prowadzących 
działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub 
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. 

3.3.4. Bezpieczeństwo 

Na terenie gminy działa zarówno jednostka policji, jak Straży Miejskiej. 
Straż Miejska w Rabce-Zdroju powstała 23 listopada 1990 roku jako jednostka 

Urzędu Miasta. Obecnie w Straży Miejskiej zatrudnionych jest 5 funkcjonariuszy (komendant, 
zastępca komendanta, dwóch starszych inspektorów oraz jeden aplikant). Do działań 
prowadzonych przez Straż Miejską należą patrole prewencyjne piesze, zmotoryzowane, 
kontrola miejsc szczególnie zagrożonych pod względem bezpieczeństwa. Przestrzeń publiczna 
pozostająca pod szczególnym nadzorem Straży Miejskiej to centrum miasta, określone przez 
służby mundurowe jako strefa szczególna. Miejsca te wyznaczone są ciągami ulicznymi ulic: 
ul. Orkana, Parkowa, Nowy Świat, Szopena, al.1000-lecia,, Jana Pawła II, Piłsudskiego, 
Zakopiańska, Podhalańska, Rynek, Sądecka. W tej strefie znajdują się wszystkie placówki 
oświatowe. Działania prewencyjne w rejonach szkół, dworcach BUS i PKP, a także na placu 
targowym w celach zapobiegawczych przed drobną kradzieżą, a także w wspólnie z policją 
prowadzone są działania mające na celu zapewnienie porządku i spokoju podczas imprez 
artystycznych, sportowych i rozrywkowych. Prowadzone jest także doradztwo fachowe  
w sprawach ruchu drogowego, konsultacje w zakresie podejmowanych interwencji  
i zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego, a także interwencje związane z bezpańskimi 
psami i martwą zwierzyną płową. Ponadto Straż Miejska prowadzi patrole prewencyjne 
piesze (kontrola porządku i spokoju w miejscach publicznych oraz kontrola ruchu 
drogowego), zajmuje się zabezpieczeniem imprez okolicznościowych kulturalnych, 
sportowych i religijnych, a także współpracą z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie 
zagrożeń i bezpieczeństwa w szkołach. Do obowiązków Straży Miejskiej należy także kontrola 
czystości na posesjach i na terenie miasta i gminy, realizacja zadań wynikających z Ustawy 
tzw. śmieciowej, kontrola posesji prywatnych oraz placówek handlowych i zakładów 
produkcyjnych. Współdziałanie z pracownikami ochrony środowiska w zakresie ochrony  
i nadzoru: ujęcia wody, sprawdzanie szczelności zbiorników na nieczystości płynne, ustalanie 
sprawców zaśmiecania miasta i gminy, lokalizowanie dzikich wysypisk, asysta przy wizjach 
terenowych podejmowanych przez Urząd Miasta, konwojowanie wartości pieniężnych do  
i z banku, bieżące informowanie służb ratowniczych o zagrożeniach i ewentualnych 
ograniczeniach w ruchu drogowym, stała kontrola nad stanem oznakowania drogowego, 
współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Szczególnym zadaniem Straży Miejskiej jest ochrona obiektów komunalnych  
i urządzeń użyteczności publicznej. Akty prawa miejscowego wprowadzane uchwałami Rady 
Miejskiej, ich wdrażanie i przestrzeganie przez mieszkańców to również zadanie Straży 
Miejskiej.  

W roku 2012 Straż miejska interweniowała 553, w tym najczęściej w związku  
z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (390 interwencji), 
obyczajowości publicznej (53 razu) oraz przeprowadziła 33 interwencje w związku z osobami 
nietrzeźwymi lub spożywającymi alkohol w miejscach publicznych. Analizując statystyki  
z ostatnich 4 lat trudno zaobserwować stały, jednorodny trend. Bezpieczeństwo to zjawisko 
dynamiczne, zmiana jednego czynnika mającego wpływ na bezpieczeństwo powoduje 
natychmiast reakcje łańcuchową i niekorzystnie wpływa na całe środowisko. 

Tabela 7. Interwencje Straży Miejskiej w Rabce-Zdroju w latach 2009 - 2012 

Rodzaj wykroczenia 
Rok 

2009 
Rok 

2010 
Rok 

2011 
Rok 

2012 

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu   39 18 13 20 

Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym 3 11 1  

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia  15 10 20 15 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  w 
komunikacji 162 475 220 390 

Wykroczenia przeciwko zdrowiu 8 5 5 1 

Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej 4 
 

13 52 

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego  22 124 94 26 

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe     1   
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 32 35 71 33 

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych     

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 46 21 27 13 

Ustawa o odpadach    1 

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt    2 

Akty prawa miejscowego   4  
Razem 331 701 468 553 

Źródło: Raporty SM z lat 2009 - 2012 

Także liczba pouczeń i mandatów kształtuje się na różnych poziomach  
w analizowanych okresach. 

Wzrost liczby wykroczeń w zakresie ruchu drogowego spowodowany jest pracą 
fotoradaru na głównych ciągach komunikacyjnych, urządzenie rejestrujące przekroczenie 
prędkości obsługiwane jest przez Straż Miejską, a miejsca lokalizacji urządzenia uzgodnione 
najpierw z mieszkańcami a następnie ze służbami odpowiedzialnymi za organizacje ruchu 
drogowego. 
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Wykres 20. Liczba pouczeń, mandatów i wniosków skierowanych do sądu przez SM  
w Rabce-Zdroju w latach 2009 – 2012 

 
Źródło: Raporty SM z lat 2009 - 2012 

Komisariat Policji w Rabce-Zdroju jest jednostką wchodzącą w skład Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Targu i obejmuje swoim działaniem: miasto Rabka-Zdrój oraz 
gminy: Raba Wyżna i Spytkowice. Miasto i Gmina zostały podzielone na 9 rejonów, do 
których przydzielono dzielnicowych. Komisariat zlokalizowany jest przy ulicy Podhalańskiej 
50. W granicach swoich zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-
śledcze i administracyjno-porządkowe. Policja wykonuje również czynności na polecenie 
sądu, prokuratury, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, 
w jakim obowiązek ten został określony w ustawach. 

Tabela 8. Podział gminy ze względu na rejony 

1. 
ul. Piłsudskiego, Orkana/od torów kolejowych do Szopena/, Os. Orkana, Kliszczaków, Spokojna, 
Roztoki, Pocztowa, Brzozowa, Park Miejski, Al. Jordana, Os. Szopena, Jana Pawła II, Kościuszki, 
Kręta, Na Banię, Boczna 

2. ul. Poniatowskiego, Stroma, Zgody, Wiejska, Słoneczna, Os. Słoneczne, Słowackiego, Ruchu 
Oporu, Zagórzan, Smrekowa 

3. 
ul. Zaryte, Krakowska, Os. Sądeckie, Sądecka, Garncarska, Kasprowicza, Tetmajera, Orkana/ Od SP 
nr. 2 do torów kolejowych/ Wąska 

4. ul. Rynek, Gilówka, Kilińskiego, Bystra, Zakopiańska, Za Rabą, Pl. Św. Mikołaja, dworzec PKP, Do 
Pociesznej Wody, Podhalańska, Pasieczna 

5. os. Traczykówka, Nowy Świat, Krótka, Leśna, Norwida, Cicha, Dietla, Polna, Gorczańska, M.C. 
Skłodowskiej, Parkowa, Deptak, i ZPL, Al. 1000 lecia, Wójtowiczowa, Miśkowcówka, Rabskich 

6. Rdzawka, Ponice, Chabówka 
7. Skawa, Rokiciny Podhalańskie 
8. Raba Wyżna, Sieniawa, Bielanka 
9. Spytkowice, Podsarnie, Harkabuz, Bukowina Osiedle 

Źródło: www.rabka.pl 
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3.4. Kultura 

3.4.1. Muzea i oferta kulturalna Miasta i Gminy Rabka-Zdrój 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Biblioteka w Rabce-Zdroju w początkach swego istnienia była Biblioteką 
Towarzystwa Szkoły Ludowej, powstałą w 1911 roku. Założycielem jej był miejscowy 
nauczyciel Mieczysław Łysek. Pierwszą siedzibą Biblioteki był dom „Wisła” w pobliżu dworca 
kolejowego. Przez dłuższy czas była to jedyna wypożyczalnia książek w Rabce-Zdroju. Okres 
wojny 1914-1918 zahamował akcję biblioteczną, są jednak ślady, że biblioteka 
funkcjonowała i obsługiwała rannych żołnierzy - legionistów w istniejącym tu szpitalu.  
W latach 20. nastąpił gwałtowny rozwój Rabki i masowy napływ kuracjuszy, a biblioteka 
okazała się bardzo potrzebna. Mieściła się ona w Willi „Warszawa”. 3 maja 1946 roku 
otwarto Bibliotekę Gminną, która z Willi „Warszawa” została przeniesiona do niezbyt 
wielkiego lokalu na piętrze, w budynku „Cafe – Club” przy ulicy Nowy Świat. W 1953 roku 
Rabka otrzymała prawa miejskie, a Biblioteka zmieniła nazwę z Gminnej na Miejską. W 1956 
roku Bibliotekę powrotem przeniesiono do willi „Warszawa”, w której do dziś się znajduje.  
W 1957 roku powstało Koło Przyjaciół Biblioteki. Zostało zawiązane przez 28 osób  
z inicjatywy byłej kierowniczki biblioteki dr Zofii Sutorowskiej. Żywą działalność rozwinęło  
w roku 1961 i w latach następnych. Zasadniczym celem koła było niesienie pomocy Miejskiej 
Bibliotece jej poczynaniom kulturalno-oświatowym, a także zakupie cennych dzieł, na które 
środki pozyskiwano ze składek członkowskich. Spotkania koła miały też inny charakter - 
pomagały w zdobywaniu nowych czytelników, prowadzono dyskusje na temat przeczytanych 
książek, rozważano także budowę nowego lokalu. Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna  
w Rabce-Zdrój posiada dwa działy: Oddział dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci. Prowadzony 
jest również tzw. „Punkt książki mówionej” dla czytelników niewidomych i niedowidzących 
(książki nagrane na kasety magnetofonowe). 

Muszla koncertowa 
W miesiącach, które umożliwiają organizację imprez plenerowych odbywają się 

koncerty w Muszli Koncertowej. Obiekt został w 2012 roku gruntownie zmodernizowany, 
przez co zyskał nowe oblicze. Zadaszono widownię, wyremontowano zaplecze 
(pomieszczenia gospodarcze, garderoby, sale prób, toalety itp.), obiekt przystosowano do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji zakupiono też nowy sprzęt 
nagłośnieniowy do obsługi imprez. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 1 lipca 2012 
roku. Odbywa się tu wiele ciekawych dla turystów i mieszkańców wydarzeń kulturalnych. 

Zdjęcie 14. Nowa muszla koncertowa w Parku Zdrojowym  

   
Źródło: www.rabka.pl 

Mają tutaj miejsce liczne koncerty, imprezy plenerowe, spotkania cykliczne, 
konkursy, happeningi, projekty edukacyjne dla osób uzdolnionych artystycznie, warsztaty  
w wielu dziedzinach sztuki. Ogromnym atutem uzdrowiska jest kultywowanie tradycji 
miejscowej i promowanie jej poprzez organizację licznych imprez i spotkań. 
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Sztandarowymi imprezami odbywającymi się cyklicznie w muszli są m.in. Karpacki 
Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, Dzień Dziecka w Mieście Dzieci Świata, Dzień 
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Wakacyjny Festiwal Bajek, Wieczory 
regionalne i szereg innych. Muszla jest także miejscem, w którym działa Uzdrowiskowe Kino 
Letnie (codzienne projekcje filmowe największych hitów kinowych, kino familijne, bajki  
i dobranocki dla dzieci). W okresie letnim odbywają się tu niemal codziennie koncerty 
zespołów profesjonalnych i amatorskich, wystawiane są spektakle teatralne, operowe, 
muzyczne i kabaretowe oraz prowadzone są różnego rodzaju projekty podnoszące letnią 
atrakcyjność Rabki-Zdrój (np. Taneczne Wakacje w Rabce-Zdroju, Uzdrowiskowe Festyny 
Rodzinne – konkursy, gry, zabawy, konkurencje artystyczne i rekreacyjne, koncerty, zabawy 
taneczne, a także kiermasze i warsztaty regionalnych twórców). Wokół amfiteatru odbywają 
się z kolei plenerowe wystawy plastyczne – fotografia, grafika, rysunek. 

Muzeum im. Władysława Orkana 
Muzeum znajduje się w zabytkowym, modrzewiowym kościółku p.w. Św. Marii 

Magdaleny pochodzącym z początku XVII wieku. Oficjalne otwarcie Muzeum im. Władysława 
Orkana nastąpiło w 1936 roku. W Muzeum zgromadzone są eksponaty przedstawiające 
kulturę ludową górali podhalańskich i zagórzan. Eksponaty związane są 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-Zdrój, terenu Podhala, Orawy i Gorców.  

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: ta ekspozycja przedstawia obrzędy i przedmioty z nimi związane, w tym 
m.in. szopki, podłaźniczki oraz turonia - 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. 

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 wycofanych z ruchu parowozów, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz 
pługów, żurawi itp, 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. Rokrocznie Skansen w Chabówce odwiedza 
kilkadziesiąt tysięcy osób z kraju i zagranicy. Zachowana infrastruktura techniczna oraz 
doświadczony zespół pracowników pozwalają na wykonywanie napraw rewizyjnych  
głównych lokomotyw parowych oraz wagonów retro. 
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  Zdjęcie 15. Prace w skansenie w Chabówce 

     
 Źródło: www.parowozy.pl 

Pracownie garncarskie 
W Rabce-Zdroju działają dwa tradycyjne warsztaty garncarskie – jedyne na terenie 

Małopolski. Są chętnie odwiedzane przez turystów, którzy na miejscu mogą poznać technikę 
wytwarzania glinianych mis, talerzy, dzbanków, kubków, kufli, dzwonków. Przykłady ceramiki 
rabczańskiej z przełomu XIX i XX w. eksponowane są w Muzeum im. Władysława Orkana. 
Garncarstwo jest najstarszym zawodem rzemieślniczym występującym w Rabce-Zdrój i jej 
okolicach. Dzięki bogatym zasobom gliny garncarstwo pojawiło się na tym terenie już na 
przełomie XVI i XVII wieku. Garncarze byli wówczas zrzeszeni w cechu garncarsko-
kościelnym skupiającym również wytwórców świec. Pod koniec XIX w. na terenie Rabki, 
Słonego (stanowiącego odrębną wieś) i Skomielnej Białej istniało zagłębie garncarskie,  
a zawód garncarza wykonywały 34 osoby. Rabczańskie wyroby były najchętniej kupowane 
na całym Podhalu i konkurowały z wyrobami przywożonymi z Węgier. Miały 
charakterystyczną czerwoną lub brązową barwę i własny – palemkowy wzór zdobniczy. 

    Zdjęcie 16. Rabczańske wyroby garncarskie 

    
Źródło: www.rabka.pl 

W XX wieku rabczańskie garncarstwo zaczęło wygasać, w latach 30. było już tylko 4 
garncarzy, ale tradycja nigdy całkowicie nie została przerwana. Tutejsze wyroby cieszyły się 
nawet uznaniem hitlerowskich okupantów, którzy rabczańskim garncarzom dostarczali 
występujący w Sudetach kaolin (biała glinka porcelanowa). Po wojnie produkcja tutejszych 
garncarzy zaczęła zawężać swój profil głównie do donic i pamiątkowych dzbanuszków.  
W latach 60. XX wieku rabczańskie garncarstwo podtrzymywała moda na „cepeliadę”, 
wyposażanie w wyroby rustykalne wnętrz mieszkań w blokach i domów letniskowych.  

Jeszcze w latach 70. XX w. tutejsi garncarze sprzedawali donice, a zwłaszcza 
dzbanuszki w dziesiątkach tysięcy sztuk rocznie. Elementy te w postaci wyrobów wypalanych, 
tj. bez pokrycia emalią i zdobieniami, nabywali artyści plastycy z całej Polski. Na miejscu 
nanosili własne wzory regionalne lub uniwersalne. 

Galeria „Pod Lilianą” 
W jednej z najstarszych rabczańskich willi „Liliana” (1880 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 
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lekcje malowania na szkle, haftu, decoupage’u 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. 

Zdjęcie 17. Galeria „Pod Lilianą” 

 
Źródło: www.rabka.pl 

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 bracia bliźniacy Piotr i Paweł Kowalcze w swojej pracowni lutniczej 
tworzą instrumenty strunowe – lutnie, viole da gamba, teorbany, skrzypce, altówki i inne. Ich 
specjalnością jest konserwacja i odbudowa zabytkowych instrumentów oraz wykonywanie ich 
kopii. 

Zdjęcie 18. Zajęcia malowania na szkle oraz przykładowe prace, a także pracownia lutnicza braci 
Kowalcze 

     
Źródło: www.rabka.pl 

Inne Galerie i pracownie  
Na terenie gminy Rabka-Zdrój znajdują się ponadto: 

� Galeria „Pod Aniołem”; 
� Pracownia Rzeźbiarska „Śleboda”; 
� Galeria Ginących Zawodów „Drzewiej”; 
� Galeria Autorska Ewy Łaczek-Daleki; 
� Galeria Malarstwa na Szkle w Chabówce. 

Teatr Lalek „Rabcio” 
Teatr Lalek „Rabcio” istnieje od 1949 roku. Powstał przy Referacie Pedagogicznym, 

Podczas pierwszego przedstawienia przyjął nazwę „Rabcio Zdrowotek”. Pierwsze 
przedstawienie odbyło się 12 listopada 1949 roku. Było ono adaptacją baśni Marii 
Konopnickiej pt. „O Krasnoludkach i sierotce Marysi”. Przedstawienia początkowo były 
prezentowane wyłącznie w sanatoriach w Rabce, ponieważ teatr nie posiadał swojego lokum. 
Jednak z biegiem czasu udało się rozwiązać tę sytuację. Początkowo scena teatru znajdowała 
się w willi „Gwiazda”, następnie w budynku tzw. „Starej Szkoły” przy ul. Podhalańskiej 6. Od 
roku 1990 scena Teatru Lalek „Rabcio” znajduje się obok Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny, 
na ul. Orkana 6. 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 55

Teatr Lalek „Rabcio”, na przestrzeni lat, zyskał widownię nie tylko w Rabce-Zdroju, 
ale również poza nią. Jest znany w całej Polsce, ale również zagranicą. Swoją sławę 
zawdzięcza wyjątkowo dobranemu repertuarowi, licznym podróżom oraz udziałom w wielu 
festiwalach krajowych i zagranicznych. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż przedstawienia 
są adresowane nie tylko dla dzieci, ale również dorosłych. 

Zdjęcie 19. Aktorzy Teatru Lalek „Rabcio” oraz budynek Teatru 

   
Źródło: www.rabcio.nowotarski.pl 

Zespoły regionalne 

Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego Rabki-Zdroju jest folklor  
i góralskie tradycje. Na terenie gminy działa 6 zespołów regionalnych, których repertuar 
obejmuje taniec, śpiew i muzykę góralską, dzięki czemu podczas pobytu w Rabce-Zdroju 
można poznać bogactwo góralskiego folkloru.  

 
� Zespół Regionalny „Robcusie” – zespół dziecięcy działający przy Gorczańskim 

Oddziale Związku Podhalan w Rabce-Zdroju; 

� Zespół Regionalny „Robcanie” - zespół dla dorosłych działający przy Gorczańskim 
Oddziale Związku Podhalan w Rabce-Zdroju; 

� Dziecięcy Zespół Regionalny „Majeranki” – zespół działający przy Stowarzyszeniu 
Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce; 

� Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Janoty” – zespół działający przy Stowarzyszeniu 
Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce; 

� Zespół Regionalny „Prymni” – zespół dziecięcy działający przy Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach; 

� Zespół Góralski „Powicher” – zespół dziecięcy działający przy Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka. 

3.5. Ekologia 

3.5.1. Infrastruktura komunalna, gospodarka odpadami 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Mieście i Gminie Rabka-Zdrój jest 
systematycznie rozbudowywana, jednak nadal nie jest wystarczająca. W infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną najlepiej wyposażony jest obszar miasta. Liczba ludności korzystającej  
z sieci wodociągowej jest znacznie niższa od średniej dla województwa. Obecnie około 50% 
mieszkańców Miasta i Gminy Rabka-Zdrój ma możliwość korzystania z wodociągu, gdzie 
średnia dla województwa wynosi 74%.  



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 56

Wykres 21. Liczba ludności Rabki-Zdrój przyłączona do sieci kanalizacyjnej  
i wodociągu oraz stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej  

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 

Zgodnie z danymi GUS na terenie gminy czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej 
wynosi 44,3 km, zaś sieci kanalizacyjnej 41,9 km. 

Kanalizacja 
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, a także zakończono inwestycję związaną z budową oczyszczalni 
ścieków. 

W chwili obecnej ścieki odprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej o długości 
41,9 km, w tym rurociągi tłoczne o długości 0,13 km, oraz około 33 km przyłączy 
sanitarnych. Obecnie Aglomeracja Rabki-Zdrój ma 88,1% RLM korzystających z sieci 
kanalizacyjnej. Sołectwa Ponice, Rdzawka i Chabówka nie są wyposażone w zbiorczy system 
odprowadzania ścieków. Zdecydowana większość ścieków dopływa grawitacyjnymi 
kolektorami sanitarnymi w ilości 2 349 tyś m3/rok, ponadto około 24 tyś m3/rok (średnio 
65,6 m3/d) to ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. 

Sieć wykonana jest z rur PVC, kamionkowych oraz betonowych o średnicy od DN 150 
mm do DN 800 mm, którymi ścieki spływają do oczyszczalni ścieków przy ul. Zaryte. Ponad 
30% sieci to kanały o okresie eksploatacji dłuższym niż 50 lat, a jedynie 10% sieci stanowią 
ciągi kanalizacyjne o okresie eksploatacji krótszym od 10 lat. Skutkuje to zwiększoną ilością 
wód infiltracyjnych i przypadkowych odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków.  

Podstawowym problemem istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Rabce- 
Zdroju jest ogromna ilość wód przypadkowych w systemie kanalizacyjnym. Jest to skutek 
nieszczelności istniejących ciągów kanalizacyjnych wynikających z długości okresu 
eksploatacji, a także z wprowadzania wód opadowych i odwodnień z części nieruchomości 
bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja deszczowa na terenie miasta nie jest  
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w pełni zinwentaryzowana. Stąd też brak pełnej informacji o jej parametrach technicznych. 
Na znacznej części obszaru miasta brak jest kanalizacji deszczowej lub jest ona posadowiona 
na niedużej głębokości, jej głównym zadaniem jest odwodnienie ulic. Stąd też przy trudnej 
konfiguracji terenu część nieruchomości nie ma możliwości odprowadzania wód opadowych i 
drenaży do istniejących kanałów deszczowych.  

Na terenie miasta Rabka-Zdrój do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
funkcjonowała wyeksploatowana oczyszczalnia ścieków w rejonie przysiółków Opatówka - 
Pilówka. W 1999 roku została oddana do eksploatacji nowa oczyszczalnia ścieków 
zlokalizowana przy ulicy Zaryte. Jest to oczyszczalnia biologiczna oparta o technologię SBR  
o przepustowości średniodobowej Qśrd = 8700 m3/d (32 000 RLM), która w czasie opadów 
deszczu jest przeciążana do około Qmax = 11 500 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych 
ścieków jest rzeka Raba. Oczyszczalnia ścieków przy ulicy Zaryte wymaga częściowej 
modernizacji  z uwagi na zużycie niektórych elementów oraz nowe dostępne technologie. 

Aktualny ładunek BZT5 zawarty w ściekach surowych odpowiada około 24 831 RLM. 
Stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń wskazują, że dopływające ścieki 
zawierają podatne na biodegradację związki organiczne (stosunek BZT5/ChZT > 0,4) 
pochodzące głównie z gospodarstw domowych (stosunek BZT5/N > 5, stosunek BZT5/P > 
30). 

Zaopatrzenie w wodę 
Rabka-Zdrój czerpie wodę wyłącznie z powierzchniowych ujęć wody. Aktualnie 

wykorzystywane są dwa „stałe” ujęcia wody: z potoku Poniczanka i potoku Lubońskiego na 
terenie miasta Rabka-Zdrój oraz jedno tzw. ujęcie „awaryjne” z rzeki Raba w miejscowości 
Raba Wyżna. Woda pobrana z ujęć na potoku Poniczanka i rzece Rabie trafia do Stacji 
Uzdatniania Wody „Poniczanka”. 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”. 

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. Duża część sieci ma układ promienisty. Różnica wysokości pomiędzy 
punktem tłoczenia wody do sieci i najwyżej położonym przyłączem wynosi około 140 m.  
W związku z tym na sieci wodociągowej zabudowane są 3 pompownie (hydrofornie) do 
lokalnego podnoszenia ciśnienia. Sieć wodociągowa jest wyposażona w jeden zespół 
zbiorników retencyjno-wyrównawczych o łącznej pojemności 1200 m³. 

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 44,3 km, na co składa się: sieć magistralna o długości 11,6 m i sieć 
rozdzielcza. Bezpośrednio do odbiorców trafia woda poprzez przyłącza o łącznej długości 
38,9 km. Na sieci wodociągowej zamontowane są 52 hydranty przeciwpożarowe, które 
spełniają obecne przepisy o ochronie przeciwpożarowej. 

Podobnie jak w przypadku kanalizacji, komunalna sieć wodociągowa dostępna jest 
głównie na obszarze miasta – tylko 114 osób z obszarów wiejskich Rabki (zgodnie z danymi 
GUS) korzysta z komunalnej sieci wodociągowej. Pozostałe gospodarstwa korzystają z sieci 
lokalnych oraz ujęć indywidualnych.  
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Zdjęcie 20. Obszar miasta Rabka-Zdrój wyposażony w sieć wodociągową (zdj.1) i sieć kanalizacyjną 
(zdj.2) 

  
Źródło: Urząd Miejski Rabka-Zdrój 

Całość systemu wodno-ściekowego Rabki-Zdroju wymaga dalszej rozbudowy,  
a istniejące elementy częściowej modernizacji. Jest to niezbędne zarówno z punktu widzenia 
ochrony środowiska (szczególnie ważnej w miejscowości uzdrowiskowej), jak i komfortu 
życia mieszkańców oraz szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Gminy.  

Sieć gazowa 
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 Rabki-Zdrój i wymaga specjalnego 
traktowania. Z gazu w Rabce-Zdrój korzysta około 24% ludności, przy czym średnia dla 
województwa wynosi 63%. Przy ewentualnym wzroście liczby mieszkańców konieczna będzie 
modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu zaopatrywania w gaz.  

Zaopatrzenie w energię 
W ostatnich latach wzrosła także nieznacznie liczba odbiorców energii elektrycznej  

o niskim napięciu z 5 239 osób w 2005 roku do 5 356 w 2011 roku. Stan sieci 
energetycznych należy uznać za w miarę dobry. 

Gospodarka odpadami 
Gospodarka odpadami na terenie gminy odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami prawa 
miejscowego. Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy, określa 
szereg uchwał, między innymi Uchwała Nr XXXIII/198/13 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 
dnia 28.02.2013 r. /Małop.2013.1958 z późn. zm./ w sprawie: przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój. 

Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczone do składowania przekazywane są do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Pozostałe odpady zebrane selektywnie 
przekazywane są do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach. Głównie odpady segregowane trafiają do Sortowni Surowców Wtórnych 
zlokalizowanej przy ul. Zaryte w Rabce-Zdroju, która funkcjonuje do kwietnia 2008 roku. 

W ramach projektu Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
zakupiono kosze i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, a także pojazdy do ich 
transportu. Pojemniki i kosze na śmieci rozlokowane są na terenie miasta Rabka-Zdrój  
i przyległych sołectw: Chabówka, Ponice i Rdzawka. Wyposażone w nie zostały wszystkie 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 59

gospodarstwa domowe na terenie gminy oraz miejsca publicznie dostępne. Łącznie 
przekazywane jest na składowiska z obszaru miasta około 132,3 ton odpadów miesięcznie. 
Do sortowni przekazuje się około 19,8 ton surowców wtórnych. W związku z wprowadzonym 
w mieście systemem selektywnej zbiórki odpadów można stwierdzić, że liczba odpadów 
będzie systematycznie malała, zaś coraz więcej surowców wtórnych będzie trafiało do 
sortowni. 

3.6. Gospodarka  
Na terenie Rabki-Zdrój nie funkcjonują duże zakłady przemysłowe. Przedsiębiorczość 

na tym terenie koncentruje się głównie wokół obsługi turystów, handlu, budownictwa, usług 
medycznych. Głównymi pracodawcami są szpitale uzdrowiskowe. Przedsiębiorstwa działające 
w Rabce-Zdroju to w większości mikro- i małe firmy, w tym 82% to osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby 
przedsiębiorstw: 2008: 1 373, 2009: 1 496 podmiotów gospodarczych (1 448 prywatnych,  
w tym 1 243 w mieście, 48 podmiotów publicznych) – wg danych statystycznych GUS. 

Wykres 22. Podmioty gospodarcze w Rabce-Zdrój w latach 2003-2012 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 

Wśród branż dominuje handel oraz usługi związane z opieką zdrowotną, istotny 
udział ma także przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo.  
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Wykres 23. Struktura branż na terenie miasta w 2012 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 

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. 

3.7. Finanse gminy 
Poniżej przedstawiono strukturę budżetu Gminy Rabka-Zdrój z roku 2012 w zakresie 

dochodów i wydatków. 

Wykres 24. Struktura budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012 - dochody 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 
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Wykres 25. Struktura budżetu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012 – wydatki 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Regionalnych) 

Dochody własne stanowią w dochodach ogółem 42,04%, zaś udział wpływów  
z tytułu podatków od osób fizycznych w dochodach własnych wyniósł 43,76%. 

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowi jak zawsze oświata i wychowanie. 
Kolejne pozycje zajmują pomoc społeczna, administracja publiczna oraz gospodarka 
mieszkaniowa. Pozytywną cechą budżetu Rabki-Zdrój jest stosunkowo duży- wynoszący  
w roku 2012 - 21,93% (a w roku 2011 aż 31%), udział wydatków majątkowych  
i inwestycyjnych w wydatkach ogółem. 

Istotną informacją w długoterminowym planowaniu strategicznym jest analiza 
budżetu Gminy. W tym celu w pierwszej kolejności dokonano analizy tempa zmian dochodów 
i wydatków budżetu Gminy Rabka-Zdrój w latach 2008-2012 wraz z prognozą prognozę na 
2013-2018. 
Wykres 26. Dochody Gminy Rabka-Zdrój w latach 2008-2012 i prognoza 2013-2018 [zł] 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie budżetów Gminy Rabka-Zdrój 
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Powyższy wykres pozwala na stwierdzenie, że dochody Gminy Rabka-Zdrój  
w analizowanym okresie ulegać będą pewnym wahaniom. Ich największy poziom prognozuje 
się na rok 2018, kiedy wzrosną one o około 20% w stosunku do roku 2008. W okresie 
prognozy dla lat 2013-2018 ich poziom będzie oscylował w okolicach 42 332 tys. zł – 48 993 
tys. zł. Przyjmując, że ta tendencja zostanie zrealizowana, można stwierdzić iż przełoży się to 
na zwiększone możliwości realizacji projektów inwestycyjnych jednostki samorządu 
terytorialnego.  

Wykres 27. Wydatki Gminy Rabka-Zdrój w latach 2008-2012 i prognoza na 2013-2018 [zł] 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie budżetów Gminy Rabka-Zdrój 

Tendencję wzrostową widać także po stronie wydatków budżetu Gminy Rabka-Zdrój. 
Potrzeby finansowe, a przede wszystkim projekty inwestycyjne sprzyjające rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu Gminy sprawiają, że najwyższy poziom wydatków miał miejsce  
w 2011 roku i przekroczył kwotę 49 365 tys. zł. Natomiast prognoza na kolejne lata wskazuje 
tendencję spadkową. 

Ważnym zagadnieniem w długoterminowym planowaniu jest także analiza stabilności 
finansowej Gminy, analizowana poziomem zadłużenia, jak również poziomem obsługi 
zadłużenia w kolejnych latach, która jest również ważnym czynnikiem oceny sytuacji 
finansowej Gminy Rabka-Zdrój. Oba wskaźniki są określone ustawowo (Ustawa o finansach 
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm., art. 170 – 
Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie 
może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku 
budżetowym, art. 169 – Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat 
kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% 
planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego). Należy 
jednak dodać, że wskaźniki te obowiązują do końca 2013 roku. Zgodnie z przepisami ustawy 
z 2009 roku, od roku 2014 poziom zadłużenia ustalany jest indywidualnie dla poszczególnych 
jednostek, co znalazło odzwierciedlenia w obliczeniach na kolejnym wykresie. 
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Wykres 28. Dopuszczalne i możliwe poziomy obsługi zadłużenia Rabka-Zdrój w l. 2008-2013 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie budżetów Gminy Rabka-Zdrój 

 
Wykres 29. Dopuszczalne i możliwe poziomy obsługi zadłużenia Gminy Rabka-Zdrój w l. 2014-22 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie budżetów Gminy Rabka-Zdrój 

Planowany do 2022 roku poziom zadłużenia, jak również poziom obsługi zadłużenia 
w stosunku do dochodów ogółem Gminy Rabka-Zdrój, obejmujący szereg inwestycji 
zaplanowanych na lata 2012-2022, jest na bezpiecznym poziomie, znacznie poniżej wymogów 
ustawowych (wykresy wyżej). Maksymalny poziom stanu zadłużenia w stosunku do 
dochodów wynosił około 49,36% - rok 2012. Zgodnie z prognozami, zadłużenie jednostki 
będzie systematycznie maleć. Z takimi wynikami i prognozami Gmina Rabka-Zdrój należy do 
jednostek samorządu terytorialnego o stabilnym i niezagrożonym budżecie. 
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4. ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ROZWOJU GMINY RABKA-
ZDRÓJ 

Rabka-Zdrój jest ośrodkiem o wybitnych walorach turystyczno-uzdrowiskowych. 
Atutem uzdrowiska, jakim jest Rabka-Zdrój, jest klimat, zasoby wód mineralnych i walory 
krajobrazowo-turystyczne. Jednocześnie przekształcenia Rabki z okresu PRL doprowadziły do 
rozwoju funkcji wypoczynkowych, co z kolei przyczyniło się do szeregu negatywnych 
przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Szczególnie intensywnym przekształceniom 
uległa (i ulega nadal[!]) strefa centralna miasta wraz z otaczającymi go terenami, co miało 
i ma znaczący wpływ na utratę tożsamości Rabki, jako miejscowości o tradycjach góralskich i 
cechach uzdrowiskowych. Dominujące stały się natomiast rozwiązania uniwersalne, 
charakterystyczne dla większości polskich miast. Zjawiskom tym równolegle towarzyszyły 
procesy degradacji starej, zabytkowej substancji uzdrowiskowej. 

Dziś Rabka-Zdrój staje przed wyzwaniem ponownego zdefiniowania swoich funkcji  
i wyznaczenia kierunków rozwojowych na najbliższe lata. Wydaje się, że zarówno zasoby 
własne (walory turystyczno-uzdrowiskowe oraz tradycja), a także obserwowane trendy - tak 
światowe, jak i coraz powszechniej obecne w Polsce - które coraz większą wagę i środki 
przykładają do zdrowego, aktywnego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej sprawiają, iż 
dominująca funkcja turystyczno-uzdrowiskowa Rabki-Zdrój w najbliższych latach nie 
podlega żadnej dyskusji. Pytaniem jest jedynie, w jaki sposób rozwijać Gminę, by sprostała 
ona już nie tylko polskiej, ale i europejskiej konkurencji i z rywalizacji tej wyszła zwycięsko. 

Powszechnie uważa się4, że turystyka zdrowotna, w tym turystyka uzdrowiskowa, 
będzie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin turystyki. Wiąże się to niewątpliwie ze 
starzeniem się społeczeństw europejskich, ogólnym wzrostem świadomości i chęci dbania  
o własne zdrowie zarówno wśród ludzi młodszych, jak i starszych oraz ze wzrostem 
zamożności społeczeństw.  

Dziś, obok tradycyjnego modelu lecznictwa uzdrowiskowego, pojawia się 
dynamicznie rozwijająca się turystyka uzdrowiskowa. Dużą popularność zyskują, 
oferowane w ramach wyjazdów weekendowych lub kilkudniowych, zabiegi typu wellness czy 
też spa. O wyborze miejsca i formie wypoczynku decyduje konsument cieszący się większymi 
dochodami, a także wzrost świadomości i wysoki poziom edukacji prozdrowotnej  
w społeczeństwie, potrzeba dbałości o zdrowie, kondycję fizyczną i wygląd. 

Rabka-Zdrój winna zatem nastawić się na przygotowanie atrakcyjnej, innowacyjnej  
i konkurencyjnej oferty obejmującej usługi leczniczo-profilaktyczno-rehabilitacyjne, 
turystyczno-wypoczynkowe, sportowo-rekreacyjne, kulturalne i inne, które pozwolą jej  
w przyszłości na efektywny rozwój.  

Polska zajmuje siódme miejsce w Europie pod względem ilości uzdrowisk, co stawia 
ją na dobrej pozycji startowej jeśli chodzi o możliwość konkurowania o zagranicznego 
klienta. Uzdrowiska w Polsce są w większości położone w najbardziej atrakcyjnych regionach 
turystycznych i wypoczynkowych. Na rozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce ma także duży 
wpływ wielowiekowa tradycja wyjazdów do wód, atrakcje krajoznawcze w miejscowościach 
uzdrowiskowych, np.: muzea, parki, zabytki sakralne i rezydencjonalne oraz organizowanie 
stałych imprez artystycznych, zwłaszcza muzycznych, także o randze międzynarodowej. 

                                                 
 
 
4 VII Kongres Uzdrowisk Polskich, Kudowa-Zdrój 29-31 maja 2008; G.Lasak „Nowe trendy w turystyce uzdrowiskowej w Polsce  
i w Europie” 
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Dużą atrakcją wielu uzdrowisk jest także specyficzna infrastruktura zdrojowa  
i lecznicza, nie spotykana w innych miejscowościach wypoczynkowych. W uzdrowiskach 
znajdują się pijalnie wód mineralnych, zakłady przyrodolecznicze, przychodnie zdrojowe, 
termalne baseny kąpielowe, tężnie solankowe, a także piękne parki zdrojowe i specjalne 
plenerowe tereny spacerowe, szeroko wykorzystywane zarówno przez kuracjuszy, jak  
i turystów. Niektóre miejscowości mają rozbudowaną infrastrukturę sportową i rekreacyjną, 
przez co stanowią popularne ośrodki turystyki specjalistycznej, centra sportów zimowych  
i wodnych oraz bazy górskiej turystyki kwalifikowanej. 

Tej – także wewnętrznej konkurencji – musi sprostać w najbliższych latach Rabka-
Zdrój, by moc utrzymać się na swojej ścieżce rozwoju. Jednocześnie jednym  
z najważniejszych wyzwań, przed którymi staje Rabka-Zdrój jest wyjście poza świadczenie 
usług związanych tylko z lecznictwem uzdrowiskowym oraz profilaktyką i poszerzenie swej 
działalności o ofertę związaną z wypoczynkiem turystycznym opartym o walory 
przyrodnicze i rozbudowującą się ofertę kulturalną.  

Pozytywnym wzorcem są tutaj pierwsze rodzime doświadczenia, szczególnie 
uzdrowisk dolnośląskich, które inwestując w ośrodki typu spa, obiekty rekreacji wodnej, 
kompleksy odnowy biologicznej, stacje narciarskie, parki rozrywki, dowiodły, że warto 
postawić na wielofunkcyjne uzdrowiska, które z odpowiednio przygotowaną 
ofertą uzdrowiskowo-turystyczną będą mogły w pełni zaistnieć i aktywnie 
konkurować na rynkach międzynarodowych. Takie uzdrowiska, także w Polsce, stają 
się stymulatorami lokalnego, a nawet regionalnego rozwoju gospodarczego i dlatego warto 
dalej w nie inwestować. 

Dostrzegając wagę tych procesów i potrzebę pogłębienia funkcji uzdrowiskowej oraz 
turystyczno-rekreacyjnej Rabki-Zdroju, zarówno rabczański samorząd, jak i mieszkańcy 
miasta, od dłuższego czasu podejmują działania zmierzające do stworzenia szerokiej 
płaszczyzny współpracy wszystkich publicznych i prywatnych podmiotów zajmujących się 
lecznictwem uzdrowiskowym, wypoczynkiem i rekreacją, szeroko rozumianym rozwojem 
gospodarczym i społeczno-kulturalnym oraz codziennym życiem miasta z zamiarem 
wypracowania wspólnych celów, zadań oraz długofalowego systemu współpracy, który 
pozwoli wdrażać i realizować wspólnie wypracowaną wizję w dłuższej perspektywie czasu. 
Efektem tych działań było podjęcia prac zarówno nad Programem Rewitalizacji  Obszarów 
Miejskich Rabki-Zdroju, Planem Rozwoju Uzdrowiska, jak i Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Rabka-Zdrój. Ostatnim dokumentem 
kierunkowym i spinającym wszystkie powyższe jest właśnie Strategia Rozwoju Gminy Rabka-
Zdrój na lata 2014 – 2020.  

W efekcie licznych spotkań i konsultacji z różnymi środowiskami zainteresowanymi 
rozwojem Rabki-Zdrój udało się zdiagnozować najistotniejsze braki i zaniedbania, które 
hamują proces przekształcania się Gminy w nowoczesny ośrodek turystyczno-uzdrowiskowy. 

4.1. Szanse i bariery rozwojowe Rabki-Zdrój 

4.1.1. Wyzwania globalne, przed którymi staje Rabka-Zdrój 

SZANSE ROZWOJOWE BARIERY ROZWOJOWE 

o Rosnące znaczenie wieloaspektowego 
bezpieczeństwa, szczególnie w wymiarze 
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym – 
dla równoważenia rozwoju oraz jakości życia; 

o Moda na aktywność; 

o Utrzymujący się kryzys w Europie; 

o Możliwość dalszej dekoniunktury, która 
uderzy w pierwszej kolejności w monokulturę 
zorganizowaną wokół jednej funkcji; 

o Niekorzystna wobec uzdrowisk polityka 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 66

o Starzenie się społeczeństw europejskich  
i przeznaczanie coraz większych środków na 
profilaktykę, ochronę zdrowia i opiekę nad 
osobami starszymi; 

o Dobre położenie komunikacyjne 
(Zakopianka, Balice); 

o Rosnąca presja zewnętrzna na 
koncentrację i specjalizację, zarówno  
w wymiarze tematycznym, jak i terytorialnym, 
przy wykorzystaniu potencjałów decydujących 
o przewadze konkurencyjnej regionu; 

o Obowiązki w zakresie ochrony 
środowiska wynikające z Dyrektywy Wodnej. 

Narodowego Funduszu Zdrowia; 

o Brak dobrych rozwiązań prawnych 
zachęcających do realizacji inwestycji  
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

4.1.2. Wyzwania regionalne i lokalne 

SZANSE ROZWOJOWE BARIERY ROZWOJOWE 

o Zmiana profilu pacjenta leczącego się  
w uzdrowisku (coraz większa liczba osób 
starszych, a nie jak do tej pory dzieci, 
korzystająca z leczenia sanatoryjnego  
w Rabce-Zdroju); 

o Promowanie małopolski, jako regionu  
z dominującym przemysłem czasu wolnego 
(wraz z przeznaczaniem środków na jego 
wsparcie); 

o Wzrastająca rola ośrodków miejskich  
w generowaniu wysokiej jakości, trwałych 
miejsc pracy przy wyraźnie postępującym 
procesie suburbanizacji; 

o Przemiany funkcjonalne obszarów 
wiejskich oraz ich wysoki, wciąż 
niedostatecznie wykorzystywany potencjał 
rezydencjonalny; 

o Niskie koszty lokalizacji inwestycji; 

o Bliskość aglomeracji krakowskiej  
i śląskiej; 

o Możliwość wykreowania i wypromowania 
atrakcji turystycznych; 

o Tradycja lecznicza uzdrowiska  
i unikatowość w ukierunkowaniu jego profilu 
na leczenie dzieci; 

o Rosnące znaczenie turystyki kongresowej 
i weekendowej; 

o Rozwijający się sektor turystyki osób 
niepełnosprawnych. 

o Ograniczanie nakładów na lecznictwo 
uzdrowiskowe; 

o Wyzwania związane z rynkiem pracy 
(dominująca specjalizacja personelu związana 
z lecznictwem uzdrowiskowym i funkcjami 
turystycznymi); 

o Ograniczanie nakładów na lecznictwo 
uzdrowiskowe; 

o Spadek popytu na usługi uzdrowiskowe; 

o Konieczność wdrożenia przekształceń  
w działających w mieście placówkach 
medycznych; 

o Zmniejszanie dochodów własnych Rabki-
Zdroju; 

o Zwiększanie się strukturalnego 
bezrobocia w Uzdrowisku; 

o Odpływ miejscowej ludności i tym samym 
niekorzystne tendencje demograficzne  
w Rabce-Zdroju; 

o Dekapitalizacja majątku trwałego 
podmiotów uzdrowiskowych; 

o Znikomy napływ kapitału 
inwestycyjnego; 

o Słaby rozwój przedsiębiorstw usługowych 
sektora obsługi ruchu turystycznego 
(komplementarnego wobec funkcji 
uzdrowiskowych); 

o Migracja mieszkańców do większych 
ośrodków; 

o Konkurencyjność sąsiednich gmin. 
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4.1.3. Pespektywy 

CZYNNIKI MOGĄCE PRZYSPIESZYĆ ROZWÓJ  CZYNNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ 

o Obszar atrakcyjny z racji położenia, 
przyrody, walorów turystycznych  
i uzdrowiskowych, atrakcyjnej oferty 
kulturalnej; 

o Duży potencjał terenów nadających się 
do zagospodarowania pod funkcje związane  
z aktywnym wypoczynkiem; 

o Duży potencjał obiektów nadających się 
do zagospodarowania pod funkcje związane  
z szeroko rozumianym spędzaniem czasu 
wolnego (funkcje kulturalne) oraz obiektów, 
które mogą zostać wykorzystane pod funkcję 
pensjonatowo-hotelową (w tym obiektów 
zabytkowych); 

o Tradycje uzdrowiskowe i przygotowana 
kadra; 

o Rozbudowana baza sanatoryjna; 

o Unikatowe zasoby uzdrowiskowe 
(solanki); 

o Aktywność sołectw w zakresie kreowania 
produktów turystycznych; 

o Stosunkowo wysoki poziom 
bezpieczeństwa w mieście; 

o Rabka jako dobra baza wypadowa dla 
turystyki górskiej. 

o Niska jakość bazy hotelowo-sanatoryjnej 
(zdekapitalizowana baza sanatoryjna, 
niewielka liczba obiektów o wysokim 
standardzie); 

o Duża powierzchnia 
niezagospodarowanych terenów w centrum 
Rabki-Zdrój; 

o Słabo rozwinięta infrastruktura sportowo-
rekreacyjna (m.in. brak krytego basenu, brak 
hali sportowej); 

o Problemy ekologiczne (znaczące 
zanieczyszczenie powietrza, szczególnie  
w strefach uzdrowiskowych, nierozwiązane 
problemy gospodarki wodno-ściekowej, dzikie 
wysypiska śmieci); 

o Słaba promocja produktu turystyczno-
uzdrowiskowego (brak systemu promocji, brak 
środków finansowych); 

o Duże natężenie ruchu w centrum 
uzdrowiska; 

o Nieuregulowane stany własnościowe 
części nieruchomości; 

o Zły stan budynków zabytkowych  
w centrum miasta; 

o Chaos i bałagan przestrzenny; 

o Zdegradowana infrastruktura drogowa; 

o Słaba komunikacja wewnątrz 
społeczności lokalnej; 

o Słaba komunikacja samorządu ze 
społeczeństwem, w tym z NGO; 

o Niewystarczająca oferta kulturalno-
edukacyjna (zarówno dla mieszkańców jak  
i osób przyjeżdżających); 

o Duża presja inwestycyjna na obszary  
o wybitnych walorach kulturowych, 
przyrodniczych i krajobrazowych; 

o Znaczny ruch kołowy w strefie A 
uzdrowiska; 

o Niewykorzystywanie tradycyjnych detali 
architektonicznych w kreowaniu przestrzeni 
publicznej (np. elementów małej architektury); 

o Lokowanie obiektów 
wielkopowierzchniowych oraz usługowych (np. 
stacji paliw) o nieprzystającej do roli 
uzdrowiska architekturze w centralnych 
częściach miasta. 
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Biorąc pod uwagę zarówno szanse rozwojowe, jak i czynniki mogące przyspieszać 
rozwój Rabki-Zdrój, a także mając na uwadze bariery rozwojowe i czynniki hamujące rozwój 
Gminy, dzięki realizacji zapisów niniejszego dokumentu należy dążyć do coraz większej 
integracji mieszkańców, jak i zasobów materialnych Gminy w celu wzmocnienia 
funkcji uzdrowiskowo-turystycznej Rabki-Zdroju, co z kolei przyczyniać się 
będzie do stałego wzrostu poziomu i jakości życia mieszkańców Rabki-Zdrój. 

W tym kontekście cel ten definiuje szereg działań i społecznych aktywności, które,  
w dłuższej perspektywie czasu, powinny doprowadzić do:  

� rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju, w tym także poprzez 
otwieranie się na nowe grupy kuracjuszy; 

� rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej, jako najbardziej zbieżnej  
z rozwojem uzdrowiska, w tym wydłużenie pobytu turystów odwiedzających 
Rabkę-Zdrój, jak również przedłużenie sezonów wypoczynku zimowego  
i letniego; 

� dywersyfikacji i zwiększenia dochodów budżetu gminy dzięki wspieraniu 
rozwoju, także innych niż lecznictwo, uzdrowiskowych funkcji miasta (które nie 
utrudnią funkcjonowania uzdrowiska); 

� bardziej równomiernego rozwoju terenów miejskich i wiejskich poprzez 
doinwestowanie obszarów peryferyjnych; 

� zahamowania odpływu kapitału ludzkiego, poprzez podniesienie jakości życia na 
terenie Rabki-Zdroju. 

Punktem wyjścia dla zdynamizowania rozwoju Rabki-Zdrój i wzrostu jej 
konkurencyjności, zarówno w wymiarze wewnętrznym (krajowym), jak i europejskim, jest 
zwiększenie atrakcyjności miejscowości przez poprawę szeroko rozumianej infrastruktury 
społeczno-gospodarczej służącej podstawowej tj. turystyczno-uzdrowiskowej funkcji miasta, 
a przez to zbudowanie przewagi konkurencyjnej Uzdrowiska w stosunku do innych ośrodków 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. 

Powinno to nastąpić na drodze wielu małych i większych projektów realizowanych 
zarówno przez władze samorządowe, jak i inwestorów gospodarczych oraz grupy 
obywatelskie na koszt budżetu publicznego, z dotacji zewnętrznych, kapitału prywatnego, 
pożyczek i kredytów. Część największych zadań finansowana winna być początkowo głównie 
ze środków publicznych. Dotyczy to w szczególności modernizacji infrastruktury i stworzenia 
enklaw wysokiej jakości przestrzeni miejskiej przede wszystkim związanych z funkcją 
turystyczno-uzdrowiskową tak, aby w naturalny sposób zachęcić do inwestowania w mieście 
także kapitał prywatny, który jednak podtrzyma i wzmocni pożądane przez samorząd kierunki 
rozwoju Rabki-Zdroju. Takie podejście będzie miało dodatkowy pozytywny efekt w postaci 
kontrolowania przez lokalny samorząd procesów inwestycyjnych, które winny być zgodne  
z założoną funkcją obszarów, unikając tym samym przypadkowego i chaotycznego 
zainwestowania obszaru miasta i otaczających go terenów wiejskich. 

Realizacja tak zdefiniowanych założeń Strategii winna doprowadzić w zakładanej 
perspektywie jej realizacji (tj. do roku 2020) do osiągnięcia rezultatów w postaci usunięcia 
najważniejszych barier i tym samym wykorzystania szans rozwojowych stojących przed 
Gminą poprzez konsekwentne rozwijanie założonych w dokumencie funkcji dla Rabki-Zdrój.  

Należy zatem oczekiwać, iż podjęcie interwencji we wskazanych poniżej obszarach 
priorytetowych wpłynie na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy całej Gminy – 
podniesienie jakości przestrzeni publicznej, ułatwienie prowadzenia procesów gospodarczych, 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i dostęp do bogatej oferty kulturalno-oświatowej – 
przyczyniając się tym samym do poprawy jakości i standardów życia mieszkańców całej 
Rabki-Zdrój. 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 69

4.2. Ranking barier na drodze do realizacji celów  
W trakcie prac nad dokumentem wyróżniono następujące bariery wzrostu, które 

powinny zostać pilnie zlikwidowane tak, aby zapewnić harmonijny, a zarazem dynamiczny 
rozwój Rabki-Zdroju, w szczególności poprzez rozwój i doinwestowanie obszarów 
stanowiących wizytówkę miasta.  

1. Niedoinwestowanie terenów zielonych i terenów rekreacyjnych stanowiących 
podstawę rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej Uzdrowiska; 

2. Brak atrakcyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej stanowiącej zachętę 
do przyjazdu do Rabki-Zdrój, a jednocześnie tworzącej atrakcyjne miejsca 
pracy dla mieszkańców Rabki-Zdroju; 

3. Zaniedbania w kształtowaniu przestrzeni publicznej – duża liczba 
podupadających (często zabytkowych) obiektów w centrum miasta; 

4. Istotne braki w dostępie do atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego 
(zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób odwiedzających Rabkę-Zdrój); 

5. Zbyt wysoki, szczególnie jak na miejscowość o charakterze turystyczno-
uzdrowiskowym, poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego; 

6. Nadmierne obciążenie ruchem samochodowym w bezpośrednim sąsiedztwie 
strefy A uzdrowiska; 

7. Wieloletnie zaniedbania w komunikacji pomiędzy władzami samorządowymi, 
a mieszkańcami miasta. 

4.3. Ranking efektywności instrumentów dynamizujących 
rozwój Gminy 

W trakcie prac nad Strategią podjęto się zidentyfikowania instrumentów, które mogą 
mieć wpływ na zdynamizowanie rozwoju Rabki-Zdrój z jej podstawowymi funkcjami (tj. 
leczniczo-sanatoryjną oraz turystyczno-rekreacyjną), a tym samym przyspieszenie procesów 
rozwojowych całej Gminy i budowanie jej przewagi konkurencyjnej. Wśród dostępnych 
instrumentów według rankingu efektywności należy wymienić: 

1. Przygotowanie i przyjęcie przez samorząd dokumentów planistycznych 
porządkujących funkcje obszaru Gminy (w tym w szczególności obszarów 
miejskich); 

2. Wskazanie możliwych obszarów zainwestowania wraz z przypisaniem im 
preferowanych funkcji; 

3. Lokalne regulacje prawne porządkujące przestrzeń i zachowania obywateli 
oraz przyjezdnych; 

4. Tworzenie podstaw instytucjonalnych do realizacji dużych projektów 
inwestycyjnych przez podmioty publiczne oraz do współpracy podmiotów 
publicznych i prywatnych przy wspólnych projektach; 

5. Inwestycje publiczne realizowane jako zaczyn dla inwestycji prywatnych; 

6. Inicjowanie przez samorząd przedsięwzięć publiczno-prywatnych; 

7. Inicjowanie i współorganizowanie przez samorząd i organizacje pozarządowe 
projektów społecznych prowadzących do podnoszenia świadomości 
mieszkańców w zakresie ekologii, porządku publicznego, edukacji, potrzeb 
kulturalnych i artystycznych, zagospodarowania czasu wolnego; 
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8. Kampanie marketingowe promujące markę „Rabka-Zdrój” jako uzdrowisko, 
miejsce zdrowego zamieszkania, wysokiej jakości środowisko pracy  
i wypoczynku o bogatym dziedzictwie kulturalnym i przyrodniczym; 

9. Podejmowanie współpracy z pozostałymi małopolskimi uzdrowiskami oraz 
samorządem regionalnym w celu wspólnej budowy i promocji marki 
„małopolskie uzdrowiska” jako zintegrowanego produktu turystyczno-
uzdrowiskowego o zasięgu ponadregionalnym i ponadkrajowym; 

10. Rozwijanie systemów informacyjnych (baz danych dostępnych przez Internet, 
stanowiska informacyjnego w Urzędzie Miasta, regularnych oficjalnych 
publikacji dotyczących prac i zamierzeń lokalnych władz) dostarczających 
szerokiej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz decyzji  
o zamieszkaniu lub podjęciu pracy w Rabce-Zdroju; 

11. Organizacja dużych, cyklicznych wydarzeń związanych z funkcją 
uzdrowiskową, a także dziedzictwem kulturalnym, przyrodniczym oraz 
gospodarczym stanowiących wyraźną identyfikację Rabki-Zdrój i skupiających 
choćby przez krótki czas szczególną uwagę na mieście - zarówno 
mieszkańców, jak i świata zewnętrznego. Należy przy tym podkreślić, że 
aspekt promocji wewnętrznej (w stosunku do własnych mieszkańców) jest 
niemal równie ważny jak promocja zewnętrzna; 

12. Działania edukacyjne, w tym przede wszystkim wspomaganie procesów 
kształcenia ustawicznego oraz kształtowanie właściwych postaw młodych 
ludzi w ramach obowiązku szkolnego. 

4.4. Obszary strategiczne 
Na podstawie przeprowadzonych analiz zdefiniowano 5 obszarów strategicznych,  

w ramach których dokonywane będą interwencje mające wpłynąć na zdynamizowanie 
procesów rozwojowych Rabki-Zdrój. Są to: 

1. Zagospodarowanie przestrzenne; 
2. Społeczeństwo; 
3. Ekologia; 
4. Kultura, sztuka i promocja; 
5. Gospodarka. 
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5. WIZJA I CELE ROZWOJOWE RABKI-ZDRÓJ NA LATA 
2014 – 2020 

5.1. Wizja Gminy Rabka-Zdrój 
Wizja Rabki-Zdrój w perspektywie roku 2020, rozumiana jako postrzegany  

i jednocześnie pożądany przez lokalnych liderów obraz Gminy to: 
 

Rabka-Zdrój – Gmina bez barier. 
Nowoczesne, znane w Europie, Uzdrowisko dla rodzin, z bogatą ofertą 

turystyczno-rekreacyjną, wykorzystujące swoją tradycję i dziedzictwo oraz 
inicjatywy lokalne do podnoszenia jakości życia mieszkańców i tworzenia 

konkurencyjnej oferty leczniczo-wypoczynkowej 
 

W deklaracji wizji zwraca uwagę podkreślenie pełnej dostępności i otwartości 
Uzdrowiska. Zgodnie z intencją osób opracowujących dokument „Gmina bez barier” to gmina 
otwarta na różne grupy chcące w Rabce-Zdrój zarówno wypoczywać, leczyć się jak  
i inwestować. Wolą mieszkańców jest otwarcie się na nowe wyzwania i oczekiwania gości, 
kuracjuszy, turystów czy potencjalnych inwestorów. Zapis ten należy jednocześnie rozumieć 
bardzo konkretnie jako wolę szczególnego otwarcia się na osoby niepełnosprawne leczące się 
i wypoczywające w Uzdrowisku, a co za tym idzie zwrócenie szczególnej uwagi na usuwanie 
wszelkich barier architektonicznych dla tej grupy osób oraz dostosowanie całej Gminy do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W deklaracji wizji zwraca też uwagę wola konkurowania z najlepszymi europejskimi 
miejscowościami uzdrowiskowymi i stworzenie takiej oferty, która pozwoli na skuteczne 
zaistnienie na międzynarodowym rynku usług turystyczno-sanatoryjnych. Na podkreślenie 
zasługuje także chęć otwarcia się na nowe grupy odbiorców – bez odchodzenia od 
wieloletniej tradycji Rabki - jako uzdrowiska o profilu zdecydowanie dziecięcym, dziś wyraża 
się wolę budowania oferty szerszej, obejmującej zarówno dzieci, jak i całe rodziny, a także 
osoby starsze. Nie będzie to możliwe bez systematycznego unowocześniania i rozszerzania 
dostępnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. 

Jednocześnie twórcy dokumentu dostrzegają ogromną wagę i bogactwo swojej 
tradycji i dziedzictwa, które z jednej strony winno być pielęgnowane i rozwijane, z drugiej 
służyć także budowaniu atrakcyjnej oferty dla gości odwiedzających Rabkę-Zdrój i stanowić 
dodatkową zachętę do spędzania tu wolnego czasu. 

Warto także zwrócić uwagę na docenienie zaangażowania szeroko rozumianego 
społeczeństwa obywatelskiego w budowanie nowej wizji rozwoju Rabki-Zdrój. Wydaje się, iż 
szerokie otwarcie się na pobudzanie aktywności swoich mieszkańców i zachęcanie ich do 
włączania się w procesy rozwojowe może być jednym z kluczy do sukcesu Rabki-Zdrój  
w najbliższym dziesięcioleciu. 

Warto także na koniec podkreślić, iż deklaracja wizji jasno wskazuje beneficjenta 
proponowanych zmian w osobie wszystkich mieszkańców Rabki-Zdrój, którzy dzięki realizacji 
opisanych poniżej działań, w tym w szczególności budowania konkurencyjnej oferty 
leczniczo-wypoczynkowej, będą mogli podnieść bardzo szeroko rozumianą jakość swojego 
życia. 
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5.2. Cele strategiczne i operacyjne 
Wizja ta będzie realizowana przez całą wspólnotę samorządową Rabki-Zdrój  

w ramach wyznaczonych wcześniej obszarów i podporządkowana będzie realizacji jedenastu 
celów strategicznych.  

Każdy z tych celów generalnie organizuje i wskazuje kierunek działania zarówno 
władz samorządowych, jak i pozostałych uczestników życia społeczno-gospodarczego  
w wybranym, ważnym obszarze aktywności. W konsekwencji planowane i realizowane  
w kolejnych latach działania powinny w każdym przypadku, w sposób pośredni, bądź 
bezpośredni służyć i przyczyniać się do osiągania tych celów, a wskazane w Strategii 
najważniejsze, wiodące przedsięwzięcia, będą priorytetowo traktowane przy podejmowaniu 
decyzji o szczegółowych kierunkach działania, przydziale środków budżetowych i staraniach  
o zewnętrzne źródła finansowania. 
Tabela 9. Obszary i cele strategiczne 

Zagospodarowanie 
przestrzenne 

Zmodernizowana i rozbudowana jest infrastruktura służąca funkcji 
turystyczno-uzdrowiskowej Gminy 
Przestrzeń publiczna ma wysoką jakość i służy funkcjom turystyczno-
uzdrowiskowym 

Społeczeństwo Gmina zapewnia wysoką jakość i dostępność usług związanych z edukacją  
i wychowaniem 
Gmina zapewnia wysoką jakość i dostępność usług związanych z opieką 
socjalną i zdrowotną 
Gmina jest bezpieczna i zabezpieczona przed skutkami klęsk żywiołowych 
Samorząd Rabki-Zdrój zapewnia właściwą komunikację społeczną oraz 
przyjazną administrację 

Ekologia Środowisko naturalne Rabki-Zdrój spełnia najwyższe standardy ekologiczne 
Kultura, sztuka  
i promocja 

Kultura i sztuka opiera się o lokalną tożsamość, a także służy funkcji 
turystyczno-uzdrowiskowej 
Oferta turystyczno-uzdrowiskowa Rabki-Zdrój jest wypromowana 

Gospodarka Stworzone zostały korzystne warunki do prowadzenia działalności 
gospodarczej 
Rolnictwo na terenach wiejskich jest wspierane 

Na kolejnych stronach przedstawiona jest szczegółowa struktura realizacji Strategii,  
z uwzględnieniem: 

� celów pośrednich (operacyjnych), które rozumiane są jako najważniejsze 
zagadnienia w ramach danego obszaru strategicznego oraz 

� wiodących grup zadań - rozumianych jako wybrane, kluczowe przedsięwzięcia, 
najważniejsze z punktu widzenia realizacji poszczególnych celów strategii 
rozwoju, co do których uznaje się, że bez ich realizacji osiągnięcie tych celów 
nie będzie możliwe. 

Zestawienie celów pośrednich – najważniejszych zagadnień – odgrywa rolę 
porządkującą i organizującą realizację celów i zadań Strategii i ma ułatwić zarządzanie jej 
realizacją (powinien jej odpowiadać przydział odpowiedzialności za realizację zadań  
i w konsekwencji osiągnięcie poszczególnych celów Strategii). Na końcu każdego  
z podrozdziałów poświęconych poszczególnym obszarom strategicznym przedstawiono kilka 
propozycji tzw. miar sukcesu, którymi będzie można zmierzyć w połowie okresu realizacji 
Strategii (tj. roku 2016) oraz na jej koniec (czyli w roku 2020) postęp w osiąganiu 
założonych celów w stosunku do sytuacji dnia dzisiejszego. 

Poniżej zaprezentowano szczegółową strukturę Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój 
na lata 2014-2020 w poszczególnych obszarach, z uwzględnieniem celów strategicznych, 
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operacyjnych i najważniejszych grup zadań, które winny przyczynić się do realizacji 
zdefiniowanych w dokumencie celów. 

5.2.1. Obszar Zagospodarowanie przestrzenne 

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

o powierzchnia gminy: 69 km2; 

o powierzchnia miasta: 36 km2; 

o w gminie dominują: użytki rolnicze: 51,13%, tereny zielone: 42,09%, tereny mieszkalne: 

5,38%, nieużytki: 0,12%; 

o Urząd Miejski odpowiada za utrzymanie 60 km dróg gminnych; 

o w bazie internetowej prowadzonej przez Gminę Rabka-Zdrój zarejestrowanych jest 87 

obiektów noclegowych, dysponujące łącznie 2 582 miejscami noclegowymi (w tym 85,9% na 

terenie miasta i 14,1% na obszarach wiejskich Rabki-Zdrój); 

o strefa A ochrony uzdrowiskowej zajmuje powierzchnię 168,1 ha; 

o na terenie Gminy działają 3 ośrodki narciarskie, zorganizowane są szlaki turystyki pieszej oraz 

wskazane propozycje tras turystyki rowerowej; 

o na obszarze Gminy występują strefy ochrony przyrody, w tym otulina (strefa ochronna) 

Gorczańskiego Parku Narodowego. 

 
Istotnymi brakami w tym obszarze są zarówno różnego rodzaju zaniedbania  

w zagospodarowaniu przestrzennym, jak również w dużej część zdekapitalizowana baza 
sanatoryjna, hotelowa i pensjonatowa nie odpowiadająca potrzebom coraz bardziej 
wymagającego kuracjusza czy turysty. Odrębną kwestią jest wciąż niewystarczająca ilość 
atrakcji – szczególnie w sektorze turystyczno-rekreacyjnym. 

Szczególnie istotna jest tutaj kwestia dużej powierzchni niezagospodarowanych 
terenów w centrum Rabki-Zdrój, które powinny służyć rozwojowi funkcji turystyczno-
rekreacyjnej. Na terenie miasta występuje znaczna ilość atrakcyjnych, ale 
niezagospodarowanych i nieutrzymywanych w należytym stanie obszarów (obrzeża Parku 
Zdrojowego, potencjalne tereny rekreacyjne nad Poniczanką, tereny dawnego wysypiska 
śmieci), które po odpowiednim przygotowaniu powinny podnosić atrakcyjność miasta i służyć 
zarówno turystom i kuracjuszom, jak i mieszkańcom Rabki-Zdroju lub powinny stanowić 
ofertę inwestycyjną miasta dla przedsięwzięć komercyjnych służących rozwojowi funkcji 
turystyczno-rekreacyjnej (np. baseny geotermalne). Także obszary peryferyjne Gminy –  
o ogromnym potencjale turystyczno-rekreacyjnym są słabo wykorzystywane do budowania 
atrakcyjnej oferty wspierającej funkcje turystyczno-uzdrowiskowe. 

Problemem Rabki-Zdrój jest także jakość przestrzeni publicznej oraz coraz mocniej 
odczuwane przez mieszkańców i turystów problemy komunikacyjne, w szczególności 
rozumiane jako trudności ze sprawnym dojazdem do uzdrowiska. Uporządkowania wymagają 
także kwestie nadmiernego, jak na miejscowość uzdrowiskową, ruchu kołowego w strefie A 
uzdrowiska, a także poprawa wizerunku miasta poprzez inwestycje związane z modernizacją 
dworców PKP i PKS.  

Rabka-Zdrój rozwijając się na przestrzeni ostatnich lat coraz bardziej upodabniała się 
do większości typowych miast, tracąc jednocześnie swój charakterystyczny walor i klimat 
uzdrowiskowy. Dodatkowo nałożyły się na to problemy własnościowe dotyczące obiektów 
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zabytkowych w centralnej części uzdrowiska, które zamiast służyć funkcji sanatoryjnej czy 
pensjonatowej są dziś zaniedbane, a niejednokrotnie opuszczone.  

Uwagi w najbliższych latach – zarówno z racji faktu bycia uzdrowiskiem, co  
w naturalny sposób zakłada obecność osób niepełnosprawnych lub mających problemy  
z poruszaniem się, ale także planowane stworzenie z Rabki-Zdrój swoistego centrum 
wypoczynkowo-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych – wymagają zagadnienia 
związanego z systematyczną likwidacją na terenie Gminy wszelkich barier architektonicznych 
utrudniających swobodne poruszanie się tej grupie społecznej. 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze zadania strategiczne w analizowanym 
obszarze, w układzie celów operacyjnych. 

Tabela 10. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Zagospodarowanie przestrzenne 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Zmodernizowana 

i rozbudowana 

jest 

infrastruktura 

służąca funkcji 

turystyczno-

uzdrowiskowej 

Gminy 

Tworzenie innowacyjnej oferty produktowej obejmującej usługi medyczne  

i leczniczo-rehabilitacyjne 

Projekty w zakresie: 

o modernizacji i rozbudowy bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej;  

o budowy specyficznej infrastruktury związanej z uzdrowiskiem dziecięcym (parki 

aktywności, parki rozrywki, parki edukacyjne); 

o rozwoju i rozbudowy urządzeń uzdrowiskowych. 

Tworzenie innowacyjnej oferty produktowej obejmującej usługi turystyczno-

rekreacyjne 

Projekty w zakresie: 

o rozbudowy, budowy i modernizacji publicznych oraz komercyjnych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych (wyciągi narciarskie, baseny w tym geotermalne, stadion 

miejski, hala sportowa);  

o rewitalizacji przestrzeni publicznych pod funkcje rekreacyjne (w tym m.in. 

zagospodarowanie terenów nad Poniczanką, Krzywoniu, Maciejowej i innych); 

o wykorzystania rzek i potoków (m.in. Raby, Poniczanki) do budowania 

zintegrowanego produktu turystyczno-rekreacyjnego z elementami 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego; 

o wyznaczania, budowy i utrzymania nowych tras pieszych, rowerowych  

i narciarskich (w tym m.in. trasy rowerowej wzdłuż Poniczanki i Raby, tras 

narciarstwa biegowego z Parku Zdrojowego w kierunku Lubaszowej, Maciejowej, 

Starych Wierchów i Turbacza, budowa wież i punktów widokowych, wyznaczenie  

i zagospodarowanie infrastruktury „wejścia” na szlaki, wyznaczenie i opisanie 

ścieżek przyrodniczych); 

o budowy oferty turystyczno-rekreacyjnej o zasięgu ponadgminnym (w tym m.in. 

stworzenie produktu turystycznego „Kolei Chabówka – Nowy Sącz” wraz  

z działaniami na rzecz przejęcia przez Samorząd Województwa Skansenu  

w Chabówce); 
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o integracji systemów informacji i rezerwacji miejsc w turystyce. 

Tworzenie innowacyjnej oferty produktowej obejmującej usługi 

konferencyjno-hotelowe 

Projekty w zakresie: 

o budowy nowych, komercyjnych obiektów hotelowo-konferencyjnych  

i gastronomicznych; 

o modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów hotelowo-pensjonatowych,  

w tym podwyższanie standardu funkcjonujących obiektów. 

Przestrzeń 

publiczna ma 

wysoką jakość  

i służy funkcjom 

turystyczno-

uzdrowiskowym 

Poprawa dostępności Gminy oraz infrastruktury komunikacyjnej 

Projekty w zakresie: 

o modernizacji dróg i chodników na terenie miasta, w tym prowadzących do 

obiektów infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej; 

o modernizacji dróg na terenach wiejskich; 

o przebudowy ważnych skrzyżowań w mieście; 

o budowy parkingów i ograniczeniem ruchu w strefie A uzdrowiska;  

o przebudowy układów komunikacyjnych wewnątrz osiedli (chodniki, parkingi, 

drogi wewnętrzne); 

o modernizacji dworca PKP i PKS; 

o modernizacji i rozbudowy oświetlenia dróg i placów; 

o poprawy bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych (budowa chodników, 

oświetlenia ulicznego). 

Kompleksowa odnowa fizyczna i społeczna uzdrowiska i obszarów wiejskich 

oraz wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców tych obszarów 

Projekty w zakresie: 

o rewitalizacji reprezentacyjnych części miasta, w tym deptaku handlowego  

w ciągu ul. Orkana, rewitalizacji ul. Jana Pawła II; 

o realizacja działań mających na celu ożywienie społeczne zdegradowanych 

obszarów miejskich, w tym w szczególności osiedli mieszkaniowych; 

o rewitalizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, w tym odnowy centrów 

wsi oraz poprawy jakości życia mieszkańców tych obszarów 

o ograniczeniem ruchu pojazdów spalinowych w strefie A uzdrowiska; 

o wypracowanie i wdrożenia jednolitego systemu informacji na terenie miasta 

(samorząd wraz gestorami bazy) wraz z wprowadzeniem systemowych rozwiązań 

w zakresie umieszczania reklam na terenie miasta; 

o wprowadzenia systemowych rozwiązań zapewniających lepsze utrzymanie 

czystości na terenie Rabki; 

o inwentaryzacji barier architektonicznych i ich systematycznej likwidacji. 
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Miary sukcesu: 
� wzrost liczby turystów i kuracjuszy odwiedzających Rabkę-Zdrój; 
� liczba miejsc noclegowych na terenie Rabki-Zdrój (poziom bazowy: stan na 

grudzień 2013); 
� liczba miejsc noclegowych w obiektach o podwyższonym standardzie [dwu-  

i trzygwiazdkowych] (poziom bazowy: stan na grudzień 2013); 
� średnioroczny procent wykorzystania bazy noclegowej w stosunku do 

posiadanych zasobów; 
� szacunkowych wzrost przychodów z działalności uzdrowiskowej; 
� wzrost ilości osób korzystających z oferty uzdrowiskowej pochodzących spoza 

granic Polski; 
� powierzchnia obszarów wyłączonych z ruchu kołowego. 

5.2.2. Obszar Społeczeństwo  

SPOŁECZEŃSTWO 

o Rabkę-Zdrój w roku 2012 zamieszkiwało 17 492 osoby (stan wg statystyk GUS na 31.12.2012), co 

stanowi ok. 9,25% ludności powiatu nowotarskiego i ok. 0,5% ludności woj. małopolskiego. 

Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki i wynosi 364 osób/km2 dla miasta i 253 os/km2 dla całej 

gminy. Wskaźniki te są większe od średniej powiatowej – 126 osoby/km2, od średniej wojewódzkiej 

– 217osób/km2. W ciągu ostatnich lat nieznacznie, ale systematycznie rośnie liczba mieszkańców, 

większa dynamika (relatywnie) jest na obszarach wiejskich (oczywiście w liczbach bezwzględnych 

wyższy wzrost jest w mieście); 

o Rabka-Zdrój po Nowym Targu jest najbardziej zaludnioną gminą powiatu; 

o społeczność Gminy należy do najbardziej sfeminizowanych w powiecie nowotarskim; 

o wskaźnik obciążenia demograficznego należy do jednego z wyższych w powiecie nowotarskim; 

o stosunkowo niski udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (19,3%) jest zjawiskiem niepokojącym 

o Rabkę-Zdrój zamieszkuje najliczniejsza grupa seniorów wśród miejscowości powiatu nowotarskiego; 

o w roku 2012 na terenie Rabki-Zdrój 1 030 osób pozostawało bez pracy; wzrost liczby osób 

bezrobotnych obserwowany jest nieprzerwanie od roku 2007; wśród osób pozostających bez pracy 

przeważają mężczyźni. 

 
Cele strategiczne i operacyjne zdefiniowane w obszarze „Społeczeństwo” skupiają się 

na poprawie jakości życia mieszkańców Rabki-Zdrój. Znalazły tutaj swoje miejsce aspiracje 
miejscowej ludności w kwestii zapewnienia wysokiej jakości oferty edukacyjnej i stworzeniu 
warunków do skutecznego konkurowania młodemu pokoleniu Rabki-Zdrój z dziećmi  
i młodzieżą z większych ośrodków miejskich. Ważnym elementem, na który zwrócili uwagę 
uczestnicy prac nad Strategią jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci już 
od lat najmłodszych – stąd ogromne oczekiwania w zakresie rozwoju sieci placówek 
przedszkolnych na terenie całej gminy i zapewnienie równego startu wszystkim dzieciom bez 
względu na miejsce zamieszkania. Także ogromne znaczenie w zapewnieniu wyrównywania 
szans edukacyjnych, ale także przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży ma 
zagwarantowanie im atrakcyjnego i bogatego programu zajęć dodatkowych, zarówno  
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w zakresie zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak również szerokiego programu pozalekcyjnych 
zajęć pozwalających rozwijać dzieciom i młodzieży swoje pasje oraz zainteresowania. 

Kolejnym polem zainteresowania osób biorących udział w opracowywaniu 
dokumentu Strategii były kwestie związane dostępnością i wysoką jakością usług związanych 
z opieką socjalną i zdrowotną. Mieszkańcy Rabki-Zdrój bardzo wysoko ocenili jakość  
i dostępność podstawowej opieki medycznej, co nie oznacza, iż w obszarze tym nie 
występują ciągle jeszcze pewne drobne braki lub niedoskonałości, a także iż możliwe jest 
zaprzestanie dalszego inwestowania w podstawową opiekę medyczną.  

Ważnym zagadnieniem były kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem 
gminy przed skutkami klęsk żywiołowych, w szczególności – zważywszy ostatnie 
doświadczenia – istotne stały się sprawy związane z dalszą regulacją rzek i potoków 
przepływających przez Gminę. Zwracano także uwagę na konieczność poprawy 
bezpieczeństwa, szczególnie na obszarze miasta, w szczególności na dużych osiedlach 
mieszkaniowych oraz w okolicy terenów rekreacyjnych (w tym np. w Parku Zdrojowym). 
Powtarzającym się oczekiwaniem mieszkańców jest poprawa koordynacji pomiędzy służbami 
i wspólne podejmowania działań prewencyjnych przez policję i straż miejską. 

Niezwykle istotnym obszarem, który wymaga działań naprawczych jest szeroko 
rozumiana komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami Rabki-Zdrój. Powinno się to 
odbywać zarówno na poziomie docierania różnymi kanałami z bieżącą informacją na temat 
pracy Urzędu Miasta i podejmowanymi inicjatywami, lepszej konsultacji społecznej (w tym 
także oczekiwanie większej elastyczności w zakresie miejsc i pór organizowanych spotkań),  
a także poprawy pracy samego Urzędu zarówno w zakresie rozwoju elektronicznej 
administracji oraz e-usług publicznych, jak i szeroko rozumianej poprawy jakości pracy 
Urzędu.  

Ważne także jest – chociażby z uwagi na dużą liczbę organizacji pozarządowych 
działających na terenie Rabki-Zdrój – udoskonalanie systemu komunikowania się z NGO, 
cedowanie na nie części zadań, które mogą być wykonywane przez tego typu organizacje 
oraz pełna transparentność w rozdziale środków grantowych na działania tych instytucji. 
Tabela 11. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Społeczeństwo 

SPOŁECZEŃSTWO 

Gmina zapewnia 

wysoką jakość 

i dostępność usług 

związanych  

z edukacją  

i wychowaniem 

Rozwijana jest infrastruktura społeczna i edukacyjna 

Projekty w zakresie: 

o tworzenia placówek rehabilitacyjno-wychowawczych dla osób 

niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem; 

o budowy sal gimnastycznych przy placówkach edukacyjnych zarówno  

w mieście, jak i na terenach wiejskich; 

o budowy kompleksów aktywności sportowo-rekreacyjnej (boisk 

wielofunkcyjnych) na terenach wiejskich Rabki-Zdrój; 

o budowy publicznego żłobka w Rabce-Zdrój; 

o stworzenia przedszkola integracyjnego. 

Gmina zapewnia atrakcyjne i dostępne dla szerokiego grona osób 

programy edukacyjne 
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Projekty w zakresie: 

o rozwijania i pozyskiwania środków na realizację szerokiego spektrum 

programów edukacji pozalekcyjnej, rozwijających zainteresowania związane 

z nauką, kulturą i sztuką oraz sportem; 

o programów podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących, w tym 

w szczególności w branżach związanych z funkcją turystyczno-

uzdrowiskową, a także osób poniżej 30 roku życia; 

o szkoleń podnoszących jakość pracy administracji publicznej; 

o stałego uatrakcyjniania oferty Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

programów dla osób 50+. 

Gmina zapewnia 

wysoką jakość  

i dostępność usług 

związanych  

z opieką socjalną  

i zdrowotną 

Gmina prowadzi aktywną politykę w zakresie gospodarki mieszkaniowej 

Projekty w zakresie: 

o budowy mieszkań socjalnych i komunalnych; 

o modernizacji posiadanych zasobów komunalnych. 

Gmina wspiera aktywną integrację mieszkańców będących w szczególnej 

sytuacji społeczno-zawodowej 

Projekty w zakresie: 

o uruchamiania świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin  

z problemami wychowawczymi; 

o racjonalizacji przekazywania pomocy osobom najbardziej potrzebującym; 

o inicjowania i wspierania inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 

o upowszechnienie usług opiekuńczych, w tym tworzenie miejsc pobytu 

czasowego dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz tworzenie centrów 

wsparcia opiekunów nieformalnych osób starszych; 

o tworzenia oferty inwestycyjnej dla firm i instytucji chcących tworzyć na 

terenie Rabki-Zdrój nowoczesne ośrodki pobytowe dla seniorów. 

Gmina prowadzi aktywną politykę w zakresie ochrony zdrowia 

Projekty w zakresie: 

o poprawy jakości i dostępności podstawowej opieki medycznej; 

o poprawy dostępności specjalistycznej opieki medycznej, w tym tworzenia  

w Rabce-Zdrój oddziałów: ginekologicznego, położniczego, 

neonatologicznego i pediatrycznego; 

o unowocześniania bazy lokalowo-sprzętowej rabczańskiej służby zdrowia; 

o aktywnej polityki w zakresie badań profilaktycznych i przesiewowych. 

Gmina jest 

bezpieczna  

Instytucje służące bezpieczeństwu publicznemu są dobrze wyposażone  

i przygotowane do pełnienia swoich zadań 
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i zabezpieczona 

przed skutkami 

klęsk żywiołowych 

Projekty w zakresie: 

o poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta (w tym budowy systemu 

elektronicznego monitoringu na terenie miasta oraz poprawy bezpieczeństwa 

pieszych w ruchu drogowym); 

o poprawy współdziałania służb mundurowych z terenu całej Gminy (w tym 

budowy zintegrowanego systemu łączności wszystkich służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz intensyfikacja wspólnych patroli 

prowadzonych przez służby mundurowe); 

o zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, w tym w szczególności regulacja 

rzek i potoków na terenie Gminy; 

o edukacji związanej z poprawą bezpieczeństwa publicznego. 

Samorząd Rabki-

Zdrój zapewnia 

właściwą 

komunikację 

społeczną oraz 

przyjazną 

administrację 

Ułatwienie komunikacji samorządu z mieszkańcami  

Projekty w zakresie: 

o opracowania nowej koncepcji i narzędzi komunikacji samorządu  

o z mieszkańcami; 

o zwiększenia poziomu wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w celu udostępniania zasobów i realizacji zadań 

publicznych (w tym zwiększenia zakresu danych dostępnych w postaci 

cyfrowej, poprawa dostępności usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną). 

Gmina aktywnie wspiera organizacje pozarządowe działające na jej 

terenie 

Projekty w zakresie: 

o powołania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych; 

o rozszerzania systemu realizacji zadań publicznych w formule współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w oparciu o konkursy grantowe.  

Miary sukcesu: 
� procent młodzieży kontynuującej naukę w szkołach wyższych z terenu Rabki-

Zdrój; 
� liczba zjawisk patologicznych odnotowywanych wśród dzieci i młodzieży przez 

służby porządkowe [policję i straż miejską] (poziom bazowy: rok 2013); 
� wskaźnik średniej długości życia mieszkańców Rabki-Zdrój (poziom bazowy: rok 

2013); 
� liczba wszystkich zjawisk patologicznych odnotowywanych przez służby 

porządkowe [policję i straż miejską] (poziom bazowy: rok 2013); 
� wielkość środków finansowych przekazywanych przez Gminę organizacjom 

pozarządowym w konkursach grantowych (poziom bazowy: rok 2013). 
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5.2.3. Obszar Ekologia 

EKOLOGIA 
o w obszarze Gminy istnieją tereny zielone nadające się do zagospodarowania pod funkcje 

związane z aktywnym wypoczynkiem (park, tereny wzdłuż Poniczanki); 

o występuje rezerwa terenów zielonych w strefie A, które mogą zostać w ciekawy sposób 

zagospodarowane zgodnie z funkcją uzdrowiskową; 

o duża powierzchnia niezagospodarowanych i niewykorzystanych zgodnie z oczekiwaną funkcją 

terenów w centrum Rabki-Zdroju; 

o okresowe zanieczyszczenie powietrza (niska emisja, spaliny); 

o z gazu w Rabce-Zdrój korzysta około 24% ludności, przy czym średnia dla województwa 

wynosi 63%; 

o wskaźnik skanalizowania dla aglomeracji Rabka-Zdrój kształtuje się na poziomie około 

88,1%, podczas gdy do 31.12.2015 r. powinien wynosić nie mniej niż 90%; 

o długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 41,3 km, zaś sieci kanalizacyjnej 41,9 km; 

o 48,6% ludności gminy podłączona jest do sieci wodociągowej, zaś 49,1% do sieci 

kanalizacyjnej; 

o stosunkowo niewielka liczba obiektów w sakli Gminy poddana została termomodernizacji; 

o niska jakość systemów grzewczych. 

 
Z rozwojem funkcji turystycznej i uzdrowiskowej nierozerwalnie wiąże się dbałość  

o jakość środowiska naturalnego. Także w tym obszarze w Rabce-Zdrój występuje szereg 
kwestii wciąż jeszcze nierozwiązanych. Wśród największych problemów należy wymienić 
przede wszystkim bardzo daleko idące braki w sieci kanalizacyjnej, przekładające się 
bezpośrednio na jakość wód przepływających przez Rabkę-Zdrój, a co za tym idzie na 
niewielką ich przydatność w budowie infrastruktury rekreacyjnej w oparciu o rabczańskie 
rzeki i potoki. Drugim ważkim problemem jest zanieczyszczenie powietrza spowodowane 
zarówno niską emisją, jak również emisją pochodzenia komunikacyjnego. Dalszej poprawy 
wymaga także system zbierania, selekcji i utylizacji odpadów. Rozwiązanie tych kwestii – 
obok powstania infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej – jest chyba najbardziej kluczową 
kwestią w budowaniu nowoczesnego uzdrowiska i Gminy, która chce zachęcać turystów do 
wypoczywania na jej terenie i czynnego uprawiania tu sportów dla których czysta woda, 
czyste powietrze i czyste, zadbane i uporządkowane tereny są absolutnie kluczowe. 

Tylko zachowanie najwyższych walorów środowiska, a także umiejętne 
wykorzystywanie jego walorów oraz umiejętność budowania pól współpracy z instytucjami 
zobligowanymi do ochrony przyrody, może przynieść efekt synergii w postaci – z jednej 
strony zachowania naturalnych walorów krajobrazu i przyrody, a z drugiej uczynienia z tych 
walorów jeszcze jednego znaczącego produktu turystycznego, służącego zrównoważonemu 
rozwojowi Gminy Uzdrowiskowej. 
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Tabela 12. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Ekologia 

EKOLOGIA 

Środowisko 

naturalne Rabki-

Zdrój spełniające 

najwyższe 

standardy 

ekologiczne 

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

Projekty w zakresie: 

o wyposażenia aglomeracji Rabka-Zdrój w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej; 

o modernizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rabce-Zdroju przy ul. 

Zaryte; 

o zwodociągowania obszarów na terenie Rabki-Zdrój pozostających poza 

siecią komunalną; 

o modernizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

w miejscach jej dekapitalizacji; 

o modernizacji SUW Poniczanka; 

o wyposażenia terenów na których z powodów ekonomicznych nieopłacalna 

jest budowa sieci kanalizacyjnej w systemy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Porządkowanie gospodarki odpadami 

Projekty w zakresie: 

o racjonalizacji systemów zbierania odpadów; 

o budowania niezbędnej infrastruktury służącej lepszej gospodarce odpadami 

(budowa stacji przeładunkowej przy ul. Kilińskiego); 

o dalszego udoskonalania systemu selektywnej zbiórki odpadów; 

o edukacji w zakresie racjonalizacji wytwarzania odpadów oraz ich selektywnej 

zbiórki i recyclingu; 

o podejmowania wspólnych działań zmierzających do ostatecznej likwidacji 

występowania eternitu na obszarze Gminy. 

Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń (energia odnawialna i edukacja) 

Projekty w zakresie: 

o likwidacji źródeł niskiej emisji, w tym program wymiany pieców węglowych 

na piece zasilane paliwem ekologicznym oraz programu instalacji 

odnawialnych źródeł energii, zarówno w budynkach publicznych, jak  

i prywatnych; 

o dalszej gazyfikacji Gminy; 

o działań prewencyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do 

zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych pochodzących  

z ogrzewania budynków komunalnych, mieszkalnych i procesów 

przemysłowych; 

o promocji rozwiązań w zakresie produkcji i wykorzystania rozproszonych, 
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odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia energochłonności w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym. 

Miary sukcesu: 
� wskaźnik procentowego zwodociągowania do skanalizowania Gminy (poziom 

bazowy: stan na grudzień 2013); 
� zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności średnioroczne stężenia pyłu 

zawieszonego, stężenia dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu (poziom bazowy: 
„Informacji o stanie środowiska w r. 2008 w powiecie nowotarskim); 

� ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów (efektywna 
dystrybucja energii); 

� redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2; 
� procent strumienia odpadów zbieranego w sposób selektywny oraz procentowy 

udział odpadów przetworzonych na terenie gminy w stosunku do odpadów 
składowanych w sposób tradycyjny. 

5.2.4. Obszar Kultura, sztuka i promocja 

KULTURA 

o w stosunku do roku 2004 o blisko 25% zmniejszyła się liczba osób korzystająca z publicznej 

biblioteki (w roku 2012  z jej oferty skorzystało 2 192 osoby), przy czym zwiększyła się liczba 

ludności przypadająca na placówki biblioteczne; 

o w stosunku do roku 2004 spadła o 2 759 osób spadła liczba zwiedzających muzea i wyniosła 

10869 w roku 2012  (przy czym w stosunku do dwóch poprzednich lata jest ona wyższa); 

o na terenie Gminy istnieją obiekty, które można zaadoptować na cele kulturalne (np. sale 

wystawiennicze); 

o Rabka-Zdrój ma interesującą i unikatową ofertę spędzania czasu wolnego (m.in. Rabkoland, 

Skansen Taboru Kolejowego, Teatr Lalek „Rabcio”, Skate Park); 

o liczne imprezy plenerowe, w tym w odnowionej muszli koncertowej (w tym także o zasięgu 

międzynarodowym); 

o niewystarczająca oferta kulturalna dla młodszych oraz dorosłych mieszkańców Gminy. 

 
Obszar związany z szeroko rozumianą kulturą, sztuką oraz tradycją jest niezwykle 

istotnym obszarem dla mieszkańców Gminy, zarówno patrząc przez pryzmat budowania 
własnej tożsamości w oparciu o lokalne dziedzictwo, jak i wykorzystania szerokich walorów 
kulturowych do tworzenia nowoczesnego i konkurencyjnego produktu turystycznego. 
Świadomość ogromnej wartości własnego dziedzictwa znalazła uznanie i potwierdzenie już 
na poziomie wizji rozwoju Rabki-Zdrój, w której podkreśla się, iż nowoczesny, konkurencyjny 
w skali europejskiej, produkt turystyczno-uzdrowiskowy winien być budowany w oparciu  
i z poszanowaniem tegoż kulturowego dziedzictwa i wielowiekowej tradycji tych ziem. 
Wydaje się, że poza warstwą czysto instytucjonalną polegającą na poprawie infrastruktury 
placówek kulturalnych, czy też szeroko zakrojonego programu budowy takich instytucji  
w każdej miejscowości, warto w najbliższych latach położyć także nacisk na działania 
związane z zachowaniem tradycyjnych elementów kultury w życiu codziennym miasta i np. 
przenoszenia ich do miejscowej architektury, w tym także obecności elementów tradycyjnych 
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w przestrzeni publicznej miasta oraz większego poszanowania miejscowej tradycji  
w budownictwie na terenach wiejskich. 

Wsparcie kultury, w postrzeganiu uczestników warsztatów, to także większe 
zainteresowanie działalnością twórców ludowych oraz próba przekazywania tej wiedzy 
kolejnym pokoleniom. Służyć temu mają projekty realizowane w placówkach kultury na 
terenie Gminy, a także szeroka promocja i popularyzacja ludowej twórczości. Niezwykle 
istotnym elementem podkreślającym lokalną tożsamość jest dbałość o zabytki kultury 
materialnej na terenie Gminy. Na szczególne uznanie zasługuje tu bardzo mocno 
akcentowana potrzeba stworzenia programu renowacji przydrożnych kapliczek, a także 
innych zabytków architektonicznych, zarówno sakralnych, jak i świeckich. 

Mieszkańcy Rabki-Zdrój mają także świadomość, iż szeroko rozumiana kultura to dziś 
jeden z produktów, tym ważniejszy w miejscowości o charakterze turystyczno-
uzdrowiskowym, bo stający się jednym z ważnych elementów przyciągających turystów do 
miasta. Stąd duży akcent twórców Strategii położony na tworzenie kolejnych cyklicznych 
wydarzeń artystycznych o zasięgu ponadlokalnym, które na stałe będą się wpisywały do 
kalendarza regionalnych i ogólnokrajowych wydarzeń, a utrwalając się w świadomości gości 
odwiedzających Rabkę-Zdrój, będą stawały się jednym z ważkich elementów decydujących  
o wyborze Rabki na miejsce swojego wypoczynku czy kuracji leczniczych. 

Nie ma dziś oczywiście mowy o nowoczesnym produkcie turystyczno-uzdrowiskowym 
i o przyciąganiu nowych gości, a także co równie ważne (a może i ważniejsze) – 
utrzymywaniu lojalności wobec miejsca osób, które już raz podjęły decyzję o wyborze Rabki-
Zdrój, jako miejsca wypoczynku, bez nowoczesnej promocji. Promocji rozumianej przede 
wszystkim najpierw jako umiejętnym pozycjonowaniu się wśród innych ośrodków o podobnej 
charakterystyce, następnie stworzeniu konkurencyjnego produktu turystyczno-
uzdrowiskowego i wreszcie dotarcie z informacją o nim do właściwie zdiagnozowanej grupy 
odbiorców przy wykorzystaniu właściwie dobranych narzędzi. Stąd jako pierwsze działanie 
przewidziane w niniejszym dokumencie, w tym obszarze, skupia się na opracowaniu Strategii 
promocji Rabki-Zdrój wraz z koncepcją promocji marki. Dopiero w następnej kolejności 
mowa jest o wykorzystaniu różnego rodzaju narzędzi, które będą wspomagać popularyzację 
Rabki-Zdrój, jako nowoczesnego, z bogatą ofertą zarówno leczniczą, turystyczno-
rekreacyjną, jak i kulturalną, europejskiego uzdrowiska.  
Tabela 13. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Kultura, sztuka, promocja 

KULTURA, SZTUKA I PROMOCJA 

Kultura i sztuka 

opiera się o lokalną 

tożsamość, a także 

służy funkcji 

turystyczno-

uzdrowiskowej 

Wysoka jakość placówek kultury 

Projekty w zakresie: 

o modernizacji, rozbudowy i budowy najważniejszych placówek kultury na 

terenie miasta (m.in. MOKu, Teatru Lalek „Rabcio”, Kina Śnieżka, 

Europejskiego Centrum - Młodzieżowego Domu Kultury, Skansenu 

Taboru Kolejowego w Chabówce, Galerii „Pod Aniołem”);  

o budowy placówek kultury na terenach wiejskich (tj. w Ponicach, Rdzawce 

i Chabówce); 

o budowy nowych placówek, w których rozwijana i promowana będzie 

lokalna kultura (w tym m.in. plenerowej galerii uzdrowiskowej, 

rabczańskiego Centrum Artystycznego, skansenu w Ponicach); 

o kompleksowej odnowy przydrożnych kapliczek; 
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o modernizacji zabytkowych obiektów sakralnych i świeckich. 

Oferta placówek kultury wspiera funkcje turystyczno-uzdrowiskową 

Projekty w zakresie: 

o organizacji cyklicznych imprez o zasięgu ponadlokalnym, które będą 

przyciągały turystów i kuracjuszy do Rabki Zdrój; 

o tworzenia nowoczesnej zintegrowanej oferty kulturalno-oświatowej 

przeznaczonej dla turystów i kuracjuszy, w tym szczególnie dzieci  

i młodzieży. 

Promocja dziedzictwa i kultury lokalnej  

Projekty w zakresie: 

o udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego Rabki-Zdrój oraz oferty 

turystycznej opartej na zasobach tego dziedzictwa, w szczególności 

poprzez realizację projektów kulturalnych, artystycznych, o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym oraz poprzez rozwój szlaków 

kulturowych; 

o szeroko rozumianej promocji kultury i lokalnego dziedzictwa Rabki-Zdrój; 

o wsparcia i promocji twórców ludowych wraz z upowszechnianiem ich 

działalności i dorobku.  

Oferta turystyczno-

uzdrowiskowa 

Rabki-Zdrój jest 

wypromowana 

Identyfikacja i promocja walorów turystyczno-uzdrowiskowych Rabki-

Zdrój 

Projekty w zakresie: 

o opracowania Strategii Promocji Rabki-Zdrój wraz z koncepcją promocji 

marki; 

o podnoszenia jakości obiektów i usług turystyczno-uzdrowiskowych; 

o szerokiej, nowoczesnej promocji Gminy oraz jej produktów turystyczno-

uzdrowiskowych; 

o organizacji kolejnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, jako elementu zewnętrznej 

promocji Rabki-Zdrój; 

o budowy klastra uzdrowiskowego (budowania sieci powiązań pomiędzy 

instytucjami i gestorami bazy); 

o wykorzystanie współpracy transgranicznej ze Słowacją dla rozwoju 

wspólnej oferty turystycznej. 

Miary sukcesu:  
� roczna liczba imprez kulturalnych o charakterze ponadlokalnym (poziom 

bazowy: rok 2013); 
� roczna liczba cyklicznych wydarzeń o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej 

odbywająca się w Rabce-Zdrój (poziom bazowy: rok 2013); 
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� liczba czynnych twórców ludowych oraz zespołów regionalnych działających na 
terenie Rabki-Zdrój (poziom bazowy: rok 2013); 

� wielkości pozyskiwanych środków zewnętrznych (granty, dotacje) przez 
instytucje kultury na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym (poziom 
bazowy: wielkość środków pozyskanych z zewnątrz na projekty i programy  
z zakresu kultury w latach 2012, 2013). 

5.2.5. Obszar Gospodarka 

GOSPODARKA 

o generalnie zwiększająca się liczba przedsiębiorstw (dane statystyczne GUS): 2009: 1 496, 

2010: 1 602, 2011: 1 593, 2012: 1 650 podmiotów gospodarczych (1 599 prywatnych [w tym 

1356 w mieście] i 51 publicznych [w tym 39 w mieście]); 

o 82% przedsiębiorstw to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w większości 

formy mikro (dominuje sekcja G PKD: Handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, produkcja 

obuwia, usługi z zakresu krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi transportowe; sekcja N 

PKD: ochrona zdrowia i pomoc społeczna); 

o nieuregulowane stany prawne części nieruchomości; 

o dobra lokalizacja: bliskość Krakowa, lotniska i położenie w bezpośrednim sąsiedztwie trasy 

komunikacyjnej (w tym zaawansowane plany rozbudowy „zakopianki”); 

o dobrze rozwinięty sektor okołobiznesowy z szeregiem dostępnych instrumentów: 

szkoleniowych, doradczych i finansowych; 

o potencjał uzdrowiskowy i turystyczny; 

o niedorozwój infrastruktury uzdrowiskowej, strefy hotelowej i gastronomicznej; 

o tradycja lecznicza Uzdrowiska i unikatowość w ukierunkowaniu jego profilu na leczenie dzieci; 

o kurczący się sektor rolny. 

 
Działania w tym obszarze mają za zadanie wspieranie aktywności samych 

przedsiębiorców i stwarzanie im korzystniejszych warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej. Stąd działania w tym obszarze skupiają się na wzmacnianiu instytucjonalnego 
systemu wsparcia MSP, w tym w szczególności dalszego rozwoju Fundacji Rozwoju Regionu 
Rabka, która poprzez swoją aktywność dostarcza szeregu instrumentów wspomagających 
bieżącą działalność przedsiębiorców, w tym szkoleń, doradztwa, a także dalszego rozwijania 
instrumentów finansowych pozostających w dyspozycji FRRR. Druga kategoria działań w tym 
obszarze to poprawa komunikacji pomiędzy samorządem Rabki, a przedsiębiorcami, tak aby 
obie strony lepiej artykułowały swoje wzajemne oczekiwania i wspólnie wypracowywały 
propozycje rozwiązań systemowych, które przyczynią się do rozwoju Gminy. Trzecia grupa 
działań to stwarzanie przez samorząd lepszych warunków do inwestowania i to zarówno 
poprzez budowę małych, tematycznych stref przemysłowych, jak i tworzenie nowoczesnej 
oferty inwestycyjnej i aktywne poszukiwanie inwestorów, szczególnie w najważniejszym dla 
Rabki-Zdrój obszarze tj. sektorze turystyczno-uzdrowiskowym.  

Także w tym obszarze zdecydowano się umieścić działania związane z ułatwieniem  
i wsparciem prowadzenia działalności rolniczej na obszarach wiejskich Rabki-Zdrój. Znalazło 
się tu szereg działań związanych ze wsparciem doradczym i szkoleniowym dedykowanym dla 
rolników, a także ułatwiających różnicowanie działalności rolniczej, zarówno w kierunku 
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zalesiania gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej i położonych w trudnodostępnych rejonach, 
jak również wspierających rozwój w oparciu o posiadane zasoby gospodarstw 
agroturystycznych. 
Tabela 14. Cele operacyjne i grupy zadań w ramach obszaru Gospodarka 

GOSPODARKA 

Stworzone zostały 

korzystne warunki 

do prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

Sprawnie działający system komunikacji pomiędzy samorządem, 

instytucjami otoczenia biznesu, a przedsiębiorcami wraz  

z systemem wsparcia przedsiębiorców 

Projekty w zakresie: 

o integracji środowisk gospodarczych Rabki-Zdrój i poprawy 

komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami a władzami samorządowymi; 

o rozwoju instytucjonalnego systemu wsparcia MSP (w tym  

w szczególności w ramach FRRR – pożyczki, poręczenia, dotacje, 

doradztwo, szkolenia); 

o Przygotowanie terenów inwestycyjnych zgodnych z funkcją 

turystyczno-uzdrowiskową. 

Przygotowana i wypromowana oferta inwestycyjna Gminy  

Projekty w zakresie: 

o przygotowania i promocji oferty inwestycyjnej gminy,  

w szczególności w zakresie podstawowych funkcji turystyczno-

uzdrowiskowych; 

o pomocy przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych; 

o promocji gospodarczej w oparciu o narzędzia internetowe (portal 

gospodarczy na stronach Urzędu Miasta). 

Rolnictwo na 

terenach wiejskich 

jest wspierane 

Zapewnione zostało wsparcie doradcze dla osób prowadzących 

działalność rolniczą 

Projekty w zakresie: 

o wsparcia i promocji działalności agroturystycznej na obszarach 

wiejskich; 

o działań edukacyjno-doradczych dla rolników; 

o działań zmierzających do różnicowania działalności rolnej  

i znajdowania nowych źródeł dochodów dla rolników; 

o wsparcia proekologicznych systemów produkcji rolnej. 

Miary sukcesu: 
� wzrost liczby małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie gminy 

(poziom bazowy: stan na grudzień 2013); 
� wzrost wpływów podatkowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

wpływających do budżetu gminy (poziom bazowy: stan na grudzień 2013); 
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� powierzchnia zagospodarowanych stref gospodarczych (poziom bazowy: brak 
stref gospodarczych na terenie gminy); 

� liczba osób utrzymująca się z działalności rolniczej, które uzyskały dodatkowe, 
trwałe, dochody z działalności pozarolniczej (poziom bazowy: stan na grudzień 
2013); 

� średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie gminy (poziom bazowy: 
stan na grudzień 2013). 
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6. PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2016 

Program operacyjny ma za zadanie przekształcenie ogólnej Strategii Rozwoju Gminy 
Rabka-Zdrój w konkretne działania wraz z orientacyjnym planem finansowym. Przyjęte  
w Strategii obszary priorytetowe, cele strategiczne i operacyjne oraz poniżej zapisane 
działania wraz z ramami finansowymi określają warunki dla finansowania konkretnych 
projektów, spełniających odpowiednie kryteria. W praktyce oznacza to, iż Program 
Operacyjny koncentruje się na kilkunastu wybranych elementach strategii rozwoju 
stanowiących jednakże główne osie koncentracji szans i problemów rozwoju społeczno-
gospodarczego. 

O ile cele strategiczne wyznaczają dla swojej realizacji długoterminowy horyzont 
czasowy sięgający 10 – 15 lat, o tyle cele operacyjne mają charakter średniookresowy (3 do 
5 lat). Zapisane w Programie Operacyjnym zadania i projekty służą właśnie realizacji celów 
operacyjnych. Stąd zdecydowano się zawęzić okres sporządzenia tego dokumentu do 
perspektywy lat 2014-2016, wychodząc z założenia, iż tak szczegółowe planowanie (w tym 
planowanie finansowe) wykraczające poza okres 4 lat obarczone będzie zbyt dużym ryzykiem 
nieprzystawania do zmieniającej się rzeczywistości i warunków społeczno-gospodarczych  
w jakich przyjdzie funkcjonować Gminie za kilka lat. 

Oznacza to, że cele i zadania zawarte w Strategii powinny być stale monitorowane  
i weryfikowane w zależności od zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, jak również 
zasobów Gminy. Jest to podstawowy element procesu wdrażania planu strategicznego. 
Możliwość wprowadzania zmian w dokumencie Strategii ma zachować ciągłość jej realizacji, 
świadczyć o tym, iż ona „żyje”, dzięki czemu możliwe staje się osiągnięcie celów przyjętych  
w trakcie jej tworzenia. 

W poniższych tabelach zidentyfikowano najważniejsze działania i projekty, opisując 
je w układzie celów strategicznych i operacyjnych. Każdemu z zadań/działań towarzyszy 
określenie najbardziej optymalnego okresu jego realizacji, spodziewane podstawowe 
rezultaty wdrożenia danego zadania/działania, szacunkowy koszt jego wdrożenia oraz 
podmiot odpowiedzialny za jego rzeczową i finansową realizację. W zestawieniu ujęto tylko 
te zadania/działania, które są wykonalne w sensie rzeczowym i finansowym, pomijając 
zadania „życzeniowe”, które i tak (zgodne z najlepszą wiedzą osób sporządzających 
dokument) nie byłyby możliwe do zrealizowania lub takie, które z racji społecznego braku ich 
uzgodnień wydają się nierealne do przeprowadzenia w najbliższych kilku latach. W przypadku 
większych zadań inwestycyjnych data początkowa zawarta w tabelach oznacza rozpoczęcie 
prac nad opracowaniem założeń projektu i dokumentacji projektowej oraz – w części 
przypadków – dokumentacji aplikacyjnej, w sytuacji starania się o zewnętrzne finansowanie 
dla danej inwestycji. W przypadku zadań, które powinny mieć charakter ciągły, powtarzalny 
najczęściej umieszczano zapis pokazujący jego realizację w całym okresie, na który 
przygotowany jest Plan Operacyjny tj. lata 2011-2016. 
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6.1. Zadania w obszarze Zagospodarowanie przestrzenne  

OBSZAR: ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE 

CEL STRATEGICZNY: ZMODERNIZOWANA I ROZBUDOWANA JEST 

INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA FUNKCJI TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEJ GMINY 

CEL OPERACYJNY P.1.1. TWORZENIE INNOWACYJNEJ OFERTY PRODUKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ USŁUGI MEDYCZNE I LECZNICZO-
REHABILITACYJNE 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Pogłębienie odwiertu solanki IG II 2014 Pogłębiony odwiert i możliwość 
pozyskanie solanki o temperaturze 
wyższej od pozyskiwanej obecnie 
(tj. 280C) co umożliwi jej szersze 
wykorzystanie i wpłynie na 
poszerzenie oferty uzdrowiskowej 

1 mln Inwestor prywatny 
(Uzdrowisko Rabka 
S.A.) 

2. Kompleksowa Rewitalizacja Obiektów 
Lecznictwa Dziecięcego w Rabce-Zdroju, 
obejmująca innowacyjne przedsięwzięcie 
lecznicze z wykorzystaniem właściwości wód 
solankowych poprzez budowę basenów 
solankowych wraz z Parkiem Aktywnej 
Rehabilitacji i zapleczem hotelowym w 
obiektach Olszówka – Wierchy – Słoneczny 
Gród. 

2014-2020 Wybudowany park rozrywki dla 
dzieci oraz basen rehabilitacyjno-
solankowy o łącz. pow. 1,4 ha, 
Zwiększenie liczby atrakcyjnych 
miejsc szpitalno-sanatoryjnych 
oraz podniesienie ogólnego 
standardu bazy uzdrowiskowej 
Rabki-Zdroju (ok. 60 nowych 
miejsc szpitalno-sanatoryjnych) 

60 mln Inwestor prywatny 
(Uzdrowisko Rabka 
S.A.) 

 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 90

 

OBSZAR: ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE 

CEL STRATEGICZNY: ZMODERNIZOWANA I ROZBUDOWANA JEST 

INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA FUNKCJI TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEJ GMINY 

CEL OPERACYJNY P.1.2. TWORZENIE INNOWACYJNEJ OFERTY PRODUKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ USŁUGI TURYSTYCZNO-REKREACYJNE 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Rozszerzenie obszaru Parku Zdrojowego  
o tereny wzdłuż potoków Poniczanka i Słonka 
(budowa reprezentacyjnych bulwarów 
uzdrowiskowych nad Poniczanką wraz  
z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenu) 

2013-2016  
(kontynuacja 

także po 2016) 

Zagospodarowanie terenu o pow. 
10 ha z przeznaczeniem na 
funkcję rekreacyjną 
(wybrukowanie ścieżek, 
zagospodarowanie przestrzeni – 
mała architektura, oczka wodne, 
urządzenia rekreacyjne) 

10 mln Gmina Rabka-Zdrój  
z możliwością 
częściowej realizacji 
w formule PPP 

2. Utrzymanie tras narciarstwa biegowego  
w Beskidzie Wyspowym i Gorcach (początek 
Park Zdrojowy i dalej w kierunkach: na Luboń, 
na Maciejową, na Stare Wierchy i Turbacz) 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Dostępne i dobrze utrzymane 
trasy narciarstwa biegowego  
w sezonie zimowym 

50 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój, 
GOPR, LGD 

3. Przygotowanie warunków do rewitalizacji 
zabytkowych wilii w obrębie Parku Zdrojowego 
i poprzez to budowanie właściwego klimatu 
miejscowości uzdrowiskowej 

2014 Wypracowana koncepcja  
i stworzone warunki do 
rewitalizacji zabytkowych 
obiektów 

100 tys.  Gmina Rabka-Zdrój  
w ramach Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego 

4. Budowa małego toru saneczkowego na skarpie 
nad lodowiskiem (uporządkowanie terenu  
o szer. 10 m i dł. 50 m, wraz z systemem 
gumowych barier) 

2014 Uporządkowany i zabezpieczony 
teren na odcinku 50 m pod 
funkcję toru saneczkowego 

200 tys. Gmina Rabka-Zdrój  

5. Modernizacja wyciągu narciarskiego na 
Maciejowej (budowa wyciągu krzesełkowego) 

2014-2015 Wybudowany wyciąg krzesełkowy 
i zmodernizowane trasy 
narciarskie 

5 mln Inwestor prywatny 

6. Wyznaczenie i oznakowanie trasy rowerowej 
wzdłuż rzeki Raby do granic Gminy 

2014-2015 Oznakowana trasa rowerowa 
wzdłuż Raby w granicach Gminy 

500 tys. LGD 

7. Modernizacja stadionu KS Wierchy  2014-2016 Zmodernizowana bieżna   1 mln Gmina Rabka-Zdrój 
8. Kreowanie produktów turystycznych o zasięgu 

ponadgminnym (wspólnie z ościennymi 
2014-2016 Uruchomienie regularnych 

połączeń w okresie wakacyjnym 
7 mln Skansen w Chabówce, 

PKP Przewozy 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 91

samorządami), w tym działania związane  
z regularnym uruchomieniem historycznej kolei 
na trasie Chabówka – Nowy Sącz wraz ze 
stworzeniem atrakcji na trasie przejazdu 

na trasie Chabówka – Nowy Sącz 
wraz z opracowaniem programu 
turystycznego 

Regionalne, Urząd 
Marszałkowski Gminy 
przez które przebiega 
trasa kolei 

9. Budowa trasy rowerowej od granic Gminy 
Raba Wyżna przez Chabówkę, Rabkę-Zdrój do 
Ponic i Rdzawki 

2014 – 2016 
(kontynuacja 

także po 2016) 

Oznakowana trasa rowerowa w 
przebiegu Chabówka-Rabka-Zdrój-
Ponice-Rdzawka 

2 mln LGD przy 
Stowarzyszeniu 
Przyjazna Dolina Raby 
oraz Gmina Rabka-
Zdrój (jako partner 
projektu) 

10. Budowa wyciągu narciarskiego na Krzywoniu 
(Łęgi) 

2014-2016 Wybudowany niewielki (ok. 500 
m) wyciąg narciarski na Krzywoniu 

1 mln Inwestor prywatny 

11. Rewitalizacja głównej promenady 
uzdrowiskowej prowadzącej do Parku 
Zdrojowego, wraz z odtworzeniem dawnego 
bazaru i budową drugiej tężni; 

2014-2016 
(z opcją 
realizacji  

w kolejnych 
latach) 

2014/15 przygotowanie 
dokumentacji zadania. 2016  
i kolejne lata realizacji głównej 
promenady uzdrowiskowej 

4 mln  Gmina Rabka-Zdrój 

12. Budowa 3 ścieżek edukacyjnych na obszarach 
wiejskich Gminy  

2014-2016 Wybudowane 3 ścieżki edukacyjne 150 tys. Lasy Państwowe 

13. Kompleksowy program modernizacji szlaków 
turystycznych i podnoszenia ich atrakcyjności  

2014-2016 Systematyczna modernizacja 
szlaków turystycznych wraz  
z budową małej infrastruktury 
(miejsca wypoczynkowe, tablice 
informacyjne, znakowanie) 

100 tys./rok Forum Gmin Beskidu 
Wyspowego, PTTK 

14. Budowa „Ogrodu Bajek i Baśni” w Parku 
Zdrojowym 

2015-2016 Wybudowany Ogród Bajek i Baśni 
w Parku  

200 tys. Stowarzyszenie 
Artystów, Gmina 
Rabka-Zdrój (jako 
partner projektu) 
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OBSZAR: ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE 

CEL STRATEGICZNY: ZMODERNIZOWANA I ROZBUDOWANA JEST 

INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA FUNKCJI TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEJ GMINY 

CEL OPERACYJNY P.1.3. TWORZENIE INNOWACYJNEJ OFERTY PRODUKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ USŁUGI KONFERENCYJNO-HOTELOWE 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Budowa Centrum hotelowo-konferencyjnego  
z zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym, 
rehabilitacyjnym i uzdrowiskowym w Willi 
„Józef” 

2014-2016 Wybudowany obiekt hotelowy 
typu SPA o pow. ok. 2 100 m2 (ok. 
100 nowych miejsc noclegowych) 

10 mln Inwestor prywatny 

2. Rozbudowa Kawiarni Zdrojowej wraz  
z przystosowaniem do funkcji hotelowej (20 
miejsc) 

2014-2015 Zmodernizowany obiekt 
uzdrowiskowy (rozbudowana 
kawiarnia Zdrojowa wraz z 20 
nowymi miejscami hotelowymi) 

1,5 mln Inwestor prywatny 
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OBSZAR: ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE 

CEL STRATEGICZNY: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MA WYSOKĄ JAKOŚĆ I SŁUŻY 

FUNKCJOM TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWYM 

CEL OPERACYJNY P.2.1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI GMINY ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Modernizacja dworca PKP 2013-2014 Zmodernizowany obiekt dworcowy 3 mln PKP PLK S.A. 
2. Przebudowa ulicy Podhalańskiej 2013-2014 Kompleksowo przebudowana ul. 

Podhalańska na całym swoim 
przebiegu 

5,5 mln Powiatowy Zarząd Dróg  
Gmina Rabka-Zdrój 
(jako partner) 

3. Budowa chodników w miejscowości Chabówka 
(od przejazdu kolejowego do Rokicin 
Podhalańskich) 

2013-2014 Wybudowane 1 km chodników  
w miejscowości Chabówka 

1 mln Zarząd Dróg 
Wojewódzkich Gmina 
Rabka-Zdrój (jako 
partner) 

4. Modernizacja dróg dojazdowych do ośrodków 
sanatoryjnych i hotelowych  

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Modernizacja ok. 9 km dróg 
(jedna ulica w każdym z kolejnych 
lat).. 

ok. 770 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 

5. Program modernizacji dróg na terenie miasta 2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Modernizacja ok. 2 km dróg 
rocznie 

600 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 

6. Program modernizacji chodników na terenie 
miasta 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Modernizacja ok. 2 km chodników 
rocznie 

500 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 

7. Program rozbudowy oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na odcinku ok. 2 km 
rocznie 

50 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 

8. Program modernizacji dróg gminnych na 
terenach wiejskich wraz z budową oświetlenia 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Modernizacja rocznie ok. 1 km. 
dróg lokalnych na terenach 
wiejskich w każdym z sołectw 
(łącznie: 3 km/rok) 

300 tys./rok  
(100 tys./rok/sołectwo) 

Gmina Rabka-Zdrój 

9. Program modernizacji dróg dojazdowych do pól 2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Modernizacja rocznie ok. 1 km. 
dróg rolnych na terenach  

50 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 
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10. Przebudowa infrastruktury komunalnej  
w osiedlach wokół budynków komunalnych  
i spółdzielczych (chodniki, parkingi, drogi 
wewnętrzne etc) 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Zmodernizowana i rozbudowana 
infrastruktura wokół budynków 
komunalnych 

300 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój, 
Spółdzielnia, Wspólnoty 
mieszkaniowe 

11. Budowa chodników w miejscowości Ponice  
w ciągu drogi powiatowej K 1667 

2013-2016 Wybudowane 1,5 km chodników 
w miejscowości Ponice 

1 mln  Gmina Rabka-Zdrój 

12. Budowa chodników w miejscowości Rdzawka  
w ciągu drogi powiatowej K 1666 

2013-2016 Wybudowane 2 km chodników  
w miejscowości Rdzawka 

1,5 mln Gmina Rabka-Zdrój 

13. Poprawa bezpieczeństwa przy drodze krajowej, 
poprzez budowę chodnika i oświetlenia na 
osiedlu Obidowa w Rdzawce 

2014-2015 Wybudowane chodników 5 mln  GDDKiA 

14. Budowa parkingów przed strefą A Uzdrowiska, 
jako elementu systematycznego ograniczania 
ruchu kołowego w części uzdrowiskowej 

2014-2015 Budowa 2 parkingów - 
wyznaczenie 350 nowych miejsc 
parkingowych (parking przy 
cmentarzu 50 miejsc, przy 
Kościele św. Marii Magdaleny 300 
miejsc) 

3,7 mln 
 

Gmina Rabka-Zdrój 

15. Modernizacja dworca autobusowego wraz  
z budową niezbędnej infrastruktury (WC, 
przystanek, wiaty z informacjami, kubatura, 
punkt informacji turystycznej) 

2014-2016 Zmodernizowany obiekt dworcowy 
na pow. ok. 0,5 ha 

500 tys. Gmina Rabka-Zdrój 
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OBSZAR: ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENNE 

CEL STRATEGICZNY: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MA WYSOKĄ JAKOŚĆ I SŁUŻY 

FUNKCJOM TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWYM 

CEL OPERACYJNY P.2.2. KOMPLEKSOWA ODNOWA FIZYCZNA I SPOŁECZNA UZDROWISKA I OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ WZROST 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW TYCH OBSZARÓW 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas realizacji 

zadania 
Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
1. Wprowadzenie systemowych rozwiązań  

w zakresie lepszego utrzymania czystości na 
terenie Gminy Rabka-Zdrój 

2013 Precyzyjniejsze rozpisywanie 
przetargów na zadania z zakresu 
utrzymania czystości i dokładne 
egzekwowanie jakości prac 

Bez kosztów po stronie 
miasta 

Gmina Rabka-Zdrój 

2. Inwentaryzacja barier architektonicznych  
i opracowanie kompleksowego programu 
likwidacji barier architektonicznych na terenie 
Rabki-Zdrój 

2013 Wykonanie opracowania, które 
precyzyjnie wskaże miejsca,  
w których należy dokonać 
przebudowy 

50 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

3. Rewitalizacja ul. Jana Pawła II (przebudowa 
chodników, nowe nasadzenia, 
uporządkowanie przestrzeni) 

2013-2014 Poprawa estetyki miasta 500 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

4. Wprowadzenie systemowych rozwiązań  
w zakresie umieszczania reklam w strefie A i B 
Uzdrowiska (w tym odrębne tablice dla 
informacji dot. wydarzeń kulturalnych) 

2013-2014 Wprowadzenie porządku  
w zakresie umieszczania reklam  
i tablic informacyjnych w strefie A 
i B Uzdrowiska 

Bez kosztów po stronie 
miasta 

Gmina Rabka-Zdrój 

5. Likwidacja barier architektonicznych na 
terenie Rabki-Zdrój 

2013-2016 
(kontynuacja po 

2016) 

Systematyczna likwidacji barier 
architektonicznych 

100 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 

6. Wprowadzenie ograniczeń wjazdu  
i parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie 
strefy A Uzdrowiska (np. możliwość wjazdu  
i dostawy towarów tylko w godz. 8.00 do 
10.00 oraz 18.00 do 20.00) 

2014 Zwiększenie atrakcyjności strefy A 
Uzdrowiska poprzez ograniczenie 
hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza w sąsiedztwie Parku 

Bez istotnych kosztów 
dla budżetu gminy 

Gmina Rabka-Zdrój 

7.  Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych  
w Rabce-Zdrój 

2014-2016 Zrewitalizowane społecznie  
i fizycznie rabczańskie osiedla  

2 mln Gmina Rabka-Zdrój 
oraz zarządzający 
osiedlami 

8. Odnowa centrum wsi i rewitalizacja społeczna 2015-2016 Odnowione centrum Rdzawki 5 mln Gmina Rabka-Zdrój 
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Rdzawki (kontynuacja po 
2016) 

9. Odnowa centrum wsi i rewitalizacja społeczna 
Chabówki 

2015-2016 
(kontynuacja po 

2016) 

Odnowione centrum Chabówki 5 mln Gmina Rabka-Zdrój 

10. Odnowa centrum wsi i rewitalizacja społeczna 
Ponic 

2015-2016 
(kontynuacja po 

2016) 

Odnowione centrum Ponic 5 mln Gmina Rabka-Zdrój 

11. Odtworzenie starorabczańskich bazarów  
w ciągu ul. Orkana i Al. Tysiąclecia  

2015-2016 Zagospodarowany obszar o pow. 
20 ar zgodnie ze wskazaną 
funkcją i jednolitą koncepcją 
architektoniczną, wybudowanie 20 
pawilonów handlowo-usługowych 

1 mln Gmina Rabka-Zdrój 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 97

6.2. Zadania w obszarze Społeczeństwo 

OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY: GMINA ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ I WYCHOWANIEM 

CEL OPERACYJNY S.1.1. ROZWIJANA JEST INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Budowa placu zabaw w Rdzawce 2014 Wybudowany plac zabaw na 
terenie Rdzawki 

150 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

2. Budowa żłobka w Rabce-Zdrój 2014 Wybudowany i udostępniony 
żłobek na terenie miasta 

2 mln Podmiot Prywatny 

3. Utworzenie Rabczańskiego Centrum 
Integracyjnego (osoby niepełnosprawne, 
starsze, samotne, zagrożone wykluczeniem 
społecznym) oraz powołanie pełnomocnika ds. 
osób niepełnosprawnych 

2014 Powołane forum osób 
niepełnosprawnych, które ma 
udostępnioną bazę lokalową, 
zajmujące się likwidacją barier 
architektonicznych w miejscach 
publicznych, podejmowaniem  
i koordynowaniem wspólnych 
inicjatyw przez różne organizacje 
zajmujące się integracją społeczną 

20 tys./rok Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Polskie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób  
z Upośledzeniem 
Umysłowym 

4. Budowa pełnowymiarowej sali sportowej przy 
Gimnazjum nr 1  

2015-2016 Wybudowana pełnowymiarowa 
sala sportowa przy Gimnazjum 

5 mln Gmina Rabka-Zdrój 

5. Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej  
w Słonem 

2014-2015 Wybudowana przyszkolna sala 
sportowa przy SP nr 3 

3,5 mln Gmina Rabka-Zdrój 

6. Budowa sali gimnastycznej na terenie Ponic 2014-2015 Wybudowana sala gimnastyczna 
przy szkole w Ponicach 

3 mln Gmina Rabka-Zdrój 

7. Uruchomienie przedszkola na Słonem 2014 Uruchomione 1 przedszkola 100 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

8. Modernizacja i poprawa warunków lokalowych 
oraz wyposażenia rabczańskich przedszkoli 

2014-2016 Zmodernizowanych 7 oddziałów 
przedszkolnych, do których 
uczęszcza łącznie 175 dzieci 

400 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

9. Budowa sali gimnastycznej i Orlika  
w Chabówce 

2015-2016  Wybudowana sala gimnastyczna  
i stadion Orlik w Chabówce 

3 mln Gmina Rabka-Zdrój 
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10. Przebudowa boisk przy Zespole Szkół  
w Rdzawce 

2014-2015 Przebudowane boisko w Rdzawce 800 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

11. Utworzenie placówki rehabilitacyjno-
wychowawczej dla osób niepełnosprawnych 
bez ograniczeń wiekowych 

2015 Utworzona placówka 
ukierunkowana na edukację  
i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych  

2 mln Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem 
Umysłowym – koło  
w Rabce-Zdroju. 

12. Budowa placu zabaw w Chabówce 2014 Wybudowany plac zabaw na 
terenie Chabówki 

150 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

13. Budowa placu zabaw w Ponicach 2014 Wybudowany plac zabaw na 
terenie Ponic 

250 tys. Gmina Rabka-Zdrój 
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OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY: GMINA ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ I WYCHOWANIEM 

CEL OPERACYJNY S.1.2. GMINA ZAPEWNIA ATRAKCYJNE I DOSTĘPNE DLA SZEROKIEGO GRONA OSÓB PROGRAMY EDUKACYJNE 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Uatrakcyjnienie oferty Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku poprzez pozyskanie środków z PO KL 
na rozwijanie działalności 

2013-2016 Działający i rozwijający się  
w siedzibie UM Uniwersytet 
Trzeciego Wieku skupiającym ok. 
130 osób 

4 tys./rok 
 

Stowarzyszenie 
prowadzące 
Uniwersytet; Gmina 
Rabka-Zdrój 

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry 
medycznej (lekarzy i pielęgniarek) 

2013-2016 Liczba zorganizowanych szkoleń / 
liczba osób biorących udział  
w szkoleniach 

100 tys./rok  Podmiot wiodący: 
Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka(PO KL) 
Partnerzy: podmioty 
prowadzące sanatoria  
i szpitale uzdrowiskowe 

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników branży turystycznej 
(podnoszenie standardu i jakości obsługi 
klienta, szkolenia językowe) 

2013-2016 Liczba zorganizowanych szkoleń / 
liczba osób biorących udział  
w szkoleniach 

100 tys./rok  Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka (PO KL) 
Przy udziale gestorów 
bazy hotelowo-
turystycznej 

4. Szkolenia dla służb lokalnej administracji 2013-2016 Liczba zorganizowanych szkoleń / 
liczba osób biorących udział  
w szkoleniach 

50 tys./rok  Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka (PO 
KL), Gmina Rabka-
Zdrój 

5. Opracowanie kompleksowych projektów 
programów zajęć pozalekcyjnych oraz 
uzyskanie dla nich finansowania zewnętrznego 

2013-2016 Liczba przygotowanych, złożonych 
i realizowanych projektów 

200 tys./rok  Gmina Rabka-Zdrój 
Partnerzy: dyrektorzy 
szkół (PO KL, Minister 
Sportu, Kuratorium) 
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OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY: GMINA ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SOCJALNĄ I ZDROWOTNĄ 

CEL OPERACYJNY S.2.1. GMINA PROWADZI AKTYWNĄ POLITYKĘ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana pokrycia dachowego i orynnowania, 
malowanie zewnętrznej elewacji, remont 
schodów wejściowych – budynku „Warszawa” – 
ul. Orkana 47 

2014-2015 Termomodernizacja i wymiana 
pokrycia dachowego budynku 
„Warszawa” 

350 tys. 
 

Gmina Rabka-Zdrój 

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana pokrycia dachowego, 
termomodernizacja budynku – budynek 
„Krzywoń”, ul. Parkowa 3 
Modernizacja instalacji c.o. – bud. „Dewajtis” – 
ul. Poniatowskiego 49 

2015-2016 Termomodernizacja i likwidacja 
eternitu w budynku „Krzywoń” 
oraz modernizacja instalacji c.o.  
w budynku „Dewajtis” 

300 tys. 
 

Gmina Rabka-Zdrój 

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
ocieplenie budynku, malowanie elewacji 
zewnętrznej – budynek „Liliana” – ul. Nowy 
Świat 1 

2016-2017 Termomodernizacja budynku 
„Liliana” 

300 tys. 
 

Gmina Rabka-Zdrój 

4. Przebudowa kominów, ocieplenie budynku, 
wymiana pokrycia dachowego, remont  
i malowanie elewacji zewnętrznej – budynek 
„Antonina”, ul. Nowy Świat 7 

2017-2018 Termomodernizacja budynku 
„Antonina” 

300 tys. 
 

Gmina Rabka-Zdrój 

5. Przebudowa kominów, termomodernizacja, 
remont pokrycia dachowego – budynki - ul. 
Poniatowskiego 33, 43 

2018-2019 Termomodernizacja dwóch 
budynków przy u. Poniatowskiego 

250 tys. 
 

Gmina Rabka-Zdrój 

6. Wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia 
dachowego, termomodernizacja budynku – ul. 
Aleja 1000-lecia 18 

2019-2020 Termomodernizacja budynku przy 
ul. Aleja 1000-lecia 18 

250 tys. 
 

Gmina Rabka-Zdrój 
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OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY: GMINA ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SOCJALNĄ I ZDROWOTNĄ 

CEL OPERACYJNY S.2.2. GMINA WSPIERA AKTYWNĄ INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-
ZAWODOWEJ  
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Uruchomienie Klubu seniora dla osób 
niepełnosprawnych, wraz z uruchomieniem 
programów edukacyjnych  

2014 Działający klub seniora 
ukierunkowany na wsparcie 
edukacyjne starszych osób 
niepełnosprawnych 

50 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

2. Uruchomienie świetlicy dla dzieci i młodzieży 
uczącej się na osiedlach miejskich 

2014-2016 Działająca świetlica dla dzieci  
i młodzieży 

100 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

 

OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY: GMINA ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SOCJALNĄ I ZDROWOTNĄ 

CEL OPERACYJNY S.2.3. GMINA PROWADZI AKTYWNĄ POLITYKĘ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Zwiększenie dostępu mieszkańców do 
wysokiej klasy lekarzy specjalistów 

2013-2016 Zwiększanie liczby gabinetów 
specjalistycznych przyjmujących 
pacjentów w ramach kontraktu  
z NFZ 

W ramach kontraktu Szpital Miejski 
(kontrakt) 

2. Unowocześnienie bazy lokalowo-sprzętowej 
Szpitala 

2013-2016 Poprawa wyposażenia placówek 
publicznej służby zdrowia 

W ramach kontraktu Szpital Miejski 
(kontrakt) 

3. Aktywna realizacja polityki w zakresie badań 
profilaktycznych i przesiewowych 

2013-2016 Programy profilaktyki zdrowotnej 
osób dorosłych oraz cykliczne 
badania przesiewowe wśród dzieci 
i młodzieży 

W ramach kontraktu Szpital Miejski 
(kontrakt), Gmina 
Rabka-Zdroj 

4. Utworzenie oddziału ginekologiczno-
położniczego oraz neonatologicznego  

2013-2016 Utworzone oddziały: 
ginekologiczno-położniczy, 

5 mln Szpital Miejski 
(kontrakt) 
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i dziecięcego przy Szpitalu Miejskim neonatologiczny i dziecięcy 

 

OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY: GMINA JEST BEZPIECZNA I ZABEZPIECZONA PRZED 

SKUTKAMI KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 

CEL OPERACYJNY S.3.1. INSTYTUCJE SŁUŻĄCE BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU SĄ DOBRZE WYPOSAŻONE I PRZYGOTOWANE DO PEŁNIENIA 

SWOICH ZADAŃ 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Budowa zintegrowanego systemu łączności 
między służbami: Policja, PSP, OSP, Straż 
Miejska 

2015 Sprawnie działający system 
łączności pomiędzy służbami 

20 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

2. Organizacja łączonych patroli policji i straży 
miejskiej w okresie wakacji i ferii zimowych 

2013-2016 
(kontynuacja 
po roku 2016) 

Wspólne patrole Policji i Straży 
oraz realizacja wspólnych 
projektów prewencyjnych 

W ramach budżetów 
instytucji 

Policja oraz Straż 
Miejska (Gmina jako 
inicjator) 

3. Doświetlenie przejść dla pieszych 2013-2016 
(kontynuacja 
po roku 2016) 

Montaż specjalistycznego 
oświetlenia nad 15 przejściami dla 
pieszych w centrum miasta  
w ciągu dróg gminnych 

80 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

4. Uporządkowanie oznakowania ulic (znaki 
drogowe, ujednolicenie oznakowania) 

2014 Systematyczny przegląd 
oznakowania, jego zasadności 
wraz z ujednoliceniem systemu 

200 tys. Gmina Rabka-Zdrój 
Partnerzy: Policja, Straż 
Miejska, zarządcy dróg 

5. Oznakowania przy szkole, w tym szkoła dla 
niewidomych 

2014 Montaż nowoczesnych systemów 
znakowania i doświetlania przejść 
dla pieszych przy 5 szkołach, wraz 
ze specjalnym systemem 
dźwiękowym przy szkole dla 
niewidomych 

8 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

6. Budowa systemu elektronicznego monitoringu 
miasta (instalacja kamer wraz z systemem 
kontroli). Monitoring miasta: 
- Orkana, Piłsudskiego, Zakopiańska; 
- Skrzyżowanie Piłsudskiego, Zakopiańska; 
- Rabka-Zdrój Rynek; 

2014-2016 
(kontynuacja 
po roku 2016) 

Montaż kamer 1,3 mln Gmina Rabka-Zdrój 
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- Zdrojowa, Deptak, Al. 1000-lecia; 
- Park Zdrojowy 

7. Regulacja rzeki Poniczanki  2014-2016 
 

Uregulowana i bezpieczna dla 
mieszkańców Poniczanka 

5 mln RZGW 

8. Regulacja Potoku Rdzawka 2014-2016 Uregulowany i bezpieczny dla 
mieszkańców potok Rdzawka 

3 mln RZGW 

9. Regulacja rzeki Raby przepływającej przez 
Chabówkę i w Zaryte 

2014-2016 Uregulowana Raba przepływająca 
przez Chabówkę  

1,5 mln RZGW 

 

OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY: SAMORZĄD RABKI-ZDRÓJ ZAPEWNIA WŁAŚCIWĄ 

KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ ORAZ PRZYJAZNĄ ADMINISTRACJĘ 

CEL OPERACYJNY S.4.1. UŁATWIENIE KOMUNIKACJI SAMORZĄDU Z MIESZKAŃCAMI 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Rozwijanie projektu E-urząd 2014-2016 Wdrożony system obsługi 
mieszkańców E-urząd 

1 mln Gmina Rabka-Zdrój 

 

OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO CEL STRATEGICZNY: SAMORZĄD RABKI-ZDRÓJ ZAPEWNIA WŁAŚCIWĄ 

KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ ORAZ PRZYJAZNĄ ADMINISTRACJĘ 

CEL OPERACYJNY S.4.2. GMINA AKTYWNIE WSPIERA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA JEJ TERENIE 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Utworzenie Rady Pożytku Publicznego  
i przekazywanie jej zadań związanych  
z działaniami edukacyjno-wychowawczymi  
i kulturalnymi organizacjom pozarządowym  
w trybie konkursów grantowych 

Począwszy od 
roku 2013 

Opracowany i wdrożony program 
przekazywania środków  
w budżecie gminy na granty dla 
NGO 

Do ustalenia wielkość 
przekazywanych w ten 
sposób środków  
z budżetu 
(sugerowane: 200 
tys./rok) 

Gmina Rabka-Zdrój 

2. Rozszerzania współpracy Gminy  
z organizacjami pozarządowymi 

2013-2016 Realizacja zadań w ramach 
konkursów grantowych, 

220 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 
wraz z org. 
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poszerzenie oferty Gminy pozarządowymi 
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6.3. Zadania w obszarze Ekologia  

OBSZAR: EKOLOGIA CEL STRATEGICZNY: ŚRODOWISKO NATURALNE RABKI-ZDRÓJ SPEŁNIAJĄCE 

NAJWYŻSZE STANDARDY EKOLOGICZNE 

CEL OPERACYJNY E.1.1. PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania 
(tysiące złotych) 

Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabce-Zdrój  
w rejonie ulicy Wójtowiczowej i Gorczańskiej 

2014-2015 Wybudowana kanalizacja sanitarna 
w Rabce-Zdrój 

2 900  Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

2. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej  
w Rabce-Zdrój w rejonie ul. Dietla (powyżej 
GORD) 

2014-2015 Wybudowana i rozbudowana 
kanalizacja sanitarna w Rabce-
Zdrój 

395  ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabce-Zdrój  
w rejonie ulicy Zakopiańskiej 

2014-2016 Wybudowana kanalizacja sanitarna 
w Rabce-Zdrój 

2 160  Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabce-Zdrój  
w rejonie ulicy Poniatowskiego (os. 
Luberdówka) 

2014-2016 Wybudowana kanalizacja sanitarna 
w Rabce-Zdrój 

215 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabce-Zdrój  
w rejonie ulicy Poniatowskiego (os. Filasowka) 

2014-2016 Wybudowana kanalizacja sanitarna 
w Rabce-Zdrój 

245 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabce-Zdrój  
w rejonie ulicy Miśkowcówka 

2014-2016 Wybudowana kanalizacja sanitarna 
w Rabce-Zdrój 

598 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabce-Zdrój  
w rejonie ulicy Poniatowskiego (rejon wyciągu 
Maciejowa) 

2014-2016 Wybudowana kanalizacja sanitarna 
w Rabce-Zdrój 

595 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

8. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w ulicach: Poniatowskiego, Spokojna, 
Zakopiańska – boczna, Dietla (w jezdni)  

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Przebudowana kanalizacja 
sanitarna w Rabce-Zdrój 

1 400 ZWiK 

9. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Cichej, 
Norwida, Spokojna, Nowy Świat (od ul. Rudnika 
do ul. Krótkiej), ul. Zakopiańska - boczna 

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Przebudowana sieć wodociągowa 
na terenie Rabki-Zdrój 

1 100 ZWiK  

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami ul. Sądecka między mostami wraz 

2014-2016 
(kontynuacja 

Wybudowana i kanalizacja 
sanitarna w Rabce-Zdrój 

1 900 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 
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z częścią ul. Garncarskiej w Rabce-Zdroju. po 2016) 
11. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków  2014-2016 

(kontynuacja 
po 2016) 

Zmodernizowany obiekt 30 600 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

13. Budowa systemów gromadzenia  
i odprowadzania ścieków komunalnych lub 
innych systemów zapewniających ten sam 
poziom ochrony środowiska w miejscowości 
Ponice 

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowany system gromadzenia 
i odprowadzania ścieków 
komunalnych lub inny system 
zapewniających ten sam poziom 
ochrony środowiska w 
miejscowości Ponice 

10 700 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

14. Budowa systemów gromadzenia  
i odprowadzania ścieków komunalnych lub 
innych systemów zapewniających ten sam 
poziom ochrony środowiska w miejscowości 
Rdzawka 

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowany system gromadzenia 
i odprowadzania ścieków 
komunalnych lub inny system 
zapewniających ten sam poziom 
ochrony środowiska w 
miejscowości Rdzawka 

14 700 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Rabka-Zdrój ul. Zaryte lub innego systemu 
zapewniającego ten sam poziom ochrony 
środowiska 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowana kanalizacja sanitarna 
dla Rabki-Zdroju w rejonie ul. 
Zaryte lub inny system 
zapewniający ten sam poziom 
ochrony środowiska 

11 200 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

16. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej ul. 
Podhalańska (od dawnych budynków ZOZ  
w górę) 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowana i rozbudowana sieć 
wodociągowa na terenie Rabki-
Zdrój (w latach 2014-2015 – 
opracowanie dokumentacji 
technicznej) 

7 300 ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój 

17. Budowa sieci wodociągowej w Rabce-Zdrój  
w rejonie ulic: Kasprowicza i Tetmajera 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowana sieć wodociągowa 
na terenie Rabki-Zdrój 

530 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

18. Budowa sieci wodociągowej w Rabce-Zdrój  
w rejonie ulicy Garncarskiej i Sądeckiej 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowana sieć wodociągowa 
na terenie Rabki-Zdrój 

910 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

19. Budowa sieci wodociągowej i zbiornika 
wyrównawczego w rejonie ulic: Gilówka – 
Garncarska 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowana sieć wodociągowa 
na terenie Rabki-Zdrój 

16 000 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

20. Budowa sieci wodociągowej od SUW 
Poniczanka w rejon os. Traczykówka 

2016 
(kontynuacja 

Wybudowana sieć wodociągowa 
na terenie Rabki-Zdrój 

1 400 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 
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po 2016) 
21.  Budowa sieci wodociągowej dla os. Łęgi 2016 

(kontynuacja 
po 2016) 

Wybudowana sieć wodociągowa 
na terenie Rabki-Zdrój 

8 600 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

22. Przebudowa SUW Poniczanka wraz z budową 
nowej bazy technicznej dla działu eksploatacji 
sieci 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Zmodernizowana SUW Poniczanka 
(w latach 2013-2014 – 
opracowanie dokumentacji 
przygotowawczej) 

23 000 ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój 

23. Budowa systemów gromadzenia  
i odprowadzania ścieków komunalnych lub 
innych systemów zapewniających ten sam 
poziom ochrony środowiska w miejscowości 
Rabka-Zdrój w rejonie ulic: Podhalańska, do 
Pociesznej Wody, Pasieczna 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowany system gromadzenia 
i odprowadzania ścieków 
komunalnych lub inny system 
zapewniających ten sam poziom 
ochrony środowiska  
w miejscowości Rabka-Zdrój  
w rejonie ulic: Podhalańska, do 
Pociesznej Wody, Pasieczna 

6 100 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

24. Budowa systemów gromadzenia  
i odprowadzania ścieków komunalnych lub 
innych systemów zapewniających ten sam 
poziom ochrony środowiska w miejscowości 
Chabówka 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowany system gromadzenia 
i odprowadzania ścieków 
komunalnych lub inny system 
zapewniających ten sam poziom 
ochrony środowiska  
w miejscowości Chabówka 

30 000 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

25. Budowa systemów gromadzenia  
i odprowadzania ścieków komunalnych lub 
innych systemów zapewniających ten sam 
poziom ochrony środowiska w miejscowości 
Rabka-Zdrój w rejonie ulic: Gilówka – 
Garncarska, Bystrej 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowany system gromadzenia 
i odprowadzania ścieków 
komunalnych lub inny system 
zapewniających ten sam poziom 
ochrony środowiska  
w miejscowości Rabka-Zdrój  
w rejonie ulic: Gilówka – 
Garncarska, Bystrej 

2 000 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 

26. Budowa systemów gromadzenia  
i odprowadzania ścieków komunalnych lub 
innych systemów zapewniających ten sam 
poziom ochrony środowiska w miejscowości 
Rabka-Zdrój w rejonie ulic: Kilińskiego i Za 
Rabą 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowany system gromadzenia 
i odprowadzania ścieków 
komunalnych lub inny system 
zapewniających ten sam poziom 
ochrony środowiska  
w miejscowości Rabka-Zdrój  
w rejonie ulic: Kilińskiego i Za 

5 000 Gmina Rabka-Zdrój 
(ZWiK) 
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Rabą 
27. Przebudowa istniejących kanałów 

w końcówkach ulic Brzozowa, Pocztowa, 
Roztoki 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Przebudowana kanalizacja 
sanitarna w Rabce-Zdrój 

809 ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój. 

28. Przebudowa istniejącego kanału w ul. Nowy 
Świat 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Przebudowana kanalizacja 
sanitarna w Rabce-Zdrój 

925 ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój. 

29. Budowa drugiej nitki kolektora  
w ul. Kasprowicza (do starej oczyszczalni) 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Przebudowana kanalizacja 
sanitarna w Rabce-Zdrój 

2 300 ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój. 

30. Budowa kanału na lewym brzegu potoku 
Słonka (od ul. Chopina do ul. Piłsudskiego) 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Przebudowana kanalizacja 
sanitarna w Rabce-Zdrój 

1 200 ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój. 

31. Przebudowa istniejącego kanału w ul. Nowy 
Świat 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Przebudowana kanalizacja 
sanitarna w Rabce-Zdrój 

1 400 ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój. 

32. Przebudowa istniejącego kanału w ul. 
Podhalańska (od starej szkoły do hotelowca) 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Przebudowana kanalizacja 
sanitarna w Rabce-Zdrój 

4 200 ZWiK i Gmina Rabka-
Zdrój. 
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OBSZAR: EKOLOGIA CEL STRATEGICZNY: ŚRODOWISKO NATURALNE RABKI-ZDRÓJ SPEŁNIAJĄCE 

NAJWYŻSZE STANDARDY EKOLOGICZNE 

CEL OPERACYJNY E.1.2. PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Monitorowanie działania systemu zmniejszenia 
ilości składowanych odpadów komunalnych 
poprzez doskonalenie systemu segregacji 
odpadów 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Zwiększenie liczby odpadów 
segregowanych „u źródła” 

W ramach kosztów 
odbioru śmieci (ZK) 

Gmina Rabka-Zdrój 
(ZK) 

2. Racjonalizacja i rozszerzenie systemu 
segregacji  

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Udoskonalony system segregacji 
„u źródła” w szczególności na 
dużych osiedlach mieszkaniowych 

W ramach kosztów 
odbioru śmieci (ZK) 

Gmina Rabka-Zdrój 
(ZK) 

3. Kompleksowy program utylizacji eternitu 2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Zapewnienie możliwości odbioru 
eternitu wraz z jego bezpieczną 
utylizacją z gospodarstw 
prywatnych 

20 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 
(ZK) 

 



Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014 – 2020 
 

 110

 

OBSZAR: EKOLOGIA CEL STRATEGICZNY: ŚRODOWISKO NATURALNE RABKI-ZDRÓJ SPEŁNIAJĄCE 

NAJWYŻSZE STANDARDY EKOLOGICZNE 

CEL OPERACYJNY E.1.3. ZMNIEJSZANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ (ENERGIA ODNAWIALNA I EDUKACJA) 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Wdrożenie Programu Likwidacji Niskiej Emisji 
(50% dopłata UM do wymiany pieców na 
ekologiczne – gazowe lub ekogroszek) 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wymiana pieców w ok. 1 000 
obiektach na obszarze Gminy 

8 mln Właściciele obiektów 
(Gmina pozyska środki 
zewnętrzne na 
współfinansowanie 
inwestycji) 

2. Program montażu instalacji solarnych (50% 
dopłata UM do wymiany pieców na 
ekologiczne) 

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Zamontowanie instalacji solarnych 
na ok. 500 obiektach na obszarze 
Gminy 

6 mln Właściciele obiektów 
(Gmina pozyska środki 
zewnętrzne na 
współfinansowanie 
inwestycji) 

3. Dokończenie gazyfikacji Gminy 2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Pełna gazyfikacja Gminy Rabka-
Zdrój 

25 mln PGiNG 

4. Edukacja ekologiczna w zakresie ograniczania 
niskiej emisji oraz systematyczne kontrole 
Straży Miejskiej w zakresie paliwa spalanego w 
piecach 

2013-2016 
 (kontynuacja 

po 2016) 

Ograniczenie niskiej emisji, w tym 
w szczególności zanieczyszczeń 
powstających ze spalania odpadów 

W ramach kosztów 
funkcjonowania SM 

Straż Miejska 

5. Stworzenie i wdrożenie programu dopłat do 
wymiany istniejących źródeł ciepła na bardziej 
przyjazne środowisku 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Stworzony i uruchomiony program 
dopłat do wymiany istniejących 
źródeł ciepła na bardziej przyjazne 
środowisku 

20 mln Gmina Rabka-Zdrój ze 
wsparciem środkami 
WFOŚiGW 
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6.4.Zadania w obszarze Kultura, sztuka i promocja 

OBSZAR: KULTURA, SZTUKA I 
PROMOCJA 

CEL STRATEGICZNY: KULTURA I SZTUKA OPIERA SIĘ O LOKALNĄ TOŻSAMOŚĆ,   
A TAKŻE SŁUŻY FUNKCJI TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEJ 

CEL OPERACYJNY K.1.1. WYSOKA JAKOŚĆ PLACÓWEK KULTURY 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Budowa Domu Strażaka wraz z Wiejskim 
Centrum Kulturalno-Sportowy w Chabówce 

2013-2014 Wybudowany obiekt o funkcjach 
kulturalno-oświatowych  
w Chabówce 

2,5 mln  OSP Chabówka wraz  
z Gminą Rabka-Zdrój 

2. Opracowanie dokumentacji dla budowy 
Europejskiego Centrum - Młodzieżowego 
Domu Kultury na terenie Miasta 

2014 Opracowana dokumentacja 
koncepcyjna i budowlana dla 
Europejskiego Centrum - 
Młodzieżowego Domu Kultury 

200 tys.  Gmina Rabka-Zdrój 

3. Plenerowa Galeria Uzdrowiskowa (zakup 
systemu wystawienniczego na deptak + 
coroczna organizacja wystaw)  

2014  
(działalność od 

2014) 

Utworzenie plenerowej galerii, 
oraz cykliczna organizacja wystaw 
plenerowych  

80 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 

4.  Modernizacja kina „Śnieżka” z dostosowaniem 
do funkcji inkubatora dla organizacji 
pozarządowych działających w sferze kultury 

2014-2015 Zmodernizowany obiekt kinowy 2,5 mln Gmina Rabka-Zdrój 

5. Budowa nowej siedziby Teatru Lalek „Rabcio” 2014-2016 Wybudowana nowa sala 
widowiskowa na 250 miejsc, 
kawiarnia, sala wystawiennicza 
(ok. 200 m2) 

10 mln 
 

Powiat nowotarski 

6. Kompleksowy program odnowy przydrożnych 
kapliczek na terenach wiejskich  

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Systematycznie odnawiane 
kapliczki przydrożne na terenie 
Chabówki, Ponic i Rdzawki 

100 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 

7. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP  
w Rdzawce wraz z WDK 

2015-2016 Przebudowany obiekt OSP  
w Rdzawce 

950 tys. OSP Rdzawka wraz z 
Gminą Rabka-Zdrój 

8. Budowa Wiejskiego Domu Kultury przy OSP w 
Ponicach 

2015-2016 Wybudowany obiekt o funkcjach 
kulturalno-oświatowych  
w Ponicach 

2 mln  Gmina Rabka-Zdrój 

9. Rewitalizacja Galerii „Pod Aniołem” 2015-2016 Odnowiony obiekt Galerii „Pod 
Aniołem” 

2 mln Gmina Rabka-Zdrój 
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10. Odnowienie zabytkowego kościółka na 
Sołtysówce wraz z utworzeniem Muzeum 
Regionalnego 

2015-2016 Odnowiony zabytek wraz  
z utworzonym muzeum 

800 tys. Stowarzyszenie 
„Ponice…do kłębka” 

11. Modernizacja skansenu w Chabówce oraz 
działania ze strony samorządu Rabki 
zmierzające do przejęcia skansenu przez 
Samorząd Województwa 

2015-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Skansen z nowoczesnym centrum 
ekspozycyjnym 

10 mln PKP Cargo 

12. Budowa Europejskiego Centrum - 
Młodzieżowego Domu Kultury w Rabce-Zdrój 

2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wybudowany obiekt w którym 
siedzibę znajdą: MOK; inkubator 
dla organizacji pozarządowych; 
inkubator kulturalny; 
pomieszczenia dla twórców 
ludowych i sale warsztatowe; sala 
widowiskowa, sale 
wystawiennicze; biblioteka wraz  
z centrum medialno-
informacyjnym 

10 mln Gmina Rabka-Zdrój 
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OBSZAR: KULTURA, SZTUKA I 
PROMOCJA 

CEL STRATEGICZNY: KULTURA I SZTUKA OPIERA SIĘ O LOKALNĄ TOŻSAMOŚĆ, A 

TAKŻE SŁUŻY FUNKCJI TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEJ 

CEL OPERACYJNY K.1.2. OFERTA PLACÓWEK KULTURY WSPIERA FUNKCJE TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWĄ 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Coroczne opracowywanie kalendarza imprez co roku Możliwość informowania 
mieszkańców, turystów  
i kuracjuszy o bieżących 
wydarzeniach 

Bez kosztów UM w Rabce-Zdroju 
oraz MOK 

2. Współfinansowanie przez Samorząd Gminy 
ważnych wydarzeń z zakresu kultury oraz 
imprez, które wpływają na poprawę oferty 
turystyczno-rekreacyjnej Rabki-Zdrój  
i przyczyniają się do jej promocji o zasięgu co 
najmniej regionalnym (w tym m.in. 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, 
Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych, Spartakiada Integracyjna Dzieci 
i Młodzieży, Festiwal Rabczańskiej Solanki, 
Taneczne Wakacje z finalistami programy You 
Can Dance, Międzynarodowy Plener 
Rzeźbiarski, Majówka pod Gorcami, Dzień 
Dziecka, Mistrzostwa Podhala w szachach, 
Dożynki Gminne, Parowozjada, Konkursy Palm 
Wielkanocnych, Odkryj Beskid Wyspowy, 
Imprezy organizowane corocznie przez 
Rodzinny Park Rozrywki Rabkoland, Święty 
Mikołaj w Mieście Dzieci Świata 

co roku Stworzenie ciekawej propozycji 
kulturalnej dla mieszkańców 
Rabki-Zdrój oraz tworzenie 
atrakcji która przyciągnie do Rabki 
turystów oraz pozwoli lepiej 
zapromować miasto  
w regionalnych i ogólnopolskich 
mediach i publikatorach 

1 mln/rok UM w Rabce-Zdroju 
oraz MOK 
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OBSZAR: KULTURA, SZTUKA I 
PROMOCJA 

CEL STRATEGICZNY: KULTURA I SZTUKA OPIERA SIĘ O LOKALNĄ TOŻSAMOŚĆ,  
A TAKŻE SŁUŻY FUNKCJI TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEJ 

CEL OPERACYJNY K.1.3. PROMOCJA DZIEDZICTWA I KULTURY LOKALNEJ 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Stała promocja miasta, jego atrakcji i oferty 
turystyczno-uzdrowiskowej 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wykorzystanie zestawu narzędzi 
promocyjnych w tym m.in. 
promocja poprzez reklamę  
w folderach, gazetach, 
wydawnictwach, ulotkach, udział 
w targach i imprezach 
wystawienniczych, kontakty  
z miastami partnerskimi, montaż 
tzw. „witaczy” przy wjeździe do 
miasta 

100 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 
wraz z partnerami: 
Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka, 
Stowarzyszenie 
Gospodarstw 
Agroturystycznych, 
gestorzy bazy 
hotelowej 

2. Utrzymanie i promocja galerii twórców 
lokalnych 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Wypromowani twórcy lokalni 10 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 
(MOK) 
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OBSZAR: KULTURA, SZTUKA I 
PROMOCJA 

CEL STRATEGICZNY: OFERTA TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWA RABKI-ZDRÓJ 

JEST WYPROMOWANA 

CEL OPERACYJNY K.2.1. IDENTYFIKACJA I PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWYCH RABKI-ZDRÓJ 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

1. Udział w Małopolskim Systemie Informacji 
Turystycznej 

2013 – 2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Aktywny udział Gminy  
w małopolskim systemie 

25 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego, MOT 

2. Udział Gminy w wydarzeniach medialnych 
promujących uzdrowisko 

2013-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Obecność Rabki-Zdrój  
w wydarzeniach medialnych  
o charakterze ogólnopolskim 

200 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 

3. Wprowadzenie wspólnego karnetu 
narciarskiego połączonego z wstępem do 
atrakcji turystycznych Rabki 

2014 Wdrożony wspólny system 
karnetowy 

Bez kosztów dla Gminy Gestorzy bazy 
sportowo-rekreacyjnej 

4. Nawiązanie współpracy z operatorami turyst.  
i gestorami bazy hotelarsko-gastronomicznej 
na terenie Rabki-Zdrój w celu wprowadzenia 
komplementarnych działań promocyjnych 

2014 Stała współpraca prowadząca do 
wprowadzenia komplementarnych 
działań promocyjnych 

Bez kosztów dla Gminy Gmina Rabka-Zdrój 

5. Opracowanie i wdrożenie nowej, atrakcyjnej 
strony miasta 

2014 Wdrożone narzędzie informatyczne 50 tys. Gmina Rabka-Zdrój  

6. Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej 2014 Współpraca prowadząca do 
wprowadzenia komplementarnych 
działań promocyjnych 

50 tys. Gmina Rabka-Zdrój 
wraz z gestorami bazy 
sportowo-rekreacyjnej 

7. Opracowanie Strategii Promocji Rabki-Zdroju 
wraz z koncepcją promocji marki 

2014-2016 Opracowany dokument i wdrożona 
koncepcja promocji 

100 tys. Gmina Rabka-Zdrój 
wraz z partnerami 

8. Opracowanie i wdrożenie systemu oraz 
oznakowanie atrakcji turystycznych miasta 

2014-2016 Opracowana koncepcja systemu 
wraz z czytelnym oznakowaniem 
wskazanych atrakcji 

50 tys./rok Gmina Rabka-Zdrój 
wraz z partnerami 

9 Wprowadzenie systemu certyfikacji obiektów 
hotelowo-pensjonatowych 

2014-2016 Opracowana koncepcja systemu 
wraz z oznakowaniem obiektów 

10 tys. Gmina Rabka-Zdrój 
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6.4. Zadania w obszarze Gospodarka  

OBSZAR: GOSPODARKA CEL STRATEGICZNY: STWORZONE ZOSTAŁY KORZYSTNE WARUNKI DO PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

CEL OPERACYJNY G.1.1. SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY SYSTEM KOMUNIKACJI POMIĘDZY SAMORZĄDEM, INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU, A 

PRZEDSIĘBIORCAMI WRAZ Z SYSTEMEM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas realizacji 

zadania 
Oczekiwane rezultaty Koszt zadania  Podmiot 

odpowiedzialny 
1. Organizacja cyklicznych spotkań 

gospodarczych pod nazwą Rabczańskie 
Forum Przedsiębiorczości 

2013-2016 
(kontynuacja po 

2016) 

Integracja środowisk 
gospodarczych i władz 
samorządowych wraz  
z platformą wymiany informacji 
pomiędzy przedsiębiorcami,  
a przedstawicielami władz 

Bez kosztów Gmina Rabka-Zdrój 
wspólnie z Fundacją 
Rozwoju Regionu Rabka 

2. Wspomaganie rozwoju 
przedsiębiorczości w Rabce-Zdroju 
przez Fundację Rozwoju Regionu 
Rabka poprzez wsparcie zakładania 
działalności gospodarczej oraz pomoc 
w rozwoju istniejących firm. Realizacja 
projektów doradczych, szkoleniowych  
i finansowych (pożyczki i poręczenia) 
finansowanych z MRPO, PO IG, PO KL 
oraz innych funduszy oraz środków 
własnych 

2013-2016 
(kontynuacja po 

2016) 

Stworzenie warunków do 
budowania konkurencyjnej 
pozycji rabczańskich 
przedsiębiorców oraz 
wspomaganie ich rozwoju ze 
szczególnym uwzględnieniem 
tworzenia zintegrowanej  
i konkurencyjnej oferty 
turystyczno-uzdrowiskowej 

Bez kosztów dla 
Gminy 

 

Fundacja Rozwoju 
Regionu Rabka 
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OBSZAR: GOSPODARKA CEL STRATEGICZNY: STWORZONE ZOSTAŁY KORZYSTNE WARUNKI DO PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

CEL OPERACYJNY G.1.2. PRZYGOTOWANA I WYPROMOWANA OFERTA INWESTYCYJNA GMINY 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania  Podmiot odpowiedzialny 

1. Opracowanie oferty inwestycyjnej 
budowy centrum rekreacyjno-
sportowo-kongresowego 

2014 Pozyskanie inwestora, który 
zrealizuje najistotniejszą,  
z punktu widzenia 
podniesienia 
konkurencyjności Rabki-
Zdroju, inwestycję  
w mieście 

10 tys. Gmina Rabka-Zdrój 

2. Zbieranie i udostępnianie lokalnym 
przedsiębiorcom informacji na temat 
potencjalnych partnerów 
gospodarczych i handlowych  

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Zwiększenie poziomu 
inwestycji na terenie Rabki-
Zdrój, w tym realizowanych 
przez rodzimych 
inwestorów 

W ramach kosztów 
funkcjonowania Urzędu 

i FRRR 

Gmina Rabka-Zdrój wspólnie  
z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka 

3. Przygotowanie profesjonalnej oferty 
inwestycyjnej dla przedsiębiorców, 
materiału zawierającego podstawowe 
informacje dla potencjalnych 
inwestorów z zakresu gospodarki 
lokalnej i oferty inwestycyjnej gminy 
(np. w formie CD i na podstronie 
gospodarczej internetowego portalu 
Rabki-Zdrój) 

2014-2016 
Funkcjonowanie 

od 2014 

Zwiększenie poziomu 
inwestycji na terenie Rabki-
Zdrój 

W ramach kosztów 
funkcjonowania Urzędu 

i FRRR 

Gmina Rabka-Zdrój wspólnie  
z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka 

4. Utworzenie w ramach internetowego 
portalu Rabki-Zdrój podstrony 
gospodarczej z informacjami 
branżowymi dla inwestorów  
i kontrahentów oraz linkami 
(odnośnikami) do stron lokalnych 
przedsiębiorców, regionalnych 

2014 
Funkcjonowanie 

od 2014 

Ułatwienie prowadzenia 
działalności gospodarczej 
oraz inwestowania na 
terenie Rabki-Zdrój 

W ramach kosztów 
funkcjonowania Urzędu 

i FRRR 

Gmina Rabka-Zdrój wspólnie  
z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka 
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organizacji około biznesowych  
i instytucji samorządowych 

5. Opracowanie kompleksowego katalogu 
potrzeb inwestycyjnych gminy Rabka-
Zdrój niezbędnych do jej 
dynamicznego rozwoju w ramach 
tworzonego przez Stowarzyszenie 
Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej 
Polskiej katalogu potrzeb 
inwestycyjnych gmin uzdrowiskowych 

2014 Ułatwienie prowadzenia 
działalności gospodarczej 
oraz inwestowania na 
terenie Rabki-Zdrój,  
w szczególności  
w obszarach związanych  
z podstawową funkcją 
Gminy, tj. turystyczno-
uzdrowiskową 

W ramach kosztów 
funkcjonowania Urzędu 

i FRRR 

Gmina Rabka-Zdrój wspólnie  
z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka 

6. Intensywna promocja ofert 
inwestycyjnych Rabki-Zdrój oraz jej 
walorów gospodarczych 

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Zwiększenie poziomu 
inwestycji na terenie Rabki-
Zdrój 

W ramach kosztów 
funkcjonowania Urzędu 

i FRRR 

Gmina Rabka-Zdrój wspólnie  
z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka 

7. Utrzymywanie stałych kontaktów  
i współpraca z instytucjami 
regionalnymi prowadzącymi działania 
promujące gospodarkę województwa 
małopolskiego 

2014-2016 
(kontynuacja 

po 2016) 

Ułatwienie prowadzenia 
działalności gospodarczej 
oraz inwestowania na 
terenie Rabki-Zdrój 

W ramach kosztów 
funkcjonowania Urzędu 

i FRRR 

Gmina Rabka-Zdrój wspólnie  
z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka 

8. Przygotowanie strefy usług 
turystycznych „Maciejowa” 

2014-2016 Wybudowana strefa o pow. 
ok. 2 ha z (droga do strefy, 
uzbrojenie terenu) 

2 mln Gmina Rabka-Zdrój 

9. Budowa strefy ekonomicznej 
„Rdzawka” (w bezpośrednim 
sąsiedztwie „zakopianki”) 

2015-2016 Wybudowana strefa o pow. 
ok. 2 ha (droga do strefy, 
uzbrojenie terenu) 

2 mln Gmina Rabka-Zdrój 
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OBSZAR: GOSPODARKA CEL STRATEGICZNY: ROLNICTWO NA TERENACH WIEJSKICH JEST WSPIERANE 

CEL OPERACYJNY G.2.1. ZAPEWNIONE ZOSTAŁO WSPARCIE DORADCZE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 
Lp. Nazwa planowanego zadania Czas 

realizacji 
zadania 

Oczekiwane rezultaty Koszt zadania  Podmiot odpowiedzialny 

1. Działania edukacyjno-doradcze 
skierowane do gospodarstw rolnych 

2013-2014 Zapewnienie stałego 
doradztwa osobom 
prowadzącym 
gospodarstwa rolne 

W ramach budżetów 
instytucji doradczych 

ARiMR, ODR 

2. Promocja zalesienia i zadrzewienia 
gruntów o niskiej przydatności rolniczej 
oraz terenów podatnych na erozję,  
a także ochrona i tworzenie zieleni 
śródpolnej 

2013-2014 Zmiana użytkowania 
gruntów rolnych 

W ramach budżetów 
instytucji doradczych 

ARiMR, ODR 

3. Promocja proekologicznych systemów 
produkcji rolnej, jako alternatywnego 
źródła dochodów dla producentów 
rolnych 

2013-2014 Zwiększenie dochodów 
gospodarstw rolnych  
z terenu gminy 

W ramach budżetów 
instytucji doradczych 

ARiMR, ODR 

4. Kompleksowy program wsparcia 
rozwoju agroturystyki na terenach 
wiejskich wraz z opracowaniem oferty 
agroturystycznej prezentującej walory 
turystyczne wsi, pod kątem ich 
dostępności dla potencjalnych turystów 

2014-2016 Udzielenie wsparcia 
doradczego i finansowego 
ok. 60 gospodarstwom 
agroturystycznym na 
terenie Gminy 

Bez kosztów dla Gminy FRRR, LGD Przyjazna Dolina Raby 
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7. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU  
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój należy rozpatrywać na trzech 
poziomach: 

� merytorycznym; 
� organizacyjnym; 
� społecznym. 

Rekomendacje wdrożeniowe zawierają propozycje działań, których podjęcie może 
ułatwić wdrożenie zapisów Strategii Rozwoju oraz umożliwić ich stałe monitorowanie  
i dostosowywanie do zmieniających się warunków otoczenia społeczno-gospodarczego. 

7.1. Poziom merytoryczny 
Poziom merytoryczny obejmuje strategię oraz narzędzia zarządzania strategicznego 

gminą. Na poziomie merytorycznym powinno uwzględniać się skoordynowanie zapisów planu 
strategicznego z innymi dokumentami planistycznymi gminy, np. strategiami branżowymi, 
wieloletnim planem inwestycyjnym oraz miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

STRATEGIE – programy prowadzące do osiągania celów strategicznych w wybranej 
dziedzinie życia gminy. W ramach Strategii Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 odpowiada 
to zapisom planów operacyjnych w następujących obszarach rozwoju:  

1. Zagospodarowanie przestrzenne; 
2. Społeczeństwo; 
3. Ekologia; 
4. Kultura, sztuka i promocja; 
5. Gospodarka. 

7.1.1. Narzędzia pomocne w realizacji strategii  

� Wieloletni Plan Finansowy – obejmujący zazwyczaj okres trzyletni jest 
dokumentem „kroczącym”, uzupełnianym każdego roku o nowe zadania 
inwestycyjne. WPI w znacznym stopniu ułatwia racjonalne planowanie 
działań inwestycyjnych w dłuższym czasie oraz pozwala zachować dyscyplinę 
budżetową. 

� Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Rabki-Zdrój – program przyjęty  
w roku 2009 skupia się na działaniach mających rozwiązać problemy 
społeczne, gospodarcze i przestrzenne na obszarze miasta Rabka-Zdrój. 
Dokument ten określa szereg działań, które zmierzają do zmiany struktury 
funkcjonalno-przestrzennej centralnej części miasta i w konsekwencji jego 
ożywienia gospodarczego i społecznego zgodnie ze zdefiniowaną dla Rabki-
Zdrój funkcją. 

� Plan Rozwoju Uzdrowiska Rabka-Zdrój na lata 2009 – 2015 – przyjęty także 
w roku 2009 jest dokumentem opracowywanym i przyjętym przez Radę 
Gminy, który był niezbędny w procesie ubiegania się o wsparcie ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Niemniej jednak należy patrzeć na niego także jako na dokument branżowy, 
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który określa w najbliższych latach najważniejszy katalog zadań związanych  
z rozwojem funkcji turystyczno-uzdrowiskowej Rabki-Zdrój. 

� Strategie branżowe, będące rozwinięciem Strategii Rozwoju Gminy, np. 
strategia oświatowa, strategia promocji Rabki-Zdrój wraz z koncepcją 
promocji marki, lokalny program rozwoju przedsiębiorczości etc. Są to 
dokumenty, które ukierunkowane na bardzo konkretne zagadnienia mogą 
wspomóc politykę rozwojową Gminy w danej branży czy dziedzinie. 

� Średniookresowy program zarządzania gminą – obejmuje swym zasięgiem 
okres 3-5 lat. Stanowi dla władz lokalnych narzędzie podejmowania decyzji  
w kluczowych sferach działalności samorządu gminnego (wynikających  
z Ustawy o samorządzie gminnym, Strategii Rozwoju i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego) oraz umożliwia dostosowanie stylu zarządzania gminą do 
stale zmieniających się warunków otoczenia. Rolę takiego planu spełnia 
Program Operacyjny stanowiący integralną cześć niniejszego dokumentu. 

7.1.2. Koordynacja zapisów Strategii Rozwoju z planami 
zagospodarowania przestrzennego Gminy - umiejscowienie 
projektów w terenie 

Aby zapisy planów operacyjnych mogły być wdrażane bez przeszkód istnieje 
potrzeba skoordynowania ich z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  
i systematyczny przegląd tych planów.  

7.2. Poziom organizacyjny 
Poziom organizacyjny obejmuje w głównej mierze jasne umiejscowienie nadzoru nad 

wdrażaniem zapisów dokumentu w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego. Na poziomie 
tym określa się także systemy i procedury działań związane z corocznymi przeglądami 
strategii i wynikającymi z nich rekomendacjami m.in. dla budżetu gminy. Poziom 
organizacyjny obejmuje również zagadnienia pozyskiwania funduszy na realizację zadań 
zapisanych w Strategii. 

7.2.1. Struktura urzędu  

Koordynacją procesu wdrażania Strategii w strukturze Urzędu Miejskiego w Rabce-
Zdroju zajmuje się Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.  

Struktura i procedury Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju powinny także uwzględniać 
powoływanie doraźnych międzywydziałowych zespołów zadaniowych, zajmujących się 
pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz realizacją projektów wynikających ze Strategii 
Rozwoju. 

7.2.2. Coroczne przeglądy strategiczne 

Corocznie do połowy września Burmistrz Rabki-Zdroju winien przygotować 
sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwoju. W sprawozdaniu, 
przedstawianym Radzie Miejskiej określa się zadania zrealizowane, wskazuje się zadania 
będące w toku realizacji oraz zadania zaplanowane do realizacji, lecz nie rozpoczęte. 
Burmistrz przedstawia również radnym zakres wydatkowanych środków na zrealizowane 
zadania (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania) i przedstawia pod ocenę jakość ich 
realizacji.  
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W drugiej połowie września pod kierunkiem pracownika Wydziału Strategii i Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego odpowiadającego za nadzór nad wdrażaniem zapisów dokumentu 
winno odbyć się spotkanie zespołu opracowującego Strategię w celu aktualizacji zapisów 
dokumentu, w tym ewentualnego rekomendowania wprowadzenia zmian do dokumentu. 
Grupa ta winna dokonać przeglądu postępu prac nad realizacją Strategii Rozwoju Gminy, jak 
również wskazać kolejne priorytetowe zadania do realizacji w roku następnym. Zespół ten, 
przy wyborze zadań do realizacji, winien brać pod uwagę zmieniające się czynniki środowiska 
zewnętrznego, np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych oraz dokonuje ponownego przeglądu zasobów gminy (zarówno szans, jak  
i barier rozwojowych na wszystkich poziomach ich diagnozowania). Materiał ze spotkania 
wskazuje priorytety w zakresie realizacji zadań dla Rady Miejskiej i Burmistrza w kolejnym 
roku budżetowym.  

7.3. Poziom społeczny 
Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Gminy wśród 

społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji 
zadań strategicznych. Działania w tym zakresie będą leżeć w gestii pracownika Wydziału 
Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego odpowiadającego za nadzór nad wdrażaniem 
zapisów dokumentu w ścisłej współpracy z Burmistrzem. 

W celu pozyskania akceptacji społecznej dla proponowanych projektów i działań 
niezbędna jest: 

� ścisła współpraca władz gminy z sektorem pozarządowym - organizacjami 
społecznymi (kontraktowanie usług publicznych, partnerstwo w realizacji 
zadań i pozyskiwaniu środków zewnętrznych); 

� ścisła współpraca władz gminy z sektorem gospodarczym (przedsięwzięcia 
publiczno-prywatne, wspólna promocja samorządu i przedsiębiorców, 
monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców); 

� ścisła współpraca władz gminy z instytucjami sektora turystycznego  
i uzdrowiskowego, prowadzącymi działalność na terenie Rabki-Zdrój; 

� budowanie konsensusu wokół projektów rozwojowych także poza obszarem 
gminy, zarówno z władzami sąsiednich gmin, jak i gestorami bazy 
turystycznej i lokalnymi liderami; 

� systematyczne zamieszczanie informacji w mediach (lokalnych, regionalnych, 
internecie) o podejmowanych zadaniach strategicznych i promocyjnych – 
tradycyjne konferencje prasowe, przygotowywanie notatek prasowych  
z realizowanych zadań, zapraszanie na imprezy lokalne i ponadlokalne; 

� spotkania publiczne z mieszkańcami Rabki-Zdrój – przekazywanie 
obiektywnej informacji mieszkańcom oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej 
(pomysły, sugestie mieszkańców, monitorowanie potrzeb mieszkańców  
i przybywających gości). 

Niezwykle istotne dla dynamicznego wdrażania zapisów Strategii jest także 
pozyskanie zewnętrznego wsparcia dla podejmowanych działań, w tym m.in: 

� efektywne kontakty z władzami powiatu nowotarskiego i regionu 
małopolskiego, lobbing w instytucjach rządowych na rzecz dużych 
przedsięwzięć lokalnych; 

� budowanie konsensusu wokół projektów rozwojowych także poza obszarem 
gminy, zarówno z władzami sąsiednich gmin, jak i gestorami bazy 
turystycznej i lokalnymi liderami; 
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� efektywne kontakty z partnerami zewnętrznymi (np. zarządcy dróg 
publicznych); 

� współpraca z organizacjami pozarządowymi regionu; 
� pogłębianie kontaktów międzynarodowych w celu realizacji zadań 

wynikających ze Strategii (miasta partnerskie, instytucje międzynarodowe); 
� kontakty z mediami (regionalne, krajowe) dotyczące podejmowanych zadań 

strategicznych i promocyjnych – nagłaśnianie sukcesów Rabki-Zdrój. 
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Dokument opracowany został przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju przy współpracy 
InterRegio Konsorcjum w składzie: 

� ProRegio Consulting Grzegorz Godziek 
� Interregio Ewa Sołek-Kowalska 

 

 

 

Koordynacja prac z ramienia Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju:  

Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-Zdroju, Robert Wójciak – Zastępca Burmistrza, 
Katarzyna Derek – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, Agnieszka 
Wójcik – Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu 

 

 

 

Prowadzenie warsztatów oraz opracowanie dokumentu:  

Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek 

 

 

Konsultacja dokumentu: Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-Zdroju, Robert Wójciak –
Zastępca Burmistrza, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Prezesi Spółek Komunalnych 

 

 

 

Rabka-Zdrój, styczeń 2014 roku 

 

 

InterRegio Konsorcjum, biuro@interregio.pl, tel. (12) 686 15 62, fax. (12) 636 45 82, www.interregio.pl  
• doradztwo dla sektora MSP finansowanie zewnętrzne, planowanie strategiczne, pozyskiwanie inwestora 

• rozwój lokalny i regionalny doradztwo, szkolenia, konsultacje społeczne, pomoc techniczna 
• programy i projekty europejskie planowanie, zarządzanie, ewaluacja 

 


