
Działania na rzecz ochrony powietrza w 

gminie Rabka-Zdrój w latach 2018-22

Rabka-Zdrój, 16 grudnia 2022 r.

Opracował: Ekodoradca mgr inż. Stanisław Kiersztyn



Lp. PODSUMOWANIE: Projekty realizowane w gminie Rabka-Zdrój: STATUS

1
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój

Zrealizowany

2
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę 

źródeł ciepła na paliwa stałe
Zrealizowany

3
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę 

źródeł ciepła na gazowe
Zrealizowany

4
Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę 

źródeł ciepła na gazowe - Etap II
W trakcie realizacji

5 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski Zrealizowany

6 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Etap II W trakcie realizacji

7 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Etap III W trakcie realizacji

8 Uruchomiony punkt do obsługi mieszkańców w programie Czyste Powietrze W trakcie realizacji

9
Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
W trakcie realizacji
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Projekty OZE Projekty na wymianę
kotłów

Czyste Powietrze SUMA

Łączna wartość pozyskanych środków przez 
gminę Rabka-Zdrój w latach 2018-22:



Mapy 
rozbudowy sieci 

gazowej 



PGNiG OD, nieodpłatna 

pomoc mieszkańcom:

 Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

 Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

 Uzyskanie doradztwa w sprawnym przeprowadzenia procesu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,

uruchomieniu dostaw paliwa gazowego do budynku.

 Otrzymać wsparcie procesu dofinansowania wymiany kotłów stałopalnych na gazowe.



STRUMIEŃ II (bez kosztów za budowę) 

kilkukondygnacyjny budynek 

senioralny, pow. całkowita ok. 1100 

m2 , 28 mieszkań „1” i „1+1”: 18x30 

m2 i 10x45 m2 , dodatkowo świetlica.





CECHY DEMONSTRATORA:

1. Szybki w budowie (6 m-cy dla budynku senioralnego i społecznego).

2. Tani w eksploatacji, produkuje więcej energii niż potrzebuje na wszystkie

potrzeby (ogrzewanie, ciepła woda, klimatyzacja, prąd!!!).

3. Zapewnia wodę z deszczówki i wody szarej, nawet 95% na wszystkie potrzeby.

4. Nie produkuje smogu.

5. Potencjał do replikacji w dowolnej lokalizacji w Polsce.

6. Zbudowany nawet w 68 % z materiałów pochodzących z recyklingu.

7. Budynek o możliwie najniższym stopniu emisyjności.

8. Funkcjonalność dostosowana dla seniorów: świetlica, pralnia, pokój lekarski,

przystosowane mieszkania z możliwością łatwej adaptacji dla osób

niepełnosprawnych, szklarnia, zielone otoczenie, ogród warzywny.



Porozumienie partnerów 

projektu zintegrowanego LIFE 

08.04.2015 r.
źródło: https://powietrze.malopolska.pl/aktualnosci/porozumienie-partnerow-projektu-zintegrowanego-life/

W wyjątkowej scenerii zabytkowego dworca kolejowego

w Rabce-Zdroju podpisane zostało porozumienie

partnerów ubiegających się wspólnie o realizację

projektu zintegrowanego LIFE służącego poprawie

jakości powietrza w Małopolsce.



Kampania edukacyjna 

w szkołach: Straż 

Miejska + Ekodoradca

Zestawy Ulotki

1 17.02.2021 9.00
 Szkoła Podstawowa Nr 1 Rabka-Zdrój; ul. Jana Pawła II  40, 34-700 Rabka-Zdrój im. Obrońców 

Poczty Polskiej w Gdańsku
                       2 32                    32                    64                    

2 19.02.2021 9.30
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju; 34 700 Rabka-Zdrój, ul. 

Poniatowskiego 186; 18 26-76-721.
4                      65                    65                    130                  

3 04.03.2021 9.30 Szkoła Podstawowa Nr  im. Jana Kochanowskiego Zaryte 3                      26                    26                    52                    

4 11.03.2021 9.50 Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Chabówce 4                      60                    60                    120                  

5 17.03.2021 9.30 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk o Wolność w Rdzawce 4                      51                    51                    150                  

6 18.03.2021 10.00  Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych 4                      60                    60                    120                  

7 25.03.2021 9.00 Przedszkole w Chabówce "Semaforek", 34-720 Chabówka 274a 4                      80                    80                    160                  

8 18.06.2021 9.00
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Brzozowa 2, 34-700 

Rabka-Zdrój
4                      33                    54                    108                  

9 22.06.2021 9.30 Przedszkole Miejskie nr 1; Władysława Orkana 18, 34-700 Rabka-Zdrój; 18 267 64 82 4                      130                  130                  260                  

33                    537                  558                  1 164              SUMA:

ROZDANE
Lp. Data Placówka Ilość dzieciGodziny Ilość klas



Piknik Ekologiczny,

imprezy „kotlarskie”



Imprezy 

masowe



Imprezy 

masowe, 

cd.



Akcje w 

szkołach



Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne przekazanie

Obdarowanemu kompletu urządzeń: miernika zanieczyszczenia

powietrza: Nazwa: wskaźnikowy miernika zanieczyszczeń powietrza

firmy TETABIT, model: sensorBOX-3 SE i tablicy informacyjnej LED:

nazwa: wyświetlacz LED marki DIODOWE.COM.PL, model: LED-

960x160 P5, zwanych dalej „Urządzeniami” oraz wszelkie prawa z

tego wynikające, zaś Obdarowany nieodpłatnie przyjmuje

Urządzenia oraz związane z nimi prawa i obowiązki

Czujniki w szkole –

podnoszenie świadomości 

ekologicznej uczniów



KONTROLE
NAGŁÓWKI W LOKALNYCH 

MEDIACH: 

Straż Miejska chodzi na 
kontrole i pobiera próbki z 
pieców. Mogą zapukać do 

domu od 6 rano do 22 w nocy.



Aplikacja Ekointerwencja:

•podejrzenie spalania odpadów,
•stosowanie niedozwolonego paliwa,
•używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami 
uchwały antysmogowej,
•składowanie niebezpiecznych odpadów,
•nielegalne wysypiska śmieci,
•wypuszczanie ścieków do środowiska (np. do rzeki, 
rowu, pola).



Stacja GIOŚ, w 

2019 r. – wyniki 

online!



Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w 

module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie. 

Wyniki uwzględniane w PMŚ –

Państwowy Monitoring Środowiska



Monitoring obywatelskiW celach 

informacyjno-

edukacyjnych, w 

gminie 

funkcjonuje 

monitoring w 

czasie 

rzeczywistym z 

sensorów Airli, do 

którego każdy 

może mieć 

dostęp, włączając 

w to urządzenia 

mobilne.



TERMOGRAMY

Lp. Imię Nazwisko Adres Telefon Data badania Dzień Godzina
Czas 

nadpracow. 
[min]

Uwagi

53 aaa bbb 1 06.03.2017

p
o

n
ie

d
ziałe

k

08.15

Zachmurzenie 
duże, przelotne 

opady, 
bezwietrznie, 

temp. 4-6 st. C.

54 aaa bbb 2 06.03.2017

55 aaa bbb 3 06.03.2017 10.00

56 aaa bbb 4 06.03.2017 11.00

57 aaa bbb 5 06.03.2017 12.00

58 aaa bbb 6 06.03.2017 13.45

59 aaa bbb 7 06.03.2017 15.00

60 aaa bbb 8 06.03.2017 16.00

Mieszkańcy gminy Rabka-Zdrój skorzystali z nieodpłatnego

badania budynków przy pomocy kamery termowizyjnej.

Badania termowizyjne rejestrują m.in. wady izolacji

termicznej budynku oraz wszelkie mostki i nieszczelności,

wpływające na zwiększenie strat ciepła. Dzięki temu można

dokonać precyzyjnej i kompleksowej oceny izolacji

termicznej budynków. Obraz powstały w wyniku

przetworzenia przez kamerę termowizyjną

zarejestrowanego promieniowania emitowanego przez

badany obiekt na kolorową mapę temperatur to

termogram, który odzwierciedla rozkład temperatury

powierzchniowej badanego obiektu.



Porozmawiajmy o SMOGU –

wykorzystanie autorytetu 

medycznego
We współpracy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju i Instytutu Gruźlicy
i Chorób Płuc im. Jana i Ireny Rudników powstała seria filmów
edukacyjnych pod tytułem „Porozmawiajmy o SMOGU”. Głównym
prelegentem jest dr hab. n. med. Henryk Mazurek, który opowiada o
tym, czym jest smog, skąd się bierze i jak można się go ustrzec itd.

LINK: 
http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/Porozmawiajmy-o-

SMOGU/idn:3284





Źródło: Prezentacja Dorota Cabańska







Uchwała antysmogowa dla 

Rabki-Zdroju dla strefy 

ochrony uzdrowiskowej A i B



ZAŁOŻENIA UCHWAŁY ANTY-WĘGLOWEJ 
dla gminy Rabka-Zdrój:

Opieramy się na Uchwale antysmogowej, 
z głównymi włączeniami:

•Do 01.01.2022 r.: zakaz montażu KW i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

•Do 01.01.2030 – odchodzimy od węgla, czyli:

•3 i 4 klasa wg PN-EN 303-5:2012 -> do końca 2026

•5 klasa + ekoprojektu -> do końca 2029 r.

WĘGIEL:

•Od 01.01.2023 r.: kotły: emisja pyłów 20mg/m3, kominki – zamknięta komora 
spalania, termostat.

•5 klasa PN-EN 303-5:2012 oraz ekoprojektu – do końca żywotności technicznej / 
brak dodatkowych wymagań.

BIOMASA:



Kotły wymienione przez gminę



Kotły wymienione przez gminę





W 2017 r. w Rabce-Zdroju oraz w 2019 r. w Krościenku nad Dunajcem 

odbyły się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

W 2017 r. w Rabce-Zdroju odbyło się wyjazdowe posiedzenie

Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa. Obradom przewodniczyła posłanka Prawa i

Sprawiedliwości Anna Paluch. Informacje o skuteczności i

wiarygodności badań na temat czystości powietrza na

terenie uzdrowisk na przykładzie Rabki-Zdroju, przedstawił

przedstawiciel Ministra Środowiska, informacji na temat

systemu Państwowego Monitoringu Środowiska przedstawili:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł

Ciećko, Dyrektor Laboratorium referencyjnego i

wzorcującego GIOŚ Tomasz Frączkowski, informacje na

temat zasad pomiaru zanieczyszczeń powietrza, podmiotów

uprawnionych do ich wykonywania, możliwości prowadzenia

stałego monitoringu zanieczyszczeń powietrza w

uzdrowiskach oraz działań Gminy i Miasta Rabki-Zdroju

prowadzonych w celu poprawy stanu powietrza, przedstawił

Z-ca Burmistrza Rabki-Zdroju, natomiast informacje o

wynikach kontroli spełniania wymogów określonych dla

uzdrowisk (w zakresie ochrony powietrza) dokonali

przedstawiciele NIK.



PROCES…

PRAWO

•Zespół roboczy przy 
SK

•Finansowanie %

•Akt prawny

•Uchwała AS dla Rabki

•Media, OPRz

AUDYT

•Politechnika 
Krakowska

•Zakres rzeczowy i 
finansowy

•Finansowanie

REALIZACJA

•Docieplenia

•Kotły

•Rozwój sieci gazowej

•OZE

EFEKT

•Redukcja 
zanieczyszczeń

•Monitorowanie EE

•Edukacja

•Lecznictwo 
uzdrowiskowe

PILOTAŻ

SMOG ZDRÓJ PACJENT UZDROWISKO ?

Program dla uzdrowisk



Dziękuję za uwagę
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