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1. Wykaz skrótów 

POŚ – Program Ochrony Środowiska  

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

GUS BDL – Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych 

WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

PMŚ - Państwowy Monitoring Środowiska 

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

JCW - Jednolite Części Wód 

PPK - Punkty Pomiarowo – Kontrolne 

LZWP - Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych  

GZWP - Główny zbiornik wód podziemnych 

MZP- Mapa zagrożenia powodziowego 

MRP - Map Ryzyka Powodziowego 

ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju 

KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

IMGW - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

PSH - Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

SUW – Stacja Uzdatniania Wody 

PSZOK - punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

ZMPŚ - Zintegrowany Monitoring Przyrodniczy Środowiska 
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2. Wstęp 

„Program Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 – 

2028” określa politykę w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Według założeń, 

przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu 

środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy 

chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań 

obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową oraz wyznacza cele i zadania 

środowiskowe usystematyzowane według priorytetów. Niniejsze opracowanie zawiera między 

innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, 

które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania zdiagnozowanych problemów związanych 

z ochroną środowiska.  

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie zasobami 

środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla 

Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata. 

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie 

w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni 

ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się ich 

charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb 

gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega 

na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. 
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3. Streszczenie 

Dokument składa się z dwóch głównych części. W pierwszej z nich dokonano oceny aktualnego 

stanu środowiska na terenie gminy Rychtal. Ocena została przeprowadzona w 10 obszarach takich 

jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pole elektromagnetyczne, 

gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka 

odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenie poważnymi 

awariami. W ramach każdego z obszarów, na podstawie dostępnych danych statystycznych, 

wcześniejszych opracowań, programów i strategii oraz informacji pozyskanych z Urzędu Gminy 

Rychtal opisano obecną sytuację. Na tej podstawie dokonano analizy SWOT (Strengths – silne strony, 

Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia), która umożliwiła 

postawienie celów niezbędnych do realizacji w celu poprawy stanu środowiska.  

Druga główna część dokumentu zawiera opis celów strategicznych w ramach każdego z obszarów 

interwencji, oraz zadania których realizacja umożliwi osiągnięcie w planowanym terminie 

postawionych celów. 

Największymi zdiagnozowanymi problemami w Gminie Rychtal są zły stan i małe zasoby wód 

powierzchniowych, duży obszar pól uprawnych, co potencjalnie umożliwia zanieczyszczenie 

nawozami wód powierzchniowych i podziemnych, niewystarczająca wydajność stacji uzdatniania 

wody w sieci wodociągowej oraz emisja obszarowa z lokalnych palenisk. Do pozytywów należy 

zaliczyć duży udział lasów w powierzchni gminy, dodatkowo wspierany wizerunkowo przez obszar 

Lasów Rychtalskich, brak licznych ciągów komunikacyjnych, niewielką liczbę stacji bazowych 

oraz brak dużych obiektów przemysłowych dzięki czemu zanieczyszczenia i ryzyko poważnej awarii 

są niewielkie. Gmina jest w przeważającej części skanalizowana, a także spełnia systematycznie 

rosnące wymagania w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania 

poszczególnych odpadów. Realizacja opracowanej strategii pomoże w utrzymaniu silnych obszarów 

w zakresie ochrony środowiska, ale przede wszystkim pomoże zlikwidować zdiagnozowane 

w dokumencie słabe strony w tym zakresie. 
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4. Ocena stanu środowiska 

4.1. Charakterystyka gminy 

Gmina Rychtal położona jest na terenie województwa wielkopolskiego (do 1998 roku 

mieściła się w województwie kaliskim). Znajduje się w południowej części powiatu kępińskiego. 

Graniczy od zachodu i południowego zachodu z gminą Namysłów (powiat namysłowski), od północy 

i północnego zachodu z gminami Perzów, Bralin i Baranów (powiat kępiński), od wschodu z gminą 

Trzcinica (powiat kępiński) a od południa z gminą Wołczyn (powiat kluczborski) i gminą Domaszowice 

(powiat namysłowski). Odległość do najbliższych ośrodków miejskich jest następująca: Opole - 74 km; 

Wrocław - 72 km; Katowice – 169 km; Poznań - 191 km; Łódź - 160 km; Warszawa - 291 km; Kalisz - 

84 km. 

 Przez Gminę Rychtal przebiega droga ekspresowa 39. Najbliższy węzeł umożliwiający wjazd 

na drogę ekspresową S8, położoną na północ od gminy Rychtal znajduje się w odległości ok. 25 km. 

Z kolei na południe od gminy Rychtal można dotrzeć do autostrady A4, która jest odległa o ok. 54 km. 

Lotniska położone najbliżej miejscowości Rychtal to: 

● Port Lotniczy Wrocław - Copernicus  ok. 85 km (1h) 

● Port Lotniczy Katowice - Pyrzowice  ok. 154 km (2 godz. 4 min) 

Gmina jest drugą co do wielkości gminą w powiecie i zajmuje powierzchnię 97 km2 (9.655 ha) 

co stanowi 15,8% powierzchni powiatu i 0,32% powierzchni województwa wielkopolskiego. Gmina 

Rychtal ma charakter rolniczo-leśny, który uzupełniany jest w mniejszym stopniu przez usługi 

i drobną przedsiębiorczość. W 2014 roku gminę zamieszkiwało 4.000 osób, co czyni ją szóstą gminą 

pod względem ludności w powiecie (7,02% ludności powiatu). Siedzibą Gminy i zarazem największą 

miejscowością jest Rychtal. Leży ona 20 km na południe od stolicy powiatu – Kępna i 14 km na północ 

od Namysłowa (województwo opolskie). Sieć osadniczą Gminy Rychtal tworzy 19 miejscowości 

położonych na obszarze 10 sołectw. Są to w kolejności od najliczniejszego: Rychtal 

(1409 mieszkańców), Wielki Buczek (574 mieszkańców), Drożki (555 mieszkańców), Krzyżowniki 

(293 mieszkańców), Skoroszów (283 mieszkańców), Proszów (267 mieszkańców), Sadogóra 

(201 mieszkańców), Darnowiec (157 mieszkańców), Zgorzelec (141 mieszkańców) oraz Stogniewice 

(120 mieszkańców).  

Miejscowość Rychtal znajduje się w tzw. Kotlinie Rychtalskiej. Kotlinę tę oddziela ciągnący 

od Bralina do Proszowa szereg wzniesień i pagórków, zwany Progiem Byczyńskim., który stanowi 

wododział pomiędzy rzekami Prosną i Widawą. Równiny z piaszczysto-żwirowymi pagórkami 
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osiągającymi 182,3 m n.p.m. pod Trębaczowem oddzielają Kotlinę Rychtalską od rozległej i bagnistej 

doliny Czarnej Widawy. Rychtal położony jest 165 m n.p.m. w otoczeniu lasów, zagajników i łąk. 

Na koniec 2018 roku gminę Rychtal zamieszkiwało 3 819 osób. Zmiana liczby ludności 

na przestrzeni 5 ostatnich lat jest niewielka. Ma jednak ona stały ujemny charakter. Zmniejszenie 

liczby mieszkańców jest szczególnie intensywne w ostatnich latach -10,8 oraz -6,3 odpowiednio 

w 2017 i 2018 roku. Przy czym wskaźnik ten dla całej Polski był równy -0.6. Gęstość zaludnienia dla 

całej gminy w porównaniu do średniej dla całego kraju jest niewielka. W gminie Rychtal współczynnik 

ten wynosi 40 os./km2, natomiast dla Polski jego wartość to 123 os./km2. Analizując udział ludności 

w wieku produkcyjnym można zauważyć, że udział ludności w wieku przedprodukcyjnym 

na przestrzeni ostatnich lat jest zbliżony i wynosi 15.1% w 2018 roku. Natomiast w kolejnych latach 

zwiększa się udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób w wieku produkcyjnym. 

Dane dla gminy Rychtal są bardzo zbliżone do statystyki dla całego kraju, gdzie udział ludności 

w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wynosi odpowiednio: 18.1%, 60.6% 

oraz 21.4%. Bezrobocie w gminie jest na minimalnym poziomie, wynoszącym 1.4%. W odniesieniu 

do obszaru całej Polski jest to 31% średniej wartości. 

Tabela 1 Dane dotyczące demografii gminy oraz rynku pracy [źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL] 

Charakterystyka Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ludność gminy, w tym:  3889 3893 3885 3843 3819 

Kobiety 1964 1957 1956 1942 1929 

Mężczyźni 1925 1936 1929 1901 1890 

Gęstość zaludnienia [osób/km
2
] 40 40 40 40 40 

Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców [osób] -3,6 1,0 -2,1 -10,8 -6,3 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym [%] 15,2 15,5 15,3 14,9 15,1 

Udział ludności w wieku produkcyjnym [%] 69,1 68,1 67,5 67,0 65,9 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym [%] 15,7 16,4 17,2 18,1 18,9 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 2,9 2,6 1,6 1,6 1,4 

 

Struktura demograficzna gminy ma pierwsze maksimum dla osób w wieku 25-39 lat i drugie 

dla osób w wieku 50-64 lata. Są to efekty wyżów demograficznych z lat 50 i 80. Zaobserwować można 

wyraźnie zmniejszenie liczby ludności w wieku 0-20 lat, a więc osób w wieku przedprodukcyjnym. 

W najbliższych latach należy się zatem spodziewać wejścia w wiek poprodukcyjny pokolenia osób 

w wieku 60 lat i więcej. Następnie za ok. 30 lat nastąpi przejście w wiek poprodukcyjny kolejnych 

osób, mających obecnie 25-39 lat. Osoby w wieku produkcyjnym nie będą mogły być całkowicie 

zastąpione kolejnym pokoleniem.  
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Rysunek 1 Struktura demograficzna gminy w 2019 r. [źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL] 

4.2. System komunikacyjny na ternie gminy 

Przepisy prawa zawarte w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym stanowią, 

iż organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Na obszarze powiatu kępińskiego 

organizatorem jest powiat, a wynikające z tego zadania wykonuje starosta. Organizator zarządza 

przewozami pasażerskimi obejmującymi co najmniej dwie gminy, ale nie wykraczającymi poza 

granice powiatu. Transport publiczny na terenie gminy Rychtal jest częścią systemu transportowego 

powiatu Kępińskiego. Łącznie obejmuje on 10 linii łączących większe miejscowości w powiecie i jest 

obsługiwany przez niezależnych przewoźników prywatnych na podstawie zezwoleń wydawanych 

przez Starostę. Miejscowość Rychtal z uwagi na małą liczbę mieszkańców nie posiada własnych linii 

autobusowych. Jest obsługiwane przez powiatową linię nr 12 (w okresie ferii i wakacji) oraz nr 23. 

Wskaźniki motoryzacji dostępne są na poziomie powiatu, stąd dla gminy Rychtal przedstawiono dane 

dotyczące całego powiatu kępińskiego. Wskaźnik motoryzacji w powiecie kępińskim w porównaniu 

z innymi powiatami podobnymi pod względem liczby ludności jest wysoki. Według krajowych 

prognoz, wskaźnik w powiecie będzie rósł, jednak w nieco wolniejszym tempie. Rosnący wskaźnik 
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motoryzacji oznacza, że w powiecie przybywa samochodów osobowych, które stanowią konkurencję 

dla transportu zbiorowego. 

Układ drogowy powiatu kępińskiego tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 

Przez obszar objęty planem transportowym przebiegają drogi krajowe: 

• Droga krajowa nr 11 biegnie południkowo z północy (Kołobrzeg) w stronę południa Polski 

(Bytom) 

• Droga krajowa nr 39 rozpoczyna się w gminie Baranów powiatu kępińskiego i kończy swój bieg 

w Łagiewnikach, w powiecie dzierżoniowskim. 

• Droga ekspresowa S8 łączy Wrocław i Białystok; na odcinku Wrocław – Ostrów Maz., 

który przebiega także przez powiat kępiński. Jest częścią europejskiej trasy E67. 

Fragment drogi wojewódzkiej znajduje się na terenie powiatu kępińskiego w jego wschodniej 

części i jest to droga nr 450 łącząca Kalisz z Opatowem; stanowi ona także odcinek łączący drogi 

krajowe S8 i DK11. Uzupełnieniem sieci dróg analizowanego obszaru są drogi powiatowe oraz 

gminne. 

Przez powiat kępiński przebiegają linie kolejowe nr 181 i 272 oraz łącznice kolejowe nr 812, 813 

i 814. Zarządcą linii oraz łącznic kolejowych jest PKP PLK S.A. 

• Linia kolejowa nr 181 – linia łącząca stacje Herby Nowe z Oleśnicą. Stacje i przystanki kolejowe 

leżące na trasie linii oraz w powiecie kępińskim to: Świba, Rychtal, Bralin, Perzów oraz Gęsia 

Górka. Na terenie powiatu kępińskiego linia jest jednotorowa. Odcinek Oleśnica – Rychtal 

to odcinek niezelektryfikowany, zaś odcinek Rychtal – Herby Nowe jest zelektryfikowany. 

• Linia kolejowa nr 272 – linia łącząca stacje Kluczbork oraz Poznań Główny. Stacje i przystanki 

kolejowe leżące na trasie linii oraz w powiecie kępińskim to: Łęka Opatowska, Słupia, Rychtal, 

Hanulin (posterunek odgałęźny) oraz Domanin. Na terenie powiatu kępińskiego linia jest 

zelektryfikowana oraz dwutorowa. 

Głównym węzłem komunikacyjnym powiatu jest miasto Kępno, oddalone od miejscowości 

Rychtal o 21 km. 
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Rysunek 2 Wskaźnik motoryzacji dla Powiatu Kępińskiego 

Tabela 2 Liczba samochodów wg kategorii zarejestrowana w Powiecie Kępińskim [źródło: GUS BDL] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Powiat Kępiński 

Ludność ogółem 56 455 56 392 56 491 56 427 56 458 56 394 56 486 

samochody osobowe 33 633 34 722 35 629 36 755 38 258 39 446 40 895 

samochody ciężarowe 5 521 5 751 5 968 6 168 6 405 6 577 6 769 

samochody ciężarowo - 
osobowe 

204 201 195 192 188 15 17 

Wielkopolskie 

Ludność ogółem 3 462 196 3 467 016 3 472 579 3 475 323 3 481 625 3 489 210 3 493 969 

samochody osobowe 1 890 908 1 955 552 2 016 910 2 084 773 2 181 559 2 259 361 2 345 259 

samochody ciężarowe 297 258 303 158 312 839 320 450 329 987 337 061 346 568 

samochody ciężarowo - 
osobowe 

17 774 17 569 17 435 17 340 17 331 2 235 2 203 

Polska 

Ludność ogółem 38 533 299 38 495 659 38 478 602 38 437 239 38 432 992 38 433 558 38 411 148 

samochody osobowe 18 744 412 19 389 446 20 003 863 20 723 423 21 675 388 22 503 579 23 429 016 

samochody ciężarowe 2 920 779 2 962 064 3 037 427 3 098 376 3 179 655 3 248 538 3 338 166 

samochody ciężarowo - 
osobowe 

181 295 177 159 174 063 171 991 170 607 57 970 57 311 

 

4.3. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Źródła zanieczyszczeń powietrza 

Emisję zanieczyszczeń wg źródła podzielić można na punktową, powierzchniową i liniową. 

Emisja punktowa związana jest np. ze spalaniem paliw kopalnych w dużych zakładach 

przemysłowych, elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach. Istotnym źródłem emisji 

punktowej na obszarze gminy i okolic jest emisja z przemysłu meblarskiego, który jest tu bardzo 
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dobrze rozwinięty. Napływ pyłów emitowanych w zakładach zlokalizowanych w sąsiednich gminach 

powoduje istotne zanieczyszczenie powietrza na obszarze gminy Rychtal. Emisję punktową 

ograniczyć można np. na skutek instalacji bardziej efektywnych urządzeń do redukcji emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, poprawę efektywności energetycznej np. poprzez modernizację 

sieci przesyłowych, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze produkcji energii. 

Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i indywidualne paleniska 

domowe. Ze względu na to, że większość „niskich” źródeł ciepła zasilanych jest wciąż węglem słabej 

jakości, emisja ta ma decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w gminie, a ich udział wśród 

pozostałych źródeł emisji jest wiodący. Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Rychtal, 

podobnie jak w województwie wielkopolskim i innych regionach kraju, polega na stopniowej 

likwidacji kotłowni wyposażonych w stare, wyeksploatowane kotły opalane węglem. 

Emisja liniowa, to emisja pochodząca z ruchu komunikacyjnego. Zalicza się tu przede 

wszystkim transport drogowy i w mniejszym stopniu kolejowy. Największe zagrożenie dla środowiska 

naturalnego oraz zdrowia mieszkańców Gminy stwarza transport drogowy. Obszarami najbardziej 

narażonymi na emisję liniową są tereny położone przy głównych drogowych ciągach 

komunikacyjnych, które powodują znaczne pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Istotny 

wpływ na wzrost emisji z transportu drogowego ma wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych 

w ostatnich latach na terenie powiatu. 

Wartość emisji CO2 dla gminy Rychtal z poszczególnych źródeł przedstawiono poniżej: 

Tabela 3 Emisja CO2 na terenie  gminy Rychtal [źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal                                 
na lata 2016-2020] 

Źródło Emisja CO2 [Mg] 

Budynki komunalne 891 

Budynki usługowe 377 

Budynki mieszkalne 8 445 

Oświetlenie publiczne 35 

Przemysł 0 

Transport gminny 29 

Transport publiczny 0 

Transport prywatny i komercyjny 3 010 

Gospodarowanie odpadami i ściekami 0 

RAZEM 12 788 
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Jakość powietrza 

Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie jego 

stężeń występujących w rejonach, gdzie stężenia te są najwyższe na obszarze strefy. 

Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, że jakość powietrza na terenie całej 

strefy nie spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności 

prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. 

Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów 

w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń. Rocznej oceny jakości 

powietrza dokonuje się na podstawie informacji dotyczących poziomów i przestrzennych rozkładów 

stężenia normowanych zanieczyszczeń. Informacji tych mogą dostarczać różne metody, do których 

należą: 

Pomiary intensywne, do których zalicza się pomiary wykonywane na stałych stanowiskach 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, obejmujące: 

‒ pomiary ciągłe prowadzone z zastosowaniem mierników automatycznych, 

‒ pomiary manualne prowadzone codziennie (jeśli metodą referencyjną jest metoda 

manualna), 

‒ w odniesieniu do benzenu, As, Cd, Ni i B(a)P – również pomiary manualne prowadzone 

w sposób systematyczny, odpowiednio do metodyk referencyjnych. 

Pomiary wskaźnikowe, obejmujące pomiary wykonywane w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, dla których wymagania co do celów jakości danych są mniej restrykcyjne 

niż dla pomiarów intensywnych. Do grupy pomiarów wskaźnikowych należą pomiary wykonywane 

w ograniczonym czasie (okresowe, cykliczne), w tym prowadzone z wykorzystaniem stacji mobilnych. 

Do grupy tej zaliczane będą również (na etapie wykonywania oceny) pozostałe pomiary, prowadzone 

na stałych stanowiskach, których kompletność nie spełnia wymagań stawianych pomiarom 

intensywnym. 

Obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli transportu i przemian substancji 

w powietrzu. 

Obiektywne szacowanie w oparciu o analizę informacji o: emisji zanieczyszczeń i jej źródłach, 

sposobie zagospodarowania terenu, warunkach topograficznych i klimatycznych rozważanych 

obszarów. 

Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie z art. 87 

ustawy - Prawo ochrony środowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych 

w ocenach jakości powietrza strefę stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
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 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców. 

 

Nazwy i kody stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 10 sierpnia 2012 poz. 914). 

Liczba stref w Polsce wynosi 46, wśród których jest obecnie 12 aglomeracji, 18 miast o liczbie 

mieszkańców powyżej 100 tysięcy (niebędących aglomeracją) oraz 16 stref – pozostałych obszarów 

województw. Oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi prowadzone są w każdej 

z 46 stref. W ocenach pod kątem ochrony roślin uwzględnia się 16 stref – ocenie tej nie podlegają 

strefy – aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. i strefy – miasta o liczbie mieszkańców 

powyżej 100 tys.  

Województwo wielkopolskie zostało podzielone na trzy strefy. Są to strefy: 

 aglomeracja Poznańska – miasto Poznań w granicach administracyjnych miasta; 

 miasto Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 strefa wielkopolska – pozostały obszar województwa wielkopolskiego. Gmina Rychtal należy 

do obszaru strefa wielkopolska. 

Funkcjonujący w roku 2019 system ocen jakości powietrza w województwie wielkopolskim 

był zgodny z wynikami aktualnej oceny pięcioletniej wykonanej w roku 2019. Ocena ta daje 

możliwość prawną pomniejszenia wymaganej do oceny liczby stałych stanowisk pomiarowych pod 

warunkiem uzupełnienia informacji pochodzących z pomiarów danymi z innych źródeł – w tym 

przypadku danymi z modelowania matematycznego.  

Metody stosowane na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza województwa 

wielkopolskiego za rok 2018 to: 

1. Pomiary intensywne – wykonywane na stałych stanowiskach obejmują: 

a. pomiary ciągłe prowadzone z zastosowaniem mierników automatycznych, 

b. pomiary manualne prowadzone codziennie. 

Pomiary te spełniają wymagania dotyczące jakości danych podane w rozporządzeniu  Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 

w powietrzu (Dz.U. 2020 poz. 2279). Minimalny wymagany procent ważnych danych dla pomiarów 

intensywnych to 90% (wartość nie uwzględnia utraty danych z powodu regularnej kalibracji 

i normalnej konserwacji sprzętu). Pomiary w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

realizowane były przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który prowadził monitoring 

w wojewódzkiej sieci stacji i stanowisk pomiarowych, w ramach ogólnopolskiego systemu 

monitoringu powietrza obsługując 17 stacji. 
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2. Pomiary wskaźnikowe, do których zaliczono pomiary, prowadzone w stałych stanowiskach 

pomiarowych, których kompletność nie spełniała wymagań stawianych pomiarom intensywnym. 

Do pomiarów wskaźnikowych w roku 2019 zaliczono pomiary ołowiu i pyłu PM10 wykonywane 

w Ostrowie Wielkopolskim. 

3. W ocenie rocznej wykorzystano również wyniki modelowania matematycznego pełniącego 

rolę wspomagającą w procesie oceny. Modelowanie wykonano dla pyłu PM10 i PM2.5, dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ozonu i benzo(a)pirenu. 

Roczna ocena jakości powietrza wraz z klasyfikacją stref województwa wielkopolskiego została 

przeprowadzona w oparciu o wyniki pomiarów oraz modelowania, jednak najwyższy priorytet mają  

wyniki pomiarów intensywnych, prowadzonych w ramach badań w sieci PMŚ. Obszary przekroczeń 

dla poszczególnych substancji zostały określone na podstawie wyników modelowania 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w połączeniu z analizą wyników uzyskanych w stacjach 

pomiarowych. 

Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie z art. 

87 ustawy - Prawo ochrony środowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych 

w ocenach jakości powietrza strefę stanowią: ‒ aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 

250 tysięcy, ‒ miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, ‒ 

pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. Nazwy i kody stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 

2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 10 sierpnia 

2012 poz. 914). Liczba stref w Polsce wynosi 46, wśród których jest obecnie 12 aglomeracji, 18 miast 

o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (niebędących aglomeracją) oraz 16 stref – pozostałych 

obszarów województw. Oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi prowadzone 

są w każdej z 46 stref. W ocenach pod kątem ochrony roślin uwzględnia się 16 stref – ocenie 

tej nie podlegają strefy – aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. i strefy – miasta 

o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.  

Województwo wielkopolskie zostało podzielone na trzy strefy (tabela i rysunek poniżej). 

Są to strefy:  

 Aglomeracja Poznańska – miasto Poznań w granicach administracyjnych miasta;  

 miasto Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,  

 strefa wielkopolska – pozostały obszar województwa wielkopolskiego. 

Gmina Rychtal jest rozpatrywana w ramach strefy wielkopolskiej. 
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Tabela 4 Zestawienie stref w województwie wielkopolskim [źródło: Roczna ocena jakości powietrza w woj. Wielkopolskim, 
Raport za rok 2018] 

Lp. Kod 
strefy 

Nazwa strefy Typ strefy Powierzchnia 
strefy [km

2
] 

Liczba 
mieszkańców 

w strefie 

Klasyfikacja wg 
kryteriów dot. 

ochrony 
zdrowia [T/N] 

Klasyfikacja wg 
kryteriów dot. 
ochrony roślin 

[T/N] 

1 PL3001 
Aglomeracja 
Poznańska 

aglomeracja 262 537 643 Tak Nie 

2 PL3002 miasto Kalisz 
miasto pow. 

100.000 
mieszk. 

69 101 2779 Tak Nie 

3 PL3003 
strefa 

wielkopolska 

pozostała 
część 

województwa 
29 495 2 851 675 Tak Tak 

 

 

Rysunek 3 Podział województwa wielkopolskiego na strefy dla celów oceny jakości powietrza za 2018 [źródło: Roczna ocena 
jakości powietrza w woj. Wielkopolskim, Raport za rok 2018] 

 

Podstawą do opracowania obowiązującego w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu 

Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej z roku 2017 była ocena roczna ocena jakości 

powietrza w województwie wielkopolskim dokonanej dla roku 2015. Na jej podstawie wyznaczono 

strefy, w których wystąpiły ponadnormatywne stężenia przynajmniej jednej z normowanych 

substancji. Strefy te zostały zakwalifikowane, do klasy C, a tym samym zostały zobligowane 

do opracowania programu ochrony powietrza.  
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Do stref tych została zaliczona strefa wielkopolska, dla której opracowano program ochrony 

powietrza ze względu na:  

 przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. 

stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym, 

 przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w roku kalendarzowym, 

 przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym. 

Na obszarze strefy wielkopolskiej wyznaczono klasy: A – dla SO2, NO2, CO, benzenu, ozonu 

(wg poziomu docelowego), PM2.5, ołów w pyle PM10, Arsen w pyle PM10, Cd w pyle PM10, 

Ni w pyle PM10, oraz klasę C dla pyłu PM10 benzo(a)piren w pyle PM10, 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania, efekty ich realizacji oraz analizując dokumenty 

strategiczne obowiązujące na poziomie krajowym, wskazano działania, które mają największą szansę 

na realizację i osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych. Zadania wytyczone w Programie 

ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej z roku 2020 odpowiadały również celom wytyczonym 

w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskim Regionalnym 

Programie Operacyjnym na lata 2014- 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Programie 

wyznaczono działania związane z redukcją emisji ze źródeł indywidualnego ogrzewania lokali 

skorygowane pod kątem wielkości redukcji emisji koniecznej do osiągnięcia oraz rodzaju działań jakie 

miały być podejmowane. W harmonogramie została również uwzględniona konieczna redukcja emisji 

pyłu PM2,5. Wskazano również działania ograniczające emisję komunikacyjną oraz działania 

systemowe. Wskazane w Szczegółowym harmonogramie działania powinny być realizowane na 

obszarach przekroczeń zgodnie z diagnozą przyczyny występowania przekroczeń. Poniżej 

przedstawiono efekty działań zaplanowane dla obszaru gminy Rychtal. Działania przedstawione 

w tabeli dotyczyły następujących kwestii: 

 Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie mieszkaniowym 

i budynkach użyteczności publicznej (kod działania WpZOA). 

 Zachęty finansowe na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, 

pieców i palenisk w gminach strefy wielkopolskiej (kod działania WpDOT). 

 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Zgodnie z analizami wykonanymi na potrzeby programu KLIMADA, zamieszczonymi 

w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020, na przestrzeni następnych lat warunki klimatyczne Polski zmienią się. Przewidywane 
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jest zwiększenie się średniej rocznej temperatury ilości dni upalnych (z temperaturą powyżej 25oC) 

oraz zmniejszenie się ilości dni z temperaturami poniżej 0oC. Efektem tego może być ograniczenie 

zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, co jednocześnie 

spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zwiększenie się ilości dni upalnych, może 

z kolei spowodować wzrost zapotrzebowania na energię (urządzenia klimatyzacyjne). Większa ilość 

dni słonecznych przyczyni się natomiast do polepszenia się warunków słonecznych, wyjątkowo 

ważnych przy korzystaniu z energii odnawialnej. Konieczne będzie dostosowanie systemu 

energetycznego do wahań temperatur oraz zapotrzebowania energetycznego, wdrożenie 

rozporoszonych, niskoemisyjnych źródeł energii oraz wykorzystywanie energii odnawialnej. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

W obrębie Gminy funkcjonuje duża liczba zakładów przemysłowych z branży meblarskiej. 

 nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie ochrony powietrza, można zaliczyć wszelkiego 

rodzaju awarie sieci przesyłowych oraz awarie w zakładach przemysłowych. Awaria instalacji 

przemysłowych lub przesyłowych może doprowadzić do uwolnienia dużych ilości lotnych związków 

chemicznych do powietrza. Substancje takie mogą cechować się negatywnym wpływem 

na organizmy żywe oraz środowisko naturalne. Zasięg skażenia po awarii przemysłowej jest zależny 

od lokalnych uwarunkowań terenowych, klimatu oraz pogody i w zależności od tych parametrów 

może pokryć bardzo duży obszar. 

 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne w zakresie ochrony jakości powietrza powinny dotyczyć zarówno dzieci 

jak i dorosłych. Jednym z najważniejszych zagadnień, które powinny być poruszane w trakcie szkoleń, 

zamieszczane w ulotkach i informacjach medialnych powinny być aspekty związane ze spalaniem 

śmieci i odpadów w domowych piecach i kotłach. Cel można osiągnąć zarówno poprzez edukację 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jak też akcję informacyjną dla mieszkańców gminy 

prowadzoną przy użyciu różnych środków przekazu takich jak lokalna prasa, intranet, strona Urzędu 

Gminy, ulotki informacyjne. 

Monitoring środowiska 

Monitoring powietrza w województwie wielkopolskim prowadzony jest przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. W ramach systemu monitoringu jakości powietrza w województwie 

wielkopolskim funkcjonują stacje pomiarowe, które prowadzą monitoring w sposób automatyczny 

lub manualny. Ponadto na terenie gminy zainstalowano dziewięć czujników umieszczonych 

w różnych lokalizacjach zintegrowanych z systemem Syngeos. 
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Analiza SWOT 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Mocne strony Słabe strony 
Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne 
kotły zasilane paliwem stałym 
Korzystne warunki dla rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii , szczególnie fotowoltaiki 
Systematyczny rozwój sieci ścieżek rowerowych 

Duża powierzchnia gospodarstw rolnych, które przy 
intensywnej produkcji mogą wpływać na jakość powietrza 
Rozproszona zabudowa utrudniająca przyłączenie do 
zakładu energetyki cieplnej 
Znikoma liczba nowych domów mieszkalnych o niskim 
zapotrzebowaniu na energię 
 

Szanse Zagrożenia 
Postęp technologiczny w zakresie nowych technologii 
bazujących na OZE 
Regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe 
zobowiązujące do podniesienia jakości powietrza 
Programy finansowe na różnym szczeblu wspomagające 
wdrażanie ekologicznych rozwiązań w obszarze energetyki 

Wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych na 
szlakach komunikacyjnych przebiegających przez teren 
gminy.  
Zanieczyszczenia powietrza pochodzące spoza obszaru 
gminy.  
Brak środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji 

 

4.4. Zagrożenia hałasem  

Stan obecny 

Hałas w środowisku to wszelkiego rodzaju niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe dźwięki 

w danym miejscu i czasie o częstotliwościach w zakresie 16-16000 Hz. Hałas jest zanieczyszczeniem 

środowiska przyrodniczego charakteryzującym się różnorodnością źródeł i powszechnością 

występowania. Dopuszczalne poziomy hałasu dla wskaźników długookresowych i krótkookresowych 

określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826). Hałas pochodzenia antropogenicznego, 

dzieli się w zależności od sposobu powstawania, na hałas komunikacyjny i przemysłowy: 

● Hałas przemysłowy jest to hałas stworzony przez źródła zlokalizowane wewnątrz i na 

zewnątrz obiektów budowlanych różnego typu. Bywa on najczęstszą przyczyną skarg 

ludności. Wynika to między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej charakter 

ciągły, często o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami są zakłady 

przemysłowe, wytwórcze i rzemieślnicze. 

● Hałas komunikacyjny pochodzi od środków transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. 

Szczególnie narażone są tereny znajdujące się w pobliżu większych tras komunikacyjnych. 

Wynika to z dużej dynamiki wzrostu ilości środków transportu, zwłaszcza pojazdów 

samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz wzmożonego ruchu tranzytowego 

(towarowego i osobowego) w komunikacji międzynarodowej. 

Podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska na terenie Gminy Rychtal jest hałas 

komunikacyjny, głównie w obrębie drogi krajowej nr 39, która przebiega przez Gminę.  
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Hałas przemysłowy 

Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego są: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania 

i odwiórowania, sprężarki, chłodnie, maszyny tartaczne, maszyny stolarskie, maszyny do plastycznej 

obróbki metalu, maszyny budowlane, węzły betoniarskie, sieczkarnie, specjalistyczne linie 

technologiczne, transport wewnątrzzakładowy oraz urządzenia nagłaśniające. 

Na terenie Gminy funkcjonuje niewiele zakładów przemysłowych, w związku z czym są one małym 

źródłem hałasu. Niewielkie źródło hałasu stanowią także zakłady usługowe, które nie są jednak 

mocno uciążliwe dla mieszkańców.  

Hałas komunikacyjny 

Największa uciążliwość hałasu obserwowana jest na obszarach położonych wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach natężenie ruchu kołowego (w tym 

maszyn rolniczych) będzie wzrastać, co przyczyni się do zwiększenia natężenia hałasu w sąsiedztwie 

tych szlaków. Hałas dokuczliwy jest też dla wszelkich zabudowań usytuowanych przy szlakach 

komunikacyjnych i osób w nich mieszkających.  

Uciążliwość hałasu może być pośrednio zmniejszana poprzez realizację inwestycji z zakresu 

przebudowy czy modernizacji dróg, a także poprzez tworzenie wzdłuż tras o wysokim natężeniu 

ruchu pasów zieleni izolacyjnej. 

Badania natężenia ruchu przeprowadzone w roku wykazały średni dobowy ruch roczny, 

na drodze nr 39, na odcinku Kamienna-Rychtal na poziomie 3610 (w tym 607 poj. ciężkich) oraz 

Rychtal-Baranów 6053 (w tym 831 poj. ciężkich). Szacunkowe natężenie dźwięku wyznaczone 

zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 215 z 2010 roku, wzór 2, wynosi odpowiednio: 76 dB i 78 dB. 

 Badanie natężenia hałasu 

Teren Gminy Rychtal nie jest objęty systematycznymi badaniami klimatu akustycznego środowiska. 

Obowiązek przeprowadzenia takich badań i sporządzania odpowiednich map zagrożenia obejmuje 

aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców i tereny położone w zasięgu podstawowych źródeł 

hałasu: komunikacyjnych, przemysłowych i komunalnych. WIOŚ nie prowadziło badań hałasu 

komunikacyjnego na terenie gminy Rychtal. 
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Zagadnienia horyzontalne  

Adaptacja do zmian klimatu 

Wzrost temperatur średnich temperatur powietrza towarzyszący zmianom klimatycznym 

powoduje zwiększenie się poziomów dźwięków – zwłaszcza tych generowanych przez urządzenia 

mechaniczne oraz elektryczne. Wzrost temperatury wymusza również, intensywniejsze działanie 

układów chłodzących co również może powodować uciążliwości dla środowiska, zwłaszcza w 

miastach gdzie naturalny krajobraz uległ największym przekształceniom. Aby zmniejszyć negatywny 

wpływ wysokich temperatur należy zwiększać ilość terenów zielonych oraz promować zasilanie 

układów chłodzących z odnawialnych źródeł energii, np. mikro i małych instalacji fotowoltaicznych. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie zagrożenia hałasem można zaliczyć wszelkiego 

rodzaju zdarzenia losowe powodujące nagłe zwiększenie emisji dźwięku. 

Działania edukacyjne 

Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej zagrożenia nadmiernym poziomem dźwięku, 

zwłaszcza przy nieustannie rosnącej ilości pojazdów mechanicznych, powinno być jednym 

z priorytetów jednostek samorządu terytorialnego. Ważnym krokiem w tym kierunku może być 

organizacja szkoleń, dla mieszkańców gminy, mających na celu propagowanie wiedzy na temat 

zagrożeń związanych z hałasem niwelowania ich skutków a także stref ciszy oraz ograniczeń 

w użytkowaniu jednostek pływających. 

Monitoring środowiska 

Monitoring poziomów dźwięku w województwie wielkopolskim prowadzony jest przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Jednak z uwagi na wielkość, poniżej 100 tys. mieszkańców, obszar 

gminy nie jest monitorowany. Okolice dróg przebiegających przez obszar gminy podlegają analizie 

hałasu prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

Analiza SWOT 

Zagrożenia hałasem 

Mocne strony Słabe strony 
Rozproszona zabudowa na terenie gminy 
Tylko jedna droga krajowa na terenie gminy 

Brak możliwości wprowadzenia rozwiniętego transportu 
publicznego 
Duża liczba samochodów osobowych skupiających się w 
miejscowości Rychtal 

Szanse Zagrożenia 
Dotacja rządowa umożliwiająca zwiększenie udziału 
pojazdów elektrycznych i hybrydowych we flotach 
przedsiębiorców na terenie gminy 

Brak monitoringu hałasu ze strony WIOŚ Poznań na 
obszarze gminy 
Wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych i 
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Dotacje pozwalające na wprowadzenie elektrycznego 
transportu publicznego 
Systematyczna przebudowa dróg krajowych i 
wojewódzkich wraz z ekranami akustycznymi 

maszyn rolniczych 
Ograniczenie dotacji na wymianę taboru w transporcie 
publicznym i flot pojazdów wśród przedsiębiorców 

 

4.5. Pola elektromagnetyczne 

Stan obecny 

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem 

pól elektromagnetycznych regulowane są przepisami dotyczącymi: 

● ochrony środowiska, 

● bezpieczeństwa i higieny pracy, 

● prawa budowlanego, 

● zagospodarowania przestrzennego, 

● przepisami sanitarnymi. 

Jako promieniowanie niejonizujące określa się promieniowanie, którego energia oddziałująca 

na każde ciało materialne nie wywołuje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie to związane jest 

ze zmianami pola elektromagnetycznego. Poniżej zestawiono potencjalne źródła omawianego 

promieniowani 

 urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne, 

 urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, (stacje i linie 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia), 

 urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300 GHz, 

(urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne), 

 inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0 - 0,5 Hz, 0,5 - 50 Hz oraz 50-1000 Hz. 

Zagadnienia dotyczące promieniowania niejonizującego są określone przez rozporządzenie 

Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258). 

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, rozporządzenie ustala odrębną wartość 

składowej elektrycznej pola w wysokości 7 V/m. Dla pozostałych terenów, na których 

przebywanie ludzi jest dozwolone bez ograniczeń, rozporządzenie ustala wysokość składowej 

elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast 

składowej magnetycznej w wysokości 60 A/m. Ponadto, rozporządzenie określa: 
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● dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego; 

● metody kontroli dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych; 

● metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, 

jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego 

Na terenie gminy Rychtal źródła promieniowania niejonizującego stanowią: 

● linie i stacje elektroenergetyczne wysokich, średnich i niskich napięć, 

● urządzenia radiokomunikacyjne, 

● radionawigacyjne i radiolokacyjne. 

Zgodnie z dostępnymi danymi [źródło:  mapabts.pl ] na terenie gminy znajdują się jedynie 3 

stacje bazowe BTS. Na czwartą lokalizację w miejscowości Stogniewice wydano decyzję o warunkach 

zabudowy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku (Dz.U. 2020 poz. 2311),  na terenie województwa wielkopolskiego, w odległości większej 

niż 100 m od urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, wyznaczono 135 punktów 

pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego.  

Punkty te znajdują się w miejscach dostępnych dla ludności, na trzech typach obszarów: 

● w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., 

● w pozostałych miastach, 

● na terenach wiejskich. 

Każdego roku wykonuje się 45 pomiarów – po 15 w każdym z obszarów. W tych samych 

lokalizacjach pomiary powtarza się co 3 lata. 

Na terenie województwa wielkopolskiego w całym cyklu pomiarowym obejmującym lata 2017-

2019 wykonano pomiary w 135 punktach pomiarowych, z czego w 57 wartość zmierzona byłą wyższa 

od dolnego progu czułości sondy pomiarowej wynoszącego 0,3 V/m. 

W opisywanym cyklu pomiarowym najwyższe zmierzone wartości pól elektromagnetycznych 

otrzymano: 

 na obszarze centralnym dzielnic lub o siedli o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. – 

w 2019 roku w Poznaniu – 1,63 V/m; 

 w pozostałych miastach – w 2018 roku w Środzie Wielkopolskiej - 1,21 V/m; 



Program Ochrony Środowiska Gminy Rychtal 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 

23/68 
 

 na terenach wiejskich – w 2019 roku w powiedzie gnieźnieńskim, w Modliszewie – 0,81 V/m.  

W cytowanej ocenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na lata 2017-2019 brak 

informacji o przekroczeniach na terenie gminy Rychtal lub powiatu kępińskiego, do którego należy 

gmina. 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Wzrost temperatur powietrza towarzyszący zmianom klimatycznym może powodować 

zmiany w rozchodzeniu się pól elektromagnetycznych wokół emiterów a w efekcie negatywny wpływ 

na ludność oraz środowisko. W celu zmniejszenia takiego wpływu należy zwiększać powierzchnię 

terenów zielonych oraz brać pod uwagę czynniki klimatyczne, podczas wybierania lokalizacji dla 

źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie PEM można zaliczyć wszelkiego rodzaju 

awarie urządzeń powodujące nadmierną emisję promieniowania mogącą negatywnie wpłynąć 

na środowisko oraz organizmy żywe. 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne na terenie gminy powinny skupić się wokół zwiększenia świadomości 

mieszkańców na temat zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym 

oraz urządzeniami, które takie promieniowanie emitują. 

Monitoring środowiska 

Monitoring poziomów PEM w województwie wielkopolskim prowadzony jest przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Badania prowadzi się w miastach o liczbie mieszkańców 

przekraczającej 50 tyś., w miastach o liczbie ludności poniżej 50 tyś. oraz na terenach wiejskich. 

Analiza SWOT 

Pola elektromagnetyczne 

Mocne strony Słabe strony 
Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
promieniowania Elektromagnetycznego 
Niski poziom zagęszczenia potencjalnych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego.  

Lokalizacja potencjalnych źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego w bezpośredniej bliskości 
zabudowy mieszkaniowej.  

 

Szanse Zagrożenia 
Monitoring natężenia pól elektromagnetycznych przez 
WIOŚ 

 

Rozwój bezprzewodowych systemów 
telekomunikacyjnych. 
Możliwa lokalizacja instalacji emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne w dowolnej lokalizacji 
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4.6. Gospodarowanie wodami 

Wody powierzchniowe 

Pod względem występowania wód powierzchniowych, Powiat Kępiński, do którego należy 

gmina Rychtal, zaliczany jest do obszarów o niskiej zasobności. Spowodowane jest to przede 

wszystkim niskimi sumami opadów atmosferycznych. Średni odpływ powierzchniowy nie odbiega 

od średniej w województwie, który wynosi 3,74 l/s/km2. 

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy jest bardzo uboga i ogranicza się właściwie 

do rzeki Studnicy i jej dwóch prawostronnych dopływów. Łączna długość cieków podstawowych 

wynosi 18,04 km, natomiast długość rowów szczegółowych wynosi 53,00 km. Dna dolin są na ogół 

okresowo podmokłe, w obrębie których występują liczne rowy melioracyjne (część północna 

i środkowa gminy). Ich zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wód z terenów podmokłych. 

Wody powierzchniowe występujące na terenie gminy leżą w Regionie Wodnym Odry, 

głównie w dorzeczu rzeki Widawy. Największym ciekiem i osią hydrograficzną gminy jest rzeka 

Studnica, z  licznymi ciekami, kanałami i rowami melioracyjnymi. 

Rzeka Studnica jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Widawy, odprowadzający wody 

w kierunku północnym. Całkowita długość cieku na terenie gminy wynosi 8,77 km. Rzeka wypływa 

w centralnej części gminy (na terenach leśnych), dalej płynie w kierunku zachodnim do wsi Rychtal, 

a następnie w kierunku południowym opuszcza gminę w południowo-zachodniej części we wsi 

Skoroszów. Wartość przepływu rzeki w kwietniu 1998 roku wskazywała na 0,092 m3/s. Zlewnię 

Studnicy pokrywają gliny zwałowe oraz piaski rzeczne i namuły, utwory bagienne i torfowe. Zlewnia 

obejmuje obszary typowo rolnicze z niewielkimi skupiskami ludności. Główne dopływy rzeki 

na terenie gminy to: 

 Głuszynka (Głucha) – prawostronny dopływ, mająca długość na terenie gminy 5,40 km. Swój 

źródło ma w okolicach Ryńca i wpływa do Studnicy w miejscowości Skoroszów; 

 Głuszyna – również prawostronny dopływ rzeki, o długości 3,87 km, który swój początek 

bierze niedaleko miejscowości Darnowiec (na terenach leśnych). 

 Rzeka Wołczyński Strumień swój obszar źródłowy ma w południowo-wschodniej części gminy 

we wsi Buczek Wielki. Wymienione cieki wodne stanowią podstawę sieci rzecznej 

występującej na terenie gminy Rychtal. 

Wszystkie cieki charakteryzuje śnieżno – deszczowy system zasilania, z jednym maksimum 

przypadającym najczęściej na marzec i z jednym minimum w ciągu roku. Po osiągnięciu wiosennego 

maksimum stany wody i przepływy w ciekach wyraźnie się zmniejszają. Na ogół cieki tego obszaru 
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charakteryzują się szybkim przejściem od kulminacji do stanów niżówkowych, które na ogół 

rozpoczynają się w czerwcu, są stabilne i utrzymują się w zasadzie do końca roku hydrologicznego. 

W okresie zimowym, w wyniku długotrwałego występowania ujemnych temperatur powietrza, 

zaznaczają się również niżówki, niekiedy głębokie i długotrwałe. Część drobnych cieków i rowów ma 

charakter okresowy. 

Wody stojące na terenie gminy Rychtal zajmują bardzo niewielkie powierzchnie. 

Do charakterystycznych elementów sieci wodnej gminy należą przede wszystkim mniejsze zbiorniki 

wodne zaliczane do obiektów małej retencji wodnej. Są to stawy, śródpolne oczka wodne 

zlokalizowane w dolinach rzecznych oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. 

W większości to zbiorniki o regularnych kształtach, najczęściej płytkie i zarastające. Pełnią one nie 

tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także cenny element urozmaicenia krajobrazu 

rolniczego. Na terenie gminy w m. Rychtal zlokalizowane są 3 zbiorniki hodowlane - stawy rybne, 

gdzie ciekiem zasilającym zbiorniki jest Studnica, a powierzchnia stawów wynosi 0,15 ha, 0,10 ha i 

0,11 ha. Termin napełniania zbiorników przypada na marzec – kwiecień i październik. Brak jest 

występowania naturalnych zbiorników wodnych – jezior czy sztucznych zbiorników retencyjnych. 

Jedynie znaczne obszary zajmują tereny okresowo lub stale podmokłe i to nie tylko w rejonach dolin. 
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Rysunek 4 Układ sieci hydrologicznej na terenie gminy Rychtal 

Sposób oceny i klasyfikacji stanu wód powierzchniowych określa Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu 

ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych  (Dz.U. 2019 poz. 2149 ).  

Oprócz klasyfikacji stanu jednolitych części wód (jcw), czyli oddzielnych i znaczących 

elementów wód powierzchniowych takich jak rzeka, część rzeki, zbiornik zaporowy itp., klasyfikacji 

jakości wód dokonuje się też w poszczególnych punktach pomiarowo – kontrolnych (ppk). Na ocenę 

stanu wód składa się klasyfikacja ich stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, 

takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia 

antropogeniczne. Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią 

zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim:  

 rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, a także 

środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), 
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 zanieczyszczone odcieki drenarskie, 

 hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich 

niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach, 

 niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza 

w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno 

zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie jezior. 

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód 

powierzchniowych należą przede wszystkim: 

 bezpośrednie „dzikie” zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków wodnych 

(na nieskanalizowanych obszarach); 

 zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia 

wodnoprawnego) 

Wyniki oceny cieków wodnych znajdujących się na obszarze gminy przedstawiono w tabelach 

poniżej. 

Tabela 5 Jednolite Części Wód Powierzchniowych w zasięgu których leży gmina Rychtal [źródło Wody Polskie] 

Lp. Kod JCWP 
 

Nazwa Dorzecze Region 
wodny 

Zlewnia Długość 
[km] 

1 PLRW60001713629 Studnica Odry Wrocław Widawa 52 

2 PLRW600017132629 Wołczyński 
Strumień 

Odry Wrocław Widawa 37 

 

Tabela 6 Stan JCWP zlokalizowanych na terenie gminy Rychtal [źródło: Wody Polskie] 

Kod JCWP 
 

Stan 
chemiczny 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan wód Zagrożenie nieosiągnięciem 
celów środowiskowych 

PLRW60001713629 dobry dobry zły niezagrożona 

PLRW600017132629 dobry zły zły zagrożona 

 

Wody podziemne 

Teren gminy Rychtal zgodnie z hydrogeologicznym podziałem kraju znajduje się 

w makroregionie zachodnim Niżu Polskiego – regionie wielkopolskim. Na jego obszarze zbiorniki wód 

podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. 

Źródłem zaopatrzenia gminy w wodę jest poziom wodonośny czwartorzędowy, a tylko w niewielkim 

stopniu poziom trzeciorzędowy. Podstawowe zasoby wód podziemnych należą do Lokalnych 

Zbiorników Wód Podziemnych LZWP występujących na terenie gminy. 
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Zasoby wodne poziomu czwartorzędowego w zdecydowanej większości zlokalizowane są 

w przepuszczalnych piaskach i żwirach fluwioglacjalnych i rzecznych. Wody te mają układ piętrowy, 

z zależności od przewarstwień gliniastych. Występują generalnie w 2÷3 poziomach. Zwierciadło wód 

gruntowych (I poziom) jest zazwyczaj swobodne i występuje na głębokości od 0,5 m w dolinkach 

rzecznych do 4 – 7,5 m na obszarze Wysoczyzny. Poziom głębiej zalegający (głębokość 20 – 50 m) 

występuje wśród piasków interglacjalnych, pod warstwą glin zwałowych tworzących warstwę 

napierającą. Z danych zawartych w dokumentacjach Są one eksploatowane na terenie całej gminy 

i należą do wód średniej jakości. 

Poziom trzeciorzędowy na terenie gminy jest słabo rozpoznany i użytkowany w ok. 7 %. 

Wody gruntowe swym charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy 

konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża. Poziom ten związany jest z piaskami i 

żwirami występującymi w obrębie teras dolin rzecznych i sandrów na wysoczyznach. Na terenach 

wysoczyznowych, położonych nieco niżej, woda gruntowa występuje na głębokości 1 – 3 m. 

Na obszarze zbudowanym z trudno przepuszczalnych glin woda gruntowa występuje w postaci mało 

wydajnych sączeń lub jako woda śródglinna zazwyczaj głębiej niż 2 m. Stwierdzono, że ulegają one 

wahaniom w rytm zmian poziomu wody w Prośnie i jej dopływach. 

Teren gminy Rychtal nie jest położony w zasięgu żadnego z głównych zbiorników wód 

podziemnych GZWP Wielkopolski. Zasoby wód użytkowych czerpane są z lokalnych zbiorników wód 

podziemnych LZWP, zlokalizowanych w obrębie gminy. Występują one w utworach 

czwartorzędowych, związanych z dolinami podścielanymi dolinami kopalnymi. 

Obszary zagrożone powodzią 

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w 

sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymaga 

przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w terminie 

do 22 grudnia 2013 r.  

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, zgodnie z art. 171 ust. 8 

ustawy – Prawo wodne oraz art. 14 Dyrektywy Powodziowej, podlegają przeglądowi oraz w razie 

potrzeby aktualizacji w cyklach 6-letnich, w związku z potrzebą oceny zmian ryzyka powodziowego 

oraz koniecznością planowania i realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych 

konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 

gospodarczej. 
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Wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego dofinansowane było ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 

Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, 

w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 

Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego 

oraz map ryzyka powodziowego, jak również skalę map, określało Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowania map 

zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2018 r. poz. 2031). 

Na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy – Prawo wodne projekty map zagrożenia powodziowego 

i map ryzyka powodziowego zostały sporządzone przez Wody Polskie w uzgodnieniu z właściwymi 

wojewodami. Natomiast zgodnie z art. 171 ust. 2 projekty map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostały przygotowane 

przez dyrektorów urzędów morskich. 

W II cyklu planistycznym (2016-2021) dokonano przeglądu MZP i MRP sporządzonych w I cyklu, i w 

uzasadnionych przypadkach ich aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku 

przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r. 

W wyniku przeglądu i aktualizacji WORP w 2018 r. wskazano w Polsce następujące znaczące typy 

powodzi (ze względu na źródło): 

 powódź rzeczna – w dwóch scenariuszach: naturalne wezbranie oraz zniszczenie wałów 

przeciwpowodziowych; 

 powódź od strony morza – w dwóch scenariuszach: naturalne wezbranie oraz zniszczenie 

wałów przeciwpowodziowych lub przeciwsztormowych; 

 powódź od urządzeń hydrotechnicznych – związana z zalaniem terenu w przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących. 

Dla powodzi od strony rzek aktualizowano mapy zagrożenia powodziowego dla około 7 tys. km 

rzek i wszystkie mapy ryzyka powodziowego dla około 14,5 tys. km oraz wykonano nowe MZP i MRP 

dla około 13,8 tys. km rzek. 

Dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych MZP i MRP objęło około 1,2 tys. 

km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek. 
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Dla powodzi od budowli piętrzących wykonano MZP i MRP dla siedmiu obiektów. 

Zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 

Podanie zaktualizowanych oraz nowych MZP i MRP do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i Klimatu nastąpiło w dniu 22 

października 2020 r. 

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl. 

Oprócz obowiązujących wersji kartograficznych MZP i MRP w ww. portalu mapowym dostępne są 

także archiwalne MZP i MRP (w formacie pdf), czyli mapy, które obowiązywały w przeszłości i zostały 

zaktualizowane. 

Mapy zagrożenia powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem: 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP 

Mapy ryzyka powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem: 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMRP 

Na terenie gminy zgodnie z danymi pochodzącymi z portalu Informatyczny System Osłony Kraju 

na terenie gminy nie ma obszarów zagrożonych powodzią. 

Obszary zagrożone suszą 

Analizę zagrożenia suszą przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z portalu 

System Monitoringu Suszy Rolniczej. System ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły 

straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w "Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce" 

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 

suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od 

dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej 

wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. 

Na przykład wystąpienie klimatycznego bilansu wodnego poniżej minus 140 mm w okresie od dnia 

1 kwietnia do dnia 31 maja oznacza zagrożenie wystąpienia suszy dla zbóż ozimych i jarych na 

glebach kategorii I (gleba bardzo lekka). Okresy sześciodekadowe od dnia 21 marca do dnia 30 

września wylicza się w następujący sposób 

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMRP
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O wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych. W Systemie 

Monitoringu Suszy warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą 

klimatycznego bilansu wodnego (KBW). KBW wyraża różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym 

a ewapotranspiracją potencjalną. Opad atmosferyczny jest mierzony na stacjach meteorologicznych 

natomiast wartość ewapotranspiracji potencjalnej (wyrażającej w przybliżeniu zdolność wyparowania 

wody z dobrze uwilgotnionego trawnika) oblicza się wykorzystując metodę Penmana. Wartość tę 

z wystarczającą precyzją można również wyznaczyć korzystając z wzorów uproszczonych, które 

uwzględniają elementy meteorologiczne mierzone standardowo na stacjach meteorologicznych 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). 

Wystąpienie określonych wartości klimatycznego bilansu wodnego przedstawionych w załączniku do 

ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich powoduje przeciętnie 

20% spadek plonów w stosunku do wartości średnich wieloletnich. Wartości krytyczne klimatycznego 

bilansu wodnego oznaczające wystąpienie suszy zróżnicowano dla gatunków roślin lub grup roślin 

uprawnych oraz kategorii gleb i okresów rozwojowych. Do wyznaczenia progów klimatycznego 

bilansu wodnego wykorzystano statystyczno-empiryczne modele prognoz i model symulacyjny 

plonów opracowane w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie 

Badawczym w Puławach. 

Do oceny zagrożenia suszą został utworzony system monitoringu skutków suszy rolniczej 

uwzględniający klimatyczny bilans wodny i zmienność przestrzenną warunków glebowych. Wartości 

klimatycznego bilansu wodnego są obliczane dla kolejnych okresów sześciodekadowych na 

podstawie pomiarów stacji meteorologicznych. W 2008 roku w systemie wykorzystywane są dane z 

55 stacji synoptycznych i około 220 posterunków opadowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (IMGW). 

W wyznaczaniu obszarów dotkniętych suszą, oprócz wartości klimatycznego bilansu wodnego, 

są brane pod uwagę właściwości retencyjne gleb, ustalone według kategorii glebowych, 

wydzielonych na podstawie map glebowo-rolniczych. W ten sposób uwzględnia się fakt silnego 

zróżnicowania podatności pokrywy glebowej Polski na skutki niedoboru wody. 

Procentowy udział gleb potencjalnie zagrożonych w 2019 roku suszą dla danej rośliny, dla terenu 

gminy Rychtal przedstawiono poniżej. Podobnie w roku 2018 wystąpiły zagrożenia, natomiast w 

latach 2016 i 2017 ich nie było. 
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Tabela 7 Zagrożenie suszą na poziomie gminy 2019 rok 

Gatunek roślin uprawnych 
Numery okresów raportów 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Zboża ozime 0 0 0 0 65.1 67.8 76.5 76.5 0 0 0 0 0 0 

Zboża jare 0 0 0 0 76.5 76.5 76.5 96.7 41.3 0 0 0 0 0 

Kukurydza na ziarno 0 0 0 0 41.4 65.8 76.5 96.7 76.5 10.1 0 0 0 0 

Kukurydza na kiszonkę 0 0 0 0 41.4 65.8 76.5 96.7 76.5 31.7 0 0 0 0 

Rzepak i rzepik 0 0 0 0 76.5 76.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ziemniak 0 0 0 0 0 0 11.2 76.5 75.6 0 0 0 0 0 

Burak cukrowy 0 0 0 0 0 0 0 35.1 19.7 0 0 0 0 0 

Chmiel 0 0 0 0 0 0 36.8 76.5 61.1 0 0 0 0 0 

Tytoń 0 0 0 0 0 32.9 76.5 100 76.5 0 0 0 0 0 

Warzywa gruntowe 0 0 0 0 0 35.6 76.5 93.3 76.5 0 0 0 0 0 

Krzewy owocowe 0 0 0 0 76.5 76.5 83.8 100 79.3 0 0 0 0 0 

Drzewa owocowe 0 0 0 0 0 1.9 41.4 76.5 35.5 0 0 0 0 0 

Truskawki 0 0 0 0 41.4 41.4 66.2 76.5 41.4 0 0 0 0 0 

Rośliny strączkowe 0 0 0 0 41.4 72.3 76.5 99.7 76.5 0 0 0 0 0 

 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Przeprowadzone ostatnio analizy wskazują na zwiększenie prawdopodobieństwa 

występowania suszy na terenie gminy. Ponadto zmniejszona ilość opadów atmosferycznych prowadzi 

do zanikania lokalnych cieków wodnych. W dalszej kolejności może to prowadzić do problemów z 

nawadnianiem upraw rolnych. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w zakresie gospodarowania wodami należą 

powodzie, podtopienia oraz susze, przy czym te ostatnie są najbardziej prawdopodobne. 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne dotyczące gospodarowania wodami powinny dotyczyć zagadnień takich 

jak: racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, rola 

tzw. małej retencji oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu rolnictwa na stan wód. 

Monitoring środowiska 

Monitoring wód powierzchniowych w województwie wielkopolskim prowadzony jest przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wykonawcą monitoringu wód podziemnych (chemicznego i 

ilościowego) jest Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH).  
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Analiza SWOT 

Gospodarowanie wodami 

Mocne strony Słabe strony 
Brak obszarów zagrożonych powodzią 
Na części terenów rolniczych znajduje się system 
melioracyjny 

Bardzo małe zasoby wód powierzchniowych 
Położenie w rejonie objętym w ostatnich latach suszami 
Zły stan cieków wodnych na terenie gminy 

Szanse Zagrożenia 
Program małej retencji finansowany ze środków 
zewnętrznych 

Ocieplenie klimatu i związane z tym zmniejszenie opadów 
Spływ powierzchniowy zanieczyszczonych wód z terenów 
rolniczych 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Jak przedstawiono w tabeli poniżej zdecydowana większość budynków mieszkalnych 

na terenie gminy jest podłączona do sieci wodociągowej (97,5%). Odsetek budynków, zamieszkałych 

przez 2772 osoby, korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy i wynosi 73,7 %, co odpowiada 

liczbie przyłączy równej 571. Czynnej sieć kanalizacyjna o długości 27,9 km w ciągu roku odprowadza 

64,5 dam3 ścieków bytowych. W miejscowości Rychtal znajduje się 2 studnie, posiada stację 

uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW – Dworzyszcze, Krzyżowniki, Rychtal 

i Skoroszów. Ponadto w miejscowości Wielki Buczek zlokalizowane są kolejne 2 studnie, posiada 

stację uzdatniania wody, miejscowości obsługiwane przez SUW – Wielki Buczek, Mały Boczek, 

Szarlota, Okrzyce, Stogniewice, Proszów, Dalanów, Sadogóra, Zachciała, Dróżki, Remiszówka, 

Gierczyce, Ryniec, Darnowiec, Zgorzelec. Obie stacje uzdatniania wody oparte są na takim samym 

procesie technologicznym: ujmowana woda podziemna poddawana jest procesom napowietrzenia, 

odżelaziania i odmanganiania, a następnie kierowana do systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.  

Dodatkowo studnia w miejscowości Dworzyszcze, posiada stację uzdatniania wody, ujęcie oraz stacja 

uzdatniania wody nie są one eksploatowane. Oczyszczalnia ścieków znajduje się w miejscowości 

Skoroszów. Poza siecią kanalizacyjną na terenie gminy zlokalizowanych jest 195 zbiorników 

bezodpływowych oraz 7 przydomowych oczyszczalnie (stan na koniec 2018 roku). 

Sieć wodociągowa, posiadająca 746 przyłączy, ma długość 69,3 km i dostarcza 128 dam3 

wody dla 3625 mieszkańców gminy. Zużycie wody na 1 mieszkańca w ujęciu rocznym wynosi 33,5 m3. 
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Tabela 8 Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej 

% ogółu budynków mieszkalnych 

Sieć 
Jednostka 
miary 2015 2016 2017 2018 

wodociąg % 95,0 95,4 96,0 97,5 

kanalizacja % 72,0 72,1 72,6 73,7 

 

Tabela 9 Sieć wodociągowa na terenie gminy, stan na 31.12.2020 [źródło: Urząd Gminy] 

 Wodociągi 

Sieć rozdzielcza           
(bez przyłączy) 

Przyłącza do budynków 

Długość Liczba 

[km] [km] [szt.] 

Gmina ogółem: 63,963 17,296 762 

Sołectwo Rychtal 10,120 6,164 330 

Sołectwo Skoroszów 4,500 0,519 39 

Sołectwo Krzyżowniki 8,043 1,502 59 

Sołectwo Buczek 6,100 1,317 57 

Sołectwo Stogniewice 3,100 0,860 30 

Sołectwo Proszów 5,900 1,540 54 

Sołectwo Sadoóra 5,500 1,388 50 

Sołectwo Drożki 11,900 2,328 77 

Sołectwo Darnowiec 2,900 1,195 44 

Sołectwo Zorzelec 5,900 0,483 22 

 

Tabela 10 Sieć kanalizacyjna na terenie gminy, stan na 31.12.2020 [źródło: Urząd Gminy] 

 Kanalizacja 

Sieć sanitarna na ścieki 
bytowo - gospodarcze 

(bez przyłączy) 

Przyłącza do budynków 

Długość Liczba 

[km] [km] [szt.] 

Gmina ogółem: 31,315 6,633 593 

Sołectwo Rychtal 8,000 2,984 347 

Sołectwo Skoroszów 4,474 0,994 41 

Sołectwo Krzyżowniki 6,090 1,015 68 

Sołectwo Buczek 3,404 0,134 19 

Sołectwo Stogniewice 4,117 0,451 48 

Sołectwo Proszów 5,230 1,055 70 

Sołectwo Sadoóra 0,000 0,000 0 

Sołectwo Drożki 0,000 0,000 0 

Sołectwo Darnowiec 0,000 0,000 0 

Sołectwo Zorzelec 0,000 0,000 0 
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Ścieki pochodzące z terenów skanalizowanych – Rychtal, Skoroszów, Krzyżowniki , Proszów, 

Dalanów, Dworzyszcze, Stogniewice i Mały Buczek – kierowane są do oczyszczalni ścieków 

w Skoroszowie.  

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną. Po wstępnym 

mechanicznym usunięciu zgrubnych zanieczyszczeń stałych ścieki kierowane są do komór 

oczyszczania biologicznego, gdzie usuwane są zanieczyszczenia rozpuszczone. Z uwagi na wysoką 

zawartość związków azotu i fosforu do komór osadu czynnego dawkowany jest koagulant, 

umożliwiający ich strącanie. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Studnica. Osad nadmierny 

powstający w biologicznej fazie oczyszczania ścieków kierowany jest do lagun osadowych, 

a następnie okresowo usuwany z oczyszczalni i zagospodarowywany w sposób rolniczy. 

Tabela 11 Odprowadzanie ścieków na terenie gminy w 2019 roku [źródło: Urząd Gminy] 

  OŚ Rychtal SUW Wielki 
Buczek ogółem w tym dowożone 

[m3] [m3] [m3] 

styczeń 7 570 747,5 81,0 

luty 6 140 682,5 64,8 

marzec 5 490 727,0 64,8 

kwiecień 5 168 741,0 81,0 

maj 6 802 689,0 64,8 

czerwiec 3 812 604,5 64,8 

lipiec 4 998 682,5 81,0 

sierpień 5 898 636,0 64,8 

wrzesień 5 415 624,0 64,8 

październik 6 102 760,5 81,0 

listopad 5 793 650,0 64,8 

grudzień 6 293 728,0 81,0 

razem 69 481 8 272,5 858,6 

 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany zachodzące obecnie w klimacie cechuje zwiększenie się gwałtowności zjawisk 

pogodowych. Częściej występują także skrajne zjawiska takie jak burze. Wiąże się to z dostarczeniem 

do sieci kanalizacyjnych dużych ilości wody w krótkim czasie. Infrastruktura może 

być nieprzygotowana na taką sytuację co może spowodować wydostawanie się wody, wraz 

z zanieczyszczeniami, z sieci kanalizacyjnej. Również przepustowość oczyszczalni ścieków może być 

niewystarczająca w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych. Aby zminimalizować 
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efekty takich zjawisk należy brać je pod uwagę już na etapie planowania przedsięwzięć związanych z 

gospodarką wodno-ściekową. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie gospodarki wodno - ściekowej można 

zaliczyć wszelkiego rodzaju wycieki i awarie sieci kanalizacyjnej powodujące zanieczyszczenie 

środowiska. Ponadto istnieje zagrożenie przedostania ścieków przemysłowych do środowiska jak i 

sieci kanalizacyjnej. Przyczyną mogą być awarie w zakładach przemysłowych oraz awarie podczas 

transportu ścieków. 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne na terenie gminy powinny skupić się wokół zwiększenia świadomości 

mieszkańców na temat roli sieci wodno-kanalizacyjnych w ochronie wód oraz propagowaniu 

racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. 

Monitoring środowiska 

Monitoring jakości wód przeznaczonych do spożycia, w województwie wielkopolskim, 

prowadzony jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Badania jakości 

ścieków są natomiast prowadzone przez jednostki zarządzające oczyszczalniami ścieków oraz sieciami 

kanalizacyjnymi. 

Analiza SWOT 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Mocne strony Słabe strony 
Bardzo duży udział budynków podłączonych do sieci 
wodociągowej 
Duży udział ludności korzystającej z kanalizacji. 

Brak pełnego skanalizowania gminy 
Zbyt mała wydajność stacji uzdatniania wody 
Rozproszona zabudowa wymagająca rozległej sieci wodno-
kanalizacyjnej 

Szanse Zagrożenia 
Rozwój technologii w zakresie przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
Możliwość pozyskania dofinansowania na modernizację 
sieci wodno-kanalizacyjnej 

Postępująca susza i obniżenie poziomu wód gruntowych 
Zanieczyszczenie wód gruntowych w wyniku działalności 
rolniczej 
Nieszczelność zbiorników bezodpływowych 

 

4.7. Zasoby geologiczne 

Stan obecny 

Omawiany obszar pod względem geologicznym położony jest w obrębie jednostki geologiczno-

strukturalnej zwanej Monokliną Przedsudecką. Na obszarze Monokliny głębokie podłoże zbudowane 

jest ze skał permsko – mezozoicznych: piaskowców i iłów jury dolnej (liasu), mułowców jury 
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środkowej (doggeru) oraz wapieni i margli jury górnej (malmu), które zalegają niezgodnie na 

pofałdowanych utworach paleozoicznych. Bezpośrednio na utworach mezozoicznych zdeponowana 

została seria osadów trzeciorzędowych oligocenu i neogenu (miocenu i pliocenu), o łącznej 

miąższości dochodzącej do 200 m. Były one akumulowane w rozległym (obejmującym Polskę 

środkową i północną) obniżeniu, powstałym w czasie orogenezy alpejskiej. W wykształconej wówczas 

depresji osadzone zostały piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, mułki i węgle brunatne miocenu, 

przykryte następnie przez kilkunasto-, kilkudziesięciometrową warstwę plioceńskich iłów pstrych. 

Strop iłów plioceńskich nie wykazuje dużych deniwelacji i znajduje się na rzędnych około 0÷20 m 

poniżej poziomu morza, stanowiąc bezpośrednie podłoże czwartorzędu. Utwory trzeciorzędu na 

terenie gminy nawiercono na głębokości od 23 do 77 m p.p.t. Czwartorzęd reprezentowany jest przez 

utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej, rzecznej, jeziorno-bagiennej i eolicznej o łącznej 

miąższości dochodzącej do 100 m. Ich sedymentacja trwała od zlodowacenia środkowopolskiego po 

holocen. Gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego, zalegające bezpośrednio na utworach 

trzeciorzędowych, zachowały się co najwyżej sporadycznie – w największych obniżeniach powierzchni 

podczwartorzędowej. Wśród osadów plejstoceńskich występuje glina zwałowa, budująca 

powierzchnie wysoczyzny falistej. Ich otoczenie stanowią rozległe obszary występowania piasków 

akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej,z seriami zastoiskowych mułków (m.in. pyłów, glin pylastych 

oraz iłów warwowych). Utwory holoceńskie zalegają głównie w dolinach rzecznych i obniżeniach 

terenu, odznaczając się niedużą miąższością. Reprezentowane najczęściej przez piaski rzeczne oraz 

namuły, utwory bagniste i torfowe. Są to grunty o niewielkiej miąższości, przeważnie słabonośne. 

Warunki gruntowe obszaru gminy Rychtal są zróżnicowane. W podłożu obszarów wysoczyznowych 

niemal powszechnie występują utwory bezpośredniej akumulacji lodowca – gliny, gliny piaszczyste 

i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej (często z ok. 1÷2 m 

warstwą gruntów plastycznych i miękkoplastycznych, w strefie występowania wody gruntowej). W 

wielu miejscach glina zwałowa przykryta jest cienką warstwą osadów wód płynących 

(wodnolodowcowych i rzecznych) – warstwowanych piasków i żwirów. Występują one m.in. na 

obszarze równiny sandrowej oraz w obrębie rozległych powierzchni terasowych. Większość 

zalegających w podłożu piasków i żwirów to grunty średniozagęszczone i zagęszczone, o zmiennej 

miąższości z wkładkami i przewarstwieniami gruntów tiksotropowych, bardzo wrażliwych na zmiany 

wilgotności, przemarzanie i drgania (zastoiskowych mułków). Jedynie na obszarze terasy zalewowej, 

w stropowej części podłoża przeważają piaski luźne, często z licznymi przewarstwieniami 

i domieszkami próchnicy. 

Gmina Rychtal pod względem zasobności w surowce mineralne jest uboga – na jej terenie do 

udokumentowanych złóż kopalin należy kruszywo naturalne oraz surowce ilaste ceramiki naturalnej – 
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glina zwałowa. W miejscowości Proszów, Drożki, Sadogóra, Zgorzelec i Buczek Wielki eksploatowano 

piaski drobnoziarniste, po których pozostały wyrobiska poeksploatacyjne. Wydobycie kopalin 

odbywało się bez koncesji i wymaganego rozpoznania geologicznego, w sposób doraźny w zależności 

od lokalnego zapotrzebowania. Wyrobiska poeksploatacyjne zajmują powierzchnię ok. 1,0 ha i są 

zagospodarowane jako stawy rybne. Surowce ilaste ceramiki budowlanej, występują w południowo-

zachodniej części gminy (złoże „Sadogóra”) w formie płatów o małym rozprzestrzenieniu, jednak ich 

wydobycie zostało zaniechane. W dolinach rzecznych występują fragmenty pól torfowych.  

Charakteryzują się one jednak małą miąższością i nie nadają się do eksploatacji. W większości 

wykorzystywane są jako łąki i pastwiska. 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany klimatu mają również wpływ na wydobycie surowców. Do negatywnego wpływu zmian 

klimatycznych na przemysł wydobywczy należą głównie ekstremalne warunki pogodowe – powodzie,  

wiatry huraganowe, ulewy, deszcze marznące oraz długotrwałe zaleganie pokrywy lodowej. Działania 

adaptacyjne w sektorze powinny być skupione wokół zagadnień związanych z: 

● technicznymi i organizacyjnymi sposobami dostosowania infrastruktury, 

● monitoringiem i wymianą informacji, 

● podjęciem niezbędnych badań naukowych, 

● prowadzeniem szkoleń i edukacji. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie gospodarki kopalinami można zaliczyć 

wykorzystywanie terenów, zawierających bogactwa naturalne, na cele inne niż wydobywcze. 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne dotyczące gospodarki zasobami geologicznymi powinny dotyczyć 

głównie uświadamiania mieszkańcom gminy wagi wykorzystania surowców naturalnych oraz 

realnego negatywnego wpływu na środowisko i mieszkańców gminy. 

Monitoring środowiska 

Nadzorem nad optymalnym zagospodarowaniem złóż kopalin oraz ograniczeniem 

uciążliwości oddziaływania przemysłu wydobywczego zajmuje się Państwowy Instytut Geologiczny. 
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Analiza SWOT 

Zasoby geologiczne 

Mocne strony Słabe strony 
Brak Brak złóż nadających się do eksploatacji 

Szanse Zagrożenia 
Brak degradacji środowiska na skutek wydobycia zasobów 
surowców 

Brak możliwości rozwoju przemysłu wydobywczego 

 

4.8. Gleby 

Stan obecny 

Według podziału fizyczno – geograficznego opracowanego przez Jerzego Kondrackiego 

Gmina Rychtal leży w obrębie prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny 

Środkowopolskie, w makroregionie Nizina Śląska i w granicy mezoregionu Równina Oleśnicka. 

Równina Oleśnicka znajduje się na wschód od Pradoliny Wrocławskiej i na południe od Wzgórz 

Trzebnickich w dorzeczu dopływów Odry – Widawy i Stobrawy. Jest to równina morenowa z 

ostańcami form glacjalnych zlodowacenia warciańskiego. Pod względem morfologicznym tereny 

zajmowane przez gminę Rychtal należy uznać za mało urozmaicone. Północna część gminy jest płaska 

i monotonna, z kolei część na południe i wschód od doliny rzeki Studnicy mają rzeźbę bardziej 

różnorodną. Gmina znajduje się na obszarze dawnego zlodowacenia środkowopolskiego i tworzy 

krajobraz młodoglacjalny. Do wyróżniających się form morfologii terenu należy wysoczyzna moreny 

dennej oraz dolina rzeki Studnicy i doliny boczne – Głuszynki i Wołczyńskiego Strumienia. Generalnie 

ukształtowanie tych terenów nie powinno powodować żadnych problemów w ich zagospodarowaniu, 

a rzeźba sprzyja rozwojowi rolnictwa i osadnictwa. 

Warunki gruntowe obszaru gminy są zróżnicowane. Powszechnie występują gliny, gliny 

piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej. W wielu 

miejscach glina zwałowa przykryta jest cienką warstwą piasków i żwirów. Są to w większości grunty 

średniozagęszczone i zagęszczone, o zmiennej miąższości, bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności, 

przemarzanie i drgania. Pokrywę glebową gminy tworzą przede wszystkim gleby piaskowe różnych 

typów: rdzawe, bielicowe, płowe i brunatne, a także gliny i pyły. W obniżonych partiach terenu oraz 

w dolinie rzeki Studnicy i Głuszynki występują gleby pochodzenia organicznego – mady, torfy i 

mursze. Są one użytkowane w większości jako użytki zielone średniej wartości III i IV klasy lub pod 

słabe użytki zielone V i VI klasy. 

Obszar gminy jest w przeważającej części wykorzystywany w działalności rolniczej. Użytki 

rolne stanowią 60% powierzchni całej gminy, a wśród nich dominują grunty orne (89% użytków 

rolnych). Ostatnie dane dotyczące struktury rolnictwa w gminie pochodzą z Powszechnego Spisu 
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Rolnego, który odbył się  w 2010 roku. Liczba gospodarstw rolnych wynosiła 291. Większość gruntów 

ornych, tj. 5212 ha przeznaczone była pod zasiewy. Na drugim miejscu pod względem powierzchni 

znajdowały się łąki trwałe 399ha. Stan gleby jest monitorowany w ramach programu Monitoring 

Chemizmu Gleb Ornych Polski. W obrębie powiatu kępińskiego wytypowano 2 stacje pomiarowe: 

Naborów, gmina Baranów oraz Miechów, gmina Perzów. Wyniki szczegółowych analiz, 

przeprowadzonych w ostatnich 25 latach nie wykazały zmian parametrów gleby. Lasy stanowią 36% 

powierzchni gminy, co stanowi wartość wyższą od średniej krajowej (29.6%). Gleby na terenie gminy 

Rychtal: Klasa IIIa – 5%, Klasa IIIb – 5%, Klasa IVa – 16%, Klasa IVb – 23%, Klasa V – 35%, Klasa VI – 

16%. 

Tabela 12 Powierzchnia geodezyjna gminy według kierunków wykorzystania, dane z roku 2014 [źródło: opracowanie własne 
na podstawie GUS BDL] 

Kategoria 
Powierzchnia 

[ha] 

powierzchnia ogółem 9 655 

powierzchnia lądowa 9 649 

użytki rolne razem 5 855 

użytki rolne - grunty orne 5 212 

użytki rolne - sady 15 

użytki rolne - łąki trwałe 399 

użytki rolne - pastwiska trwałe 68 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 135 

użytki rolne - grunty pod stawami 3 

użytki rolne - grunty pod rowami 23 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 3 532 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 3 519 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i 
zakrzewione 13 

grunty pod wodami razem 6 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 6 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 231 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 4 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 4 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane 
niezabudowane 1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 195 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe 23 

grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne 3 

grunty rolne - nieużytki 28 

tereny różne 3 
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Obszar gminy jest w przeważającej części wykorzystywany w działalności rolniczej. Użytki 

rolne stanowią 60% powierzchni całej gminy, a wśród nich dominują grunty orne (89% użytków 

rolnych). Ostatnie dane dotyczące struktury rolnictwa w gminie pochodzą z Powszechnego Spisu 

Rolnego, który odbył się  w 2010 roku. Liczba gospodarstw rolnych wynosiła 291. Większość gruntów 

ornych, tj. 5212 przeznaczone była pod zasiewy. Na drugim miejscu pod względem powierzchni 

znajdowały się łąki trwałe 399 ha. Stan gleby jest monitorowany w ramach programu Monitoring 

Chemizmu Gleb Ornych Polski. W obrębie powiatu kępińskiego wytypowano 2 stacje pomiarowe: 

Donaborów, gmina Baranów oraz Miechów, gmina Perzów. Wyniki szczegółowych analiz, 

przeprowadzonych w ostatnich 25 latach nie wykazały zmian parametrów gleby. Lasy stanowią 36% 

powierzchni gminy, co stanowi wartość wyższą od średniej krajowej (29.6%). 

Jak widać na obszarze gminy nie występują gleby orne najlepsze i bardzo dobre. Przeważają 

gleby średniej jakości. Część gleb, głównie w południo-zachodniej i południowej części gminy, została 

objęta ochroną na podstawie ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych. Na północnym obszarze 

gminy występują gleby słabe należące do kompleksów żytnich słabych. Uprawia się na nich głownie 

ziemniaki i żyto. Z kolei na obszarze południowym i południowo-zachodnim występują zwarte 

kompleksy gleb pszenno-żytnich o korzystnych warunkach wodno-powietrznych zasobne w składniki 

pokarmowe. Gmina Rychtal została również sklasyfikowane przez Instytut Upraw Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach pod względem wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

w sposób przedstawiony w tabeli poniżej. Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzuje 

warunki mniej lub bardziej korzystne danego obszaru dla wegetacji uprawianych roślin, oceniając 

poszczególne elementy środowiska: gleby, rzeźbę terenu oraz warunki wodne i klimatyczne. Im 

wartość wskaźnika wyższa tym lepsze warunki dla produkcji rolnej. Jak wynika z powyższej tabeli, 

wskaźnik ten na terenie gminy Rychtal mieści się w granicach średniej województwa i jest wyższy od 

wskaźnika wyznaczonego dla powiatu. 

Tabela 13 Kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych województwa wielkopolskiego [źródło: Agrotechniczne badania 
gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Biblioteka Monitoringu Środowiska 2005] 

Lp. Obszar Grunty orne w % powierzchni 
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1 Wielkopolska 1 13 1 21 19 21 17 2 5 

2 
Powiat 
kępiński 

0 3 0 13 19 39 23 1 2 

3 
Gmina 
Rychtal 

0 6 0 18 20 40 16 0 0 
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Degradacja gleb spowodowana jest działalnością sił przyrody: wiatru, wody, siły 

grawitacyjnej, które wywołują erozję naturalną (geologiczną). Przebieg i charakter procesów 

erozyjnych zależy głównie od rzeźby i nachylenia terenu, wielkości, rozkładu i rodzaju opadów 

atmosferycznych, temperatury, sposobu użytkowania terenu oraz składu mechanicznego gleb. 

Na obszarze gminy występują ogólnie gleby średniej i słabej jakości, podatne na degradację, a z uwagi 

na prawie zerowe nachylenie terenu, ich część jest również okresowo nadmiernie zawodniona. 

W okresie wiosennych roztopów i jesienią, część łąk oraz gruntów ornych bywa podtapiana lub 

okresowo zalewana wodami licznych rowów i rzek. Istotnym czynnikiem wpływającym na degradację 

gleb jest działalność antropogeniczna człowieka, która jest inicjowana przez między innymi 

intensywne i nieprawidłowe użytkowanie rolnicze, nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej 

czy zabiegi melioracyjne, powodujące erozję przyspieszoną. Na terenie gminy w strukturze 

użytkowania dominują przede wszystkim użytki rolne, zajmują one przeszło 59 % całkowitej 

powierzchni gminy. Jakość gleb jest więc bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój 

rolnictwa, warunkującym wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. W celu przeciwdziałania 

degradacji konieczne jest uwzględnienie stopniowej zmiany struktury użytkowania gleb. Na terenie 

gminy Rychtal (na glebach bardzo słabych), powinna ona postępować w kierunku ograniczania pól 

uprawnych na rzecz lasów i użytków zielonych oraz zadrzewień śródpolnych, które najlepiej chronią 

glebę. Istotne znaczenie ma również dobór roślin uprawnych (od niego zależy osłona, jaką zapewniają 

glebie rośliny), a także częstotliwość orek i innych zabiegów agrotechnicznych. Wieloletnie rośliny 

(np. trawy, lucerna) zabezpieczają nawet przed silnym spływem. Mniej skutecznie chronią glebę 

rośliny ozime, jak żyto, rzepak; jeszcze mniej zboża jare. Ze względu jednak na słabo urozmaiconą 

wysokościowo powierzchnię gminy występuje dla gleb nieduże zagrożenie spływami 

powierzchniowymi, będącymi następstwem opadów atmosferycznych. 

Gleby na terenie gminy Rychtal są nieco nadmiernie zakwaszone, przy czym jest to cecha 

związana częściowo z charakterem skał macierzystych i przebiegiem procesu glebotwórczego. Na 

zakwaszenie gleb wpływ mają również związki siarki i azotu z atmosfery oraz fizjologicznie kwaśne 

nawozy sztuczne. W związku z występującym zakwaszeniem, gleby wymagają wapnowania. Odczyn 

gleby reguluje pobieranie składników pokarmowych z gleby. Odczyn kwaśny hamuje pobieranie 

przyswajalnych składników gleby a równocześnie zwiększa dostępność metali ciężkich i pierwiastków 

śladowych. Zestawienie odczynu gleb na terenie gminy wraz z potrzebami ich wapnowania 

przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 14 Wyniki badań gleb województwa wielkopolskiego w latach 2000−2004 (fosfor, potas, magnez) [źródło: 
Agrotechniczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Biblioteka Monitoringu Środowiska 2005] 

Lp. Powiat/gmina 
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1 Wielkopolska 649124 238995 13,7 28,7 34,3 15,1 8,2 16,8 15,4 18,2 18,0 31,6 

2 kępiński 12735 4722 23,8 37,2 34,1 4,2 0,8 22,8 20,5 17,6 21,2 17,9 

3 Rychtal 2576 869 31,2 24,6 39,6 3,6 1,0 29,9 13,1 12,4 26,4 18,2 

 

W nowoczesnym nawożeniu wielkość dawek azotowych ustala się na podstawie wyników 

badań zasobności gleb. Badania zawartości w glebie przyswajalnych form azotu − azotanowej i 

amonowej – czyli azotu mineralnego, Stacje Chemiczno-Rolnicze wykonują od 1997 roku. Azot 

mineralny podlega w glebie bardzo szybkim przemianom, w związku z tym Stacje nie wykonują 

oznaczeń jego zawartości masowo. Wyniki badań zawartości azotu azotanowego pobranego jesienią 

dla oceny środowiska w punktach monitoringowych prowadzonych przez Okręgową Stację 

Chemiczno-Rolniczą zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 15 Wyniki azotu azotanowego w glebach w punktach monitoringowych w latach 2000−2004 [źródło: Agrotechniczne 
badania gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Biblioteka Monitoringu Środowiska 2005] 

Wartość 
Zawartość azotu azotanowego w kg N/ha w poszczególnych latach 

2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia 69,6 69,8 83,9 162,2 148,8 

Minimalna 9,7 12,6 27,5 56,7 37,4 

Maksymalna 189,5 184,5 309,2 356,9 464,4 

 

Skażenia gleb metalami ciężkimi i siarką siarczanową lub mikroelementami to procesy 

długoletnie wymagające systematycznych, okresowych badań. Badania takie są prowadzone poprzez 

monitorowanie skażenia gleb metalami ciężkimi i innymi związkami chemicznymi. W latach 2000–

2004 obserwacje gleb w rejonie województwa wielkopolskiego Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza 

w Poznaniu prowadziła w ramach Regionalnego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Monitoring stanu chemicznego 

prowadzono poprzez analizę gleb w wytypowanych punktach pomiarowych. W pięcioletnim okresie 

badawczym założono punkty kontrolno-pomiarowe we wszystkich gminach na glebach typowo 

rolniczych, przeznaczonych do produkcji towarowej. Wyniki badań zawartości metali ciężkich i siarki  

siarczanowej w warstwie ornej (0–20 cm) przeprowadzonych w latach 2000–2004 na terenie gminy 

przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 16 Zawartość metali ciężkich, pierwiastków śladowych oraz siarki siarczanowej w glebach województwa 
wielkopolskiego w latach 2000-2004 na terenie gminy Rychtal 

Zawartość całkowita w mg/kg S-SO4 

mg/100g 

gleby Cu Zn Cd Pb Ni Cr Mn Fe As 

5,0 42,0 0,253 15,7 6,07 8,33 395 5900 3,33 1,4 

3,0 15,0 0,107 9,5 3,10 5,0 113 2667 1,93  

 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Efektem przewidywanych zmian klimatycznych będzie wzrost częstotliwości oraz 

intensywności susz co będzie miało negatywny wpływ na gleby oraz rolnictwo. Wymagane będzie 

zintensyfikowane nawadnianie terenów dotkniętych suszami. Do działań adaptacyjnych będzie 

można zaliczyć wsparcie inwestycyjne gospodarstw oraz szkolenia i doradztwo technologiczne a także 

doskonalenie systemu tworzenia i zarządzania rezerwami żywności, materiału siewnego i paszy na 

wypadek nieurodzaju. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do nadzwyczajnych zagrożeń gleb można zaliczyć brak stosowania tzw. „dobrych praktyk 

rolniczych”, awarie w zakładach przemysłowych, zanieczyszczenia powstające podczas ruchu 

komunikacyjnego, odprowadzanie ścieków do gleby oraz gromadzenie odpadów na dzikich 

wysypiskach. 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne dotyczące poprawy jakości gleb powinny dotyczyć zagadnień takich jak 

stosowanie tzw. „dobrych praktyk rolniczych”, odpowiedzialnej gospodarki ściekowa likwidowania 

dzikich wysypisk. 

Monitoring środowiska 

Monitoringiem jakości gleb zajmuje się Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Krakowie 

oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 
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Analiza SWOT 

Gleby 

Mocne strony Słabe strony 
Brak zanieczyszczeń gleby metalami ciężkimi 
 
 

Przewaga gleb o niskiej i słabej jakości bonitacyjnej 
Niska rentowność gospodarstw 
Degradacja biologiczna i chemiczna pod wpływem 
działalności rolniczej 

Szanse Zagrożenia 
Duże zapotrzebowanie na żywność na światowych rynkach 
Dopłaty do produkcji rolnej 
Propagowanie „dobrych praktyk rolniczych” 

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne wpływające na 
wysokość plonów, m.in. susze i huragany 
 

 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Stan obecny 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychtal obejmuje 

nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają 

odpady komunalne. Zmieszane odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości raz  

w miesiącu. W ramach zbiórek akcyjnych – organizowanych dwa razy do roku – mieszkańcy mogli 

oddać odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  Prowadzona 

przez mieszkańców segregacja odpadów „u źródła” zakładała wyselekcjonowanie następujących 

frakcji:  

● metale i tworzywa sztuczne (odbierane raz w miesiącu); 

● szkło (odbierane co 2 miesiące); 

● papier i tektura (odbierane raz do roku); 

● odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odbierane raz 

do roku). 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Rychtal było Przedsiębiorstwo 

Komunalno – Transportowe „WENCEL”, ul. Poznańska 9, 63-600 Kępno. Odebrane odpady 

komunalne przekazywane były celem ich zagospodarowania do Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. Gmina Rychtal, jako udziałowiec ZZO Olszowa sp. z o.o., 

przekazywała zebrane na swoim terenie odpady komunalne do instalacji komunalnej Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Olszowa. Możliwości przetwarzania odpadów w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów Olszowa, były wystarczające w stosunku do dostarczanych tam 

odpadów. 

Gmina Rychtal w roku 2019 nie realizowała samodzielnie żadnych działań inwestycyjnych 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Rychtal będąc wspólnikiem Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 
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prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powierzyła spółce ZZO Olszowa. 

Analizując możliwości przetwarzania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w roku 

2019, stwierdza się, iż możliwości przetwórcze instalacji są wystarczające względem obowiązujących 

zapisów prawa. Ponadto mieszkańcy mogli przez cały rok przekazywać odpady do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 

Olszowa.  W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie komunalnymi właściciele nieruchomości 

zamieszkałych mogą oddać dowolną ilość odpadów. Właściciele nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszczają opłatę zależną od zadeklarowanej 

ilości i objętości pojemników na odpady. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 

dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 2021 poz. 1530), przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych poziomy recyklingu 

przewidziane do osiągnięcia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17 Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych odpadów. 

 
Wymagany poziom [%] 

2017 2018 2019 2020 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 20 30 40 50 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

45 50 60 70 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2017r. 

poz. 2412), wymagane do osiągnięcia przez gminę poziomy, przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 18 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 
Wymagany poziom [%] 

2017 2018 2019 2020 

Odpady ulegające biodegradacji 45 40 40 35 

 

W roku 2018 gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania: 

● osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania: 18,24%; 
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● osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 40,3%; 

● osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% 

Wymagane ustawami poziomy recyklingu zostały zatem osiągnięte. 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Wpływ gwałtownych zjawisk pogodowych oraz ich efektów należy mieć na uwadze podczas 

wybierania lokalizacji oraz projektowania obiektów typu PSZOK oraz składowisk odpadów. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Większość nadzwyczajnych zagrożeń środowiska dotyczących gospodarki odpadami, jest 

związana ze składowiskami odpadów. Można do nich zaliczyć przedostawanie się odpadów poza 

miejsce wyznaczone do ich składowania, ruchy masowe ziemi a także samozapłon gazów 

składowiskowych. 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne dotyczące gospodarki powinny dotyczyć zagadnień takich jak 

prawidłowa gospodarka odpadami, znaczenie segregacji odpadów oraz obejmować akcje takie jak 

„Sprzątanie Świata”. 

Monitoring środowiska 

Monitoringiem składowisk odpadów zajmują się jednostki zarządzające takimi instalacjami 

oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który zajmuje się działalnością kontrolną. Na terenie 

gminy nie ma tego typu obiektów. 

Analiza SWOT 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Mocne strony Słabe strony 
Poziom recyklingu zgodny z odpowiednimi 
Rozporządzeniami 
Brak własnego składowiska odpadów i związanych z tym 
problemów 

Rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów 
Rosnąca ilość odpadów komunalnych 
Nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady zgodnie z 
zaleceniami Gospodarki Odpadami dla gminy Rychtal 

Szanse Zagrożenia 
Ograniczenie zużycia toreb plastikowych 
Planowane kolejne ograniczenia w stosowaniu opakowań z 
tworzyw sztucznych 
Wzrost świadomości społecznej 
Moda na ekologiczny tryb życia 

Wywożenie odpadów do lasów 
Kolejne odgórne ograniczenia i limity związane z 
segregacją odpadów 
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 4.10. Zasoby przyrodnicze 

Charakterystyka ogólna i zasoby chronione 

Według klasyfikacji geobotanicznej Lancewicza (Geografia Fizyczna Polski), lasy na terenie 

gminy Rychtal położone są w północnej części regionu Wyżyny Małopolskiej, subregionie Wyżyny 

Śląskiej. Pod względem przyrodniczo-leśnym teren ten jest zaliczany do V Krainy Śląskiej, Dzielnicy 

Wrocławskiej i należy do mezoregionu Równiny Oleśnickiej, czyli w naturalnym zasięgu jodły i 

świerka, które wraz z sosną, dębem, olchą i jesionem są głównymi gatunkami drzew lasotwórczych. 

Gmina posiada duże obszary leśne, które tworzą przede wszystkim dwa kompleksy, zlokalizowane w 

północno-zachodniej i częściowo wschodniej części gminy. Dominuje w nich sosna i modrzew z 

domieszką dębu, jesionu, wiązu i klonu. Są to głównie lasy mieszane świeże i lasy mieszane wyżynne 

oraz bór mieszany świeży. Poza zbiorowiskami leśnymi, roślinność nieleśna gminy pełni ważną 

funkcję przyrodniczą. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w 

dolinach rzek, przede wszystkim Studnicy i Głuszynki. W trosce o nie między innymi części obszaru 

gminy została objęta różnymi formami ochrony. Dotyczy to pomników przyrody. Lasy na terenie 

gminy wchodzą w skład kompleksu promocyjnego „Lasy Rychtalskie”. Uzupełnieniem ww. zespołów 

roślinności naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych parków, cmentarzy, ogrodów działkowych 

oraz liczne zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne. W otwartym krajobrazie rolniczej części 

gminy pełni ona nie tylko funkcję krajobrazowo-estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie 

wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego. 

Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy oprócz dość wysokiej lesistości, spełnia 

roślinność nieleśna, czyli zieleń śródpolna, zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna. Zadrzewienia 

śródpolne, szczególnie o charakterze pasowym, przydrożne i przywodne pełnią rolę migracyjnych 

korytarzy środowiskowych, urozmaicają krajobraz gminy, podnoszą walory estetyczno-krajobrazowe 

oraz spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami 

erozyjnymi i stepowieniem. Ponadto, regulują stosunki wodne i poprawiają lokalny agroklimat. Na 

terenie gminy Rychtal zadrzewienia i zakrzewienia zajmują ok. 7,0 ha. Najistotniejsze kompleksy 

zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek wodnych, 

cieków, rowów i miedz. W zadrzewieniach przeważają takie gatunki jak grusza, topole, wierzby, 

kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne, a także kruszyna pospolita, kalina koralowa. Istniejące już 

zadrzewienia i zakrzaczenia winny podlegać systematycznym pracom pielęgnacyjnym i renowacji oraz 

w razie konieczności rozbudowie. Na terenie całej gminy, na osi północ-południe, co kilkaset metrów 

(300 – 500 m), pożądane jest wprowadzenie zieleni naturalnej wiatrochronnej oraz fitomelioracyjnej 

celem ochrony i podniesienia walorów środowiska naturalnego. 
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Ochroną jako założenia zarówno zabytkowe jak i przyrodnicze, objęto na terenie gminy 6 parków 

podworskich o wartości historycznej, z czego tylko 3 podlegają ochronie konserwatorskiej:  

● park dworski w m Drożki, gospodarstwo ANR Laski (nr rejestru 58) – zajmuje powierzchnię 

2,34 ha; 

● park dworski z XIX w, w m. Ryniec, gospodarstwo ANR Laski (nr rejestru 59) – o powierzchni 

1,80 ha; 

● park dworski z początku XX w, w m. Wielki Buczek, gospodarstwo ANR Laski (nr rejestru 60) – 

zajmuje powierzchnię 2,37 ha.  

Parki w Skoroszowie, Gierczycach i Dworzyszczu są już w znacznym stopniu zniszczone, w stanie 

technicznym szczątkowym. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ), za 

tereny chronione należy uznać parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami 

oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną mogą mieć również niektóre pomniki 

przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Na terenie gminy 

obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi objęto następującymi formami 

ochrony: 

Rezerwaty 

Na terenie gminy Rychtal, w Nadleśnictwie Syców, obręb Rychtal, leśnictwo Sadogóra 

zlokalizowany jest 1 rezerwat przyrody - Rezerwat „Studnica” – został utworzony w 1962 roku na 

obszarze 5,78 ha. Celem ochrony jest fragment boru mieszanego z udziałem świerka, który w 

Studnicy występuje na krańcu granicy zasięgu południowego. Z rzadkich roślin spotkać możemy tutaj: 

widłak jałowcowaty, porzeczka czarna oraz paprotki - zachyłka trójkątna i zachyłka oszczepowata. W 

rezerwacie występują ponad 170 letnie dęby, i sosny oraz świerki dorastające do 40 m wysokości.  

Centralny rejestr form ochrony przyrody  prowadzony jest przez  Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska, natomiast rejestry form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, 

położonych w całości lu w części na obszarze ich działania prowadzone są przez regionalnych 

dyrektorów ochrony środowiska.  

Pomniki przyrody 

Rejestr pomników przyrody gminy Rychtal zawiera 2 pozycje i obejmuje: 

● lipa drobnolistna /Tilia cordata Mill./ – (nr rejestru 468) w wieku ok. 200 lat i obwodzie 

pierśnicy 380 cm, położona w parafii rzymsko-katolickiej w m. Wielki Buczek; 

● lipa drobnolistna /Tilia cordata Mill./ – (nr rejestru 469) w wieku ok. 200 lat i obwodzie 

pierśnicy 426 cm, położona w parafii rzymsko-katolickiej w m. Wielki Buczek. 
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Ochrona całkowita roślin 

W gminie ochroną całkowitą zostały objęte następujące gatunki roślin: 

● krzewy i krzewinki: wawrzynek wilczełyko /Daphne mezereum/, wiciokrzew pomorski 

/Lonicera periclymenum/, kłokoczka południowa /Staphylea pinnata/; 

● rośliny zielne: sasanka /Pulsatilla/; miłek wiosenny /Adonis vernalis/, śnieżyczka przebiśnieg 

/Galanthus nivalis/; 

 

Wśród gatunków roślin objętych ochrona częściową można wymienić: 

● krzewy i krzewinki: bagno zwyczajne /Ledum palustre/; 

● rośliny zielne: , pierwiosnka lekarska /Primula officinalis/, turzyca piaskowa /Carex arenaria/. 

 

Lasy 

Według klasyfikacji geobotanicznej Lancewicza (Geografia Fizyczna Polski), lasy na terenie 

gminy położone są w północnej części regionu Wyżyny Małopolskiej, subregionie Wyżyny Śląskiej. 

Pod względem przyrodniczo-leśnym teren ten jest zaliczany do V Krainy Śląskiej, Dzielnicy 

Wrocławskiej i należy do mezoregionu Równiny Oleśnickiej, czyli w naturalnym zasięgu jodły, świerka 

i jawora, które wraz z sosną, modrzewiem, dębem, i klonem są głównymi gatunkami drzew 

lasotwórczych. Podłoże geologiczne dla występujących na tym terenie gleb stanowią piaski rzeczne 

dawnych tarasów akumulacyjnych oraz utwory wodnolodowcowe /sandry/ i lodowcowe głównie 

piaski i gliny zwałowe. Na podłożu tym wykształciły się przede wszystkim gleby bielicowe, rzadziej 

gleby brunatne. W obniżeniach terenowych i wzdłuż cieków występują poza tym gleby pobagienne 

murszowo-mineralne, glejowe, torfowe i czarne ziemie. Teren jest płaski, równinny, jedynie na Wale 

Trzebnickim sfalowany i pagórkowaty, wyniesiony od 120 da 250 m n.p.m. Pod względem 

morfologicznym morena ta jest silnie rozmyta i przedstawia się w postaci szeregu niewysokich 

wzniesień poprzecinanych pradolinowymi utworami holoceńskimi rzek Prosny, Pratwy, Pomianki i 

Samicy. 

Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza zgodnie z ustawą o lasach 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. (Nie dotyczy to jednak lasów wchodzących w 

skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz lasów będących w użytkowaniu wieczystym na 

mocy odrębnych przepisów). Organami wykonawczymi w realizacji zadań związanych z zarządem nad 

lasami są Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Podstawową jednostką 

organizacyjną w strukturze zarządzania Lasów Państwowych jest Nadleśnictwo, którym kieruje 

Nadleśniczy. 
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Administracyjnie lasy na terenie gminy Rychtal należą do Nadleśnictwa Syców, obręb Rychtal. 

Od 1 lipca 1996 roku wchodzą one w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” 

(LKP). Obok lasów należących do Nadleśnictwa Syców w skład LKP wchodzą również lasy należące do 

Nadleśnictwa Antonin oraz Leśny Zakład Doświadczalny Akademii rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu. Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy Rychtal wynosi 3 464,95 

ha, co stanowi ponad 35 % ogółu powierzchni gminy. 

Udział siedlisk jest bardzo zróżnicowany, jednak zdecydowana większość, bo prawie 90 % 

stanowią siedliska leśne. Dominującym typem siedliskowym jest las mieszany świeży (81,2 %), las 

mieszany wyżynny (6,8 %), las świeży (1,1 %), las mieszany wilgotny (0,4 %) oraz niewielki udział 

borów: bór mieszany świeży (7,4 %), bór mieszany wyżynny (1,6 %), bór mieszany wilgotny (0,1 %). 

Lokalnie występują olsy z 1,2 % udziałem. 

Ponad 50 % lasów wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy 

Rychtalskie” ma status lasów ochronnych. Powierzchnia lasów ochronnych położonych na terenie 

gminy Rychtal wynosi 271,0 ha (w tym drzewostany nasienne). Zostały one zaliczone do lasów 

ochronnych grupy I. Na siedliskach wilgotnych i w strefie ujęć wód rosną lasy o funkcjach 

wodochronnych, które zajmują 80,15 ha. Są to drzewostany głównie sosnowe i olszowe, a także 

świerkowe i jesionowe z domieszką dębu i brzozy wszystkich klas wieku. Położone są w północno – 

wschodniej części m. Darnowiec oraz w Zgorzelcu (przy rzece Studnica). W lasach ochronnych 

prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie spełnianych funkcji ochronnych. Istnienie 

takich form ochronnych na terenie lasów w sposób zasadniczy wpływa na możliwość ich 

wykorzystywania dla celów rekreacyjnych. Racjonalna gospodarka leśna zapewnia ochronę gleb i 

terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu 

społecznym, ochronę wód powierzchniowych oraz głębinowych. Właściwa gospodarka leśna pozwala 

lasom istniejącym na terenie gminy Rychtal na spełnianie (w sposób naturalny lub też w wyniku 

działalności człowieka) różnych funkcji, które można podzielić na dwie podstawowe grupy: 

produkcyjną i pozaprodukcyjną. Funkcje produkcyjne (gospodarcze) lasu, polegają na zdolności do 

produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe użytkowanie drewna i 

surowców niedrzewnych pozyskiwanych z lasu, w tym użytków gospodarki łowieckiej. W 

konsekwencji prowadzi to do uzyskiwania dochodów. Do funkcji pozaprodukcyjnych należy zaliczyć 

między innymi funkcje ekologiczne (ochronne) oraz funkcje społeczne. Funkcje ekologiczne wyrażają 

się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu, skład atmosfery, regulację 

obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie 

potencjału biologicznego bardzo dużej liczby gatunków i ekosystemów, a także różnorodności 

krajobrazu. Z kolei funkcje społeczne lasu kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla 
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społeczeństwa, zapewniają rozwój kultury, nauki i edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

Potwierdzeniem funkcji pozaprodukcyjnych lasów gminy Rychtal jest występowanie na ich terenie 

lasów chronionych, rezerwatu przyrody i pomników przyrody, miejsca o znaczeniu historycznym i 

kulturowym. 

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie o ogólnej powierzchni 47.634 ha został 

utworzony 1 lipca 1996 r. Położony jest w południowej części Wielkopolski i rozciąga się pomiędzy 

Ostrowem Wlkp., Kluczborkiem, Oleśnicą i Wieruszowem. Jest to teren na ogół równinny, z 

wyjątkiem Wzgórz Ostrzeszowskich. W okolicy Parzynowa znajduje się najwyższe wzniesienie 

Wielkopolski – Kobyla Góra (284 m n.p.m.). W skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy 

Rychtalskie wchodzą nadleśnictwa Antonin i Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny Akademii 

Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego. 

Świat zwierząt 

Świat zwierzęcy gminy Rychtal jest typowy dla równinnych obszarów kraju - Wielkopolski. 

Zwarte kompleksy leśne umożliwiają swobodne przemieszczanie się zwierzyny, a łąki znajdujące się w 

dolinach rzecznych tworzą doskonale warunki życia dla ptactwa, owadów i drobnych gryzoni. 

Występujące w lasach gatunki zwierzyny grubej są reprezentowane przez: sarny, jelenie, daniele i 

dziki, natomiast zwierzynę drobną między innymi przez: lisy, zające, wydry. W obrębie miejscowości 

Proszków, przy granicy z Woskowicami, w ostatnich latach pojawiło się stanowisko bobra 

europejskiego. Urozmaiconą i licznie reprezentowaną grupę stanowią ptaki, żerujące i gniazdujące 

głównie w dolinach rzecznych, przede wszystkim Studnicy i Głuszynki. Na polach spotkać można 

kuropatwy, króliki i w mniejszej ilości bażanty. Z gatunków gadów występujących na omawianym 

obszarze wymienić należy jaszczurkę zwinkę, padalce i zaskrońce. Rzadko można również spotkać 

żmiję zygzakowatą. Płazy reprezentowane są przede wszystkim przez żaby, ropuchy, traszki 

grzebieniastą i zwyczajną, rzekotki i kumaki. Najliczniej na terenie gminy występują jednak owady, 

żyjące w różnym środowisku, są to między innymi paź królowej, paź żeglarz, biegacze skórzasty, leśny, 

ogrodowy, koziorożec dębosz, rohatyniec nosorożec, modliszka. Fauna ryb ogranicza się do gatunków 

pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej cechy. W rzekach, duży wpływ na ilość i jakość ryb 

ma zły stan czystości ich wód. W efekcie coraz rzadziej spotykane są: kiełb białopłetwy, śliz, piskorz, 

czy pocierniec. 

Wśród gatunków zwierząt zakwalifikowanych jako wymagające szczególnej ochrony na terenie gminy 

Rychtal można wymienić: 
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● ssaki: wiewiórka /Sciurus vulgaris/, jeż /Erinaceus europaeus/, kret /Talpa europaea/, 

nietoperze /Chiroptera/, gronostaj /Mustela erminea/; 

● ptaki: orlik krzykliwy /Aquila pomarina/, bocian czarny /Ciconia nigra/, kukułka /Cuculus 

canorus/, dudek /Upupa epops/, jastrzębiowe /Accipitriformes/, sowy /Strigiformes/, 

dzięcioły /Piciformes/, kraski /Coraciidae/, sokoły /Falconiformes/; bocian biały /Ciconia 

alba/; 

● owady: biegacze /Carabus/, paź królowej /Papilio machaon/, mieniak strużnik /Apatura ilia/, 

modliszka zwyczajna /Mantis religiosa/, tęczniki /Calosoma/. 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany klimatu mają także bezpośredni wpływ na florę oraz faunę. Wpływają one na zasięg 

występowania poszczególnych gatunków, ich cykle rozrodcze i interakcje ze środowiskiem 

naturalnym, a w przypadku roślin także na okresy wegetacji. Ocieplenie się klimatu spowoduje 

migracje gatunków – gatunki preferujące chłodniejsze temperatury zostaną wyparte przez gatunki 

ciepłolubne. Część tych gatunków będzie uznana za gatunki inwazyjne wypierające rodzimą florę 

i faunę. Przekształcenia siedlisk na skutek zmian klimatycznych mogą dotknąć także warunków 

wodnych – obniżenie się poziomu wód gruntowych może spowodować stopniowy zanik siedlisk 

o dużej wilgotności. Najważniejszym elementem adaptacji do zmian klimatycznych będzie, 

w przypadku siedlisk, zachowanie bioróżnorodności oraz zrównoważona gospodarka leśna 

uwzględniająca zmiany klimatyczne oraz ich efekty. Kluczowym elementem będzie utrzymanie 

obszarów wodno-błotnych oraz ich odtwarzanie w miejscach posiadających odpowiednie warunki. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, mających wpływ na zasoby przyrodnicze, można 

zaliczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza i wód na środowisko i organizmy żywe, pożary 

lasów oraz choroby roślin. 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne powinny uświadamiać mieszkańców, jak wartościowe są zasoby 

środowiska występujące na terenie gminy. Można to osiągnąć poprzez edukację w szkołach oraz 

tworzenie ścieżek edukacyjnych, zwłaszcza na terenach objętych ochroną. 

Monitoring środowiska 

Stan zasobów przyrodniczych monitorowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska w ramach Zintegrowanego Monitoringu Przyrodniczego Środowiska w Polsce. Celem 

ZMŚP jest dostarczenie danych do określania aktualnego stanu środowiska oraz w oparciu 
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o wieloletnie cykle obserwacyjne, przedstawienie krótko i długookresowych przemian środowiska 

w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Uzyskane wyniki z prowadzonych obserwacji 

stanowią podstawę do sporządzenia prognoz krótko i długoterminowych rozwoju środowiska 

przyrodniczego oraz przedstawienia kierunków zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania. 

Analiza SWOT 

Zasoby przyrodnicze 

Mocne strony Słabe strony 
Duża udział lasów w powierzchni gminy 
Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie posiadający 
częściowo status lasów chronionych 
Mała liczba rezerwatów  i pomników przyrody 

Ograniczenie liczebności o różnorodności fauny wodnej z 
uwagi na susze i degradację wód powierzchniowych  

 

Szanse Zagrożenia 
Brak dużych ośrodków przemysłowych, dróg szybkiego 
ruchu 
Atrakcyjne położenie Lasów Rychtalskich dla mieszkańców 
dużych miast 
 

Intensywna gospodarka leśna 

 

4.11. Zagrożenia poważnymi awariami 

Stan obecny 

Pojęcie „poważne awarie” – określa art. 3 pkt 23. ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 

21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności 

emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania 

lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące 

do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania 

takiego zagrożenia z opóźnieniem. Organem właściwym do realizacji zadań Ministra Środowiska 

w sprawach: przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicznych skutków awarii przemysłowych 

oraz awaryjnego zanieczyszczeniom wód  granicznych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

Ponadto Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w akcji zwalczania poważnej awarii z organami 

właściwymi do jej prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii. Obowiązki 

związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o zwiększonym 

ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także 

wojewodzie. Zakłady takie zazwyczaj przynoszą wiele korzyści dla lokalnej społeczności, zapewniają 

zatrudnienie, utrzymanie, są motorem rozwoju i wspierają inicjatywy społeczne. Jednakże z uwagi na 

charakter prowadzonej działalności, są także źródłem potencjalnego zagrożenia. Według rejestru 

prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, na terenie Gminy Rychtal nie 

funkcjonują zakłady przemysłowe, w których występowałyby rodzaje i ilości substancji 

niebezpiecznych pozwalające zakwalifikować je do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
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awarii przemysłowej lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Nie istnieje 

zatem ze strony istniejących zakładów zwiększone bądź duże ryzyko zagrożenia awarią przemysłową. 

Nie zachodzi również konieczność sporządzania zewnętrznego planu ratowniczo-gaśniczego. 

Na terenie Gminy zarejestrowano natomiast zakłady przemysłowe i obiekty, w których występują 

substancje niebezpieczne w mniejszych ilościach i stwarzają potencjalne zagrożenia dla środowiska. 

Są to przede wszystkim zakłady magazynujące materiały niebezpieczne (olej opałowy i napędowy, 

paliwa płynne, gazy techniczne i inne chemikalia). 

 

Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany klimatu mają wpływ na zagrożenie poważnymi awariami. Ekstremalne zjawiska 

atmosferyczne takie jak zbyt wysokie temperatury powietrza, burze, wichury czy ulewy mogą 

doprowadzić do awarii urządzeń na terenie zakładów przemysłowych. Ponadto bodźce te mogą 

zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadków oraz awarii podczas przewożenia substancji niebezpiecznych 

ciągami komunikacji samochodowej oraz kolejowej. Aby zmniejszyć ryzyko wpływu zmian 

klimatycznych na ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych należy zaadaptować 

procedury przewozu substancji niebezpiecznych oraz funkcjonowania instalacji przemysłowych 

a także brać czynniki klimatyczne pod uwagę przy budowie dróg oraz instalacji przemysłowych. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, należą w tej kategorii, głównie awarie pojazdów 

przewożących substancje niebezpieczne, awarie w zakładach przemysłowych oraz ryzyko zagrożenia 

gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. 

Działania edukacyjne 

Działania edukacyjne powinny uświadamiać mieszkańców, jak postępować w razie 

wystąpienia poważnej awarii oraz jak zmniejszyć jej skutki. 

Monitoring środowiska 

Zakłady o dużym oraz zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

kontrolowane są przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przez Państwową Straż 

Pożarną. 
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Analiza SWOT 

Zagrożenia poważnymi awariami 

Mocne strony Słabe strony 
Brak na terenie gminy zakładów zwiększonego lub dużego 
ryzyka zagrożenia poważną awarią. 

Obecność dróg którymi mogą być transportowane 
substancje niebezpieczne. 
Duże obszary leśne, na których może dojść do pożaru 

Szanse Zagrożenia 
Opracowanie metod postępowania w razie wystąpienia 
zdarzeń kwalifikowanych jako poważne awarie 
Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat 
postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii. 

Zdarzenia losowe przy ciągach komunikacyjnych (wypadki, 
rozszczelnienia). 

 

5. Cele programu ochrony środowiska 
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Obszar 
interwencji 

 
Cel 

 
Kierunek 

interwencji 

 
Zadania 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania  
Podmiot 

odpowiedzialny 

 

Ryzyka 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1.Ochrona 
klimatu i jakości 

powietrza 

Zmniejszenie emisji 
gazów 

cieplarnianych 
i innych 

zanieczyszczeń 
emitowanych do 

powietrza 

Ograniczenie 
emisji ze źródeł 
rozproszonych 

(paleniska i 
kotły w 

budynkach) 

1.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. 
oraz c.w.u. obiektów mieszkalnych – 
modernizacja indywidualnych kotłowni 
domowych. 

Liczba modernizacji 
[szt.] 

0 50 

Właściciele 
prywatni 
budynków 

Brak możliwości 
dofinansowania wymiany 

1.2 Wymiana starych kotłów i palenisk w 
budynkach JST 

Liczba modernizacji 
[szt.] 

0 5 
Gmina Rychtal Brak możliwości 

dofinansowania wymiany 

1.3 Kontrole przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w urządzeniach grzewczych i na 
otwartych przestrzeniach. 

Liczba kontroli [szt.] 0 100 

Gmina Rychtal Brak środków na realizację 

Ograniczenie 
emisji ze źródeł 
liniowych (dróg) 

1.4 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 

Długość 
wybudowanych 
ścieżek rowerowych 
[km] 

0 10 

Gmina Rychtal Brak środków na realizację 

1.5 Wzrost udziału pojazdów elektrycznych we 
flotach przedsiębiorców i prywatnych 
użytkowników na terenie gminy 

Udział pojazdów 
elektrycznych i 
hybrydowych [%] 

0 5 

Podmioty 
gospodarcze i 
osoby prywatne z 
terenu gminy 

Brak środków na realizację 
Zmniejszenie 
dofinansowania 
Brak punktów ładowania 

Zwiększenie 
efektywności 

energetycznej i 
rozwój OZE 

1.6 Rozbudowa sieci mikroelektrowni 
fotowoltaicznych 

Liczba nowych 
instalacji OZE na 
terenie gminy [szt.] 

0 10 

Podmioty 
gospodarcze i 
osoby prywatne z 
terenu gminy 

Brak środków na realizację 
Zmniejszenie 
dofinansowania 
 

1.7 Modernizacja oświetlenia ulic, budynków i 
terenów z wykorzystaniem najnowszych źródeł 
oświetleniowych o wysokiej klasie energetycznej 

Liczba modernizacji 
[szt.] 

0 10 

Gmina Rychtal, 
właściciele i 
zarządcy dróg 

Brak środków na realizację 
 

1.8 Termomodernizacja budynków 
wykorzystywanych przez JST 

Liczba modernizacji 
[szt.] 

0 2 
Gmina Rychtal Brak środków na realizację 

 

1.9 Budowa elektrowni wiatrowych Liczba elektrowni [szt.] 0 1 
Prywatny 
inwestor 

Problemy z uzyskaniem 
koncesji 
Brak środków na realizację 

2.Zagrożenia 
hałasem 

Ochrona 
mieszkańców 

przed hałasem 

Monitorowanie 
poziomu hałasu 

2.1 Kontrola emisji hałasu do środowiska z 
obiektów działalności gospodarczej 

Liczba pomiarów [szt.] 0 5 
WIOŚ Poznań Brak planowanych kontroli 

2.2 Kontrola emisji hałasu do środowiska z dróg 
krajowych 

Liczba pomiarów [szt.] 0 2 
WIOŚ Poznań Rozmieszczenie punktów 

pomiarowych jest niezależne 
od Urzędu Gminy 
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Obszar 
interwencji 

Cel 
 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
 

Ryzyka 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 
Ograniczenie 

hałasu 

Redukcja hałasu 
emitowanego 

przez transport 
drogowy 

2.3 Przebudowa drogi krajowej nr 39 
przechodzącej przez teren gminy 

Długość przebudowy 
[km] 

0 2 

GDDKiA Poznań, 
zarządcy dróg 

Brak środków finansowych 
na realizację przebudowy. 
Działania GDDKiA są 
niezależne od Urzędu Gminy 

2.4 Prowadzenie edukacji ekologicznej dot. 
klimatu akustycznego: w zakresie szkodliwości 
hałasu oraz promowania ruchu pieszego, jazdy 
na rowerze i transportu publicznego. 

Liczba wydarzeń [szt.] 0 1 

Gmina Rychtal Brak środków finansowych 
Brak zainteresowania 
społeczeństwa 

3. Pola 
elektromagnetyc

zne 

Ochrona przed 
ponadnormatywny

m 
promieniowaniem 
elektromagnetyczn

ym 

Ograniczenie 
niekorzystnego 
oddziaływania 

pól 
elektromagnety

cznych 

3.1 Prowadzenie monitoringu pól 
elektromagnetycznych (zgodnie z PMŚ).  

Liczba pomiarów [szt.] 0 1 
WIOŚ Poznań brak objęcia terenu gminy 

punktami monitoringu PEM  
 

3.2 Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi  

Liczba zapisów [szt.] 0 1 

Gmina Rychtal, 
Rychtal 

nieobjęcie wszystkich 
terenów dokumentacją 
planistyczną  
 

3.3 Prowadzenie ewidencji źródeł 
wytwarzających pola elektromagnetyczne  
 

Liczba zapisów [szt.] 0 1 

Gmina Rychtal, 
Rychtal 

nieewidencjonowanie 
nowych źródeł 
wytwarzających pola 
elektromagnetyczne  

Edukacja 
ekologiczna 

3.4 Edukacja społeczeństwa z zakresu 
oddziaływania i szkodliwości PEM.  
 

Liczba działań 
edukacyjnych [szt.] 

0 2 

Gmina Rychtal, 
Rychtal 

brak środków finansowych, 
brak wykwalifikowanej 
kadry, brak zainteresowania 
społecznego  

4.Gospodarowani
e wodami 

Gospodarowa
nie wodami 
dla ochrony 

przed: 
powodzią, 

suszą i 
deficytem 

wody 

Zabezpieczenie 
przed 
powodziami 

4.1 Utrzymanie i konserwacja urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych. 

Liczba przeglądów 
[szt.] 

0 1 
Właściciele 
gruntów, 
Spółki wodne 

Brak środków finansowych 
na realizację 

4.2 Budowa systemów małej retencji 
Liczba nowych 
systemów [szt.] 

0 5 

Gmina Rychtal 
Podmioty z branży 
rolniczej 

Brak środków finansowych 
na realizację 

Minimalizacja 
efektów suszy i 
deficytów wody 

4.3 Ograniczenie spływu powierzchniowego 
Liczba nowych 
urządzeń 
[szt.] 

0 2 

Gmina Rychtal, 
Podmioty 
gospodarcze, 
Właściciele 
nieruchomości 

Brak środków finansowych 
na realizację 

4.4 Działania edukacyjne w zakresie małej 
retencji 

 
Liczba działań 
edukacyjnych [szt.] 
 

0 1 

Gmina Rychtal Brak środków finansowych 
na realizację 
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Obszar 
interwencji 

Cel 
 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Wskaźnik monitoringu realizacji zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Ryzyka 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

5. Gospodarka 
wodno - 
ściekowa 

Zapewnienie 
dostępu do wody 

pitnej 

Poprawa 
skuteczności 
zaopatrzenia w 
wodę 

5.1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody Liczba inwestycji [szt.] 0 1 

Gmina Rychtal Brak środków finansowych 
na realizację 

Poprawa jakości 
wód 

powierzchniowyc
h 

Ograniczenie 
odpływu 
biogenów z 
terenów 
rolniczych 

5.2 Działania edukacyjne dotyczące dobrych 
praktyk w zakresie nawożenia 

Liczba spotkań z 
rolnikami [szt.] 

0 2 

Gmina Rychtal, 
ARiMR, WIR 

Brak środków finansowych 
na realizację 

Dążenie do 
osiągnięcia 
dobrego stanu 
wód 

5.3 Budowa systemów wspomagających proces 
samooczyszczania rzek 

Liczba nowych i 
wyremontowanych 
urządzeń [szt.] 

0 5 
Gmina Rychtal, 
Wody Polskie 

Brak środków finansowych 
na realizację 

5.4 Monitoring odprowadzania ścieków i 
nieczystości 

Liczba kontroli [szt.] 0 10 
Gmina Rychtal, 
WIOŚ 

Brak środków finansowych 
na realizację 

6. Zasoby 
geologiczne 

Racjonalne i 
efektywne 

gospodarowanie 
zasobami 

kopalin ze złóż 

Ograniczenie 
niekoncesjonow
anej 
eksploatacji 
zasobów 

6.1 Monitorowanie i kontrola 
niekoncesjonowanej eksploatacji zasobów 

Liczba kontroli [szt.] 0 5 

Minister 
Środowiska, 
Starosta 

Brak środków finansowych 
na realizację 
Brak kompetencji 

6.2 Kontrola koncesji na wydobywanie złóż 
Liczba 
eksploatowanych złóż 
bez koncesji [szt.] 

0 0 

Minister 
Środowiska, 
Starosta 

Brak środków finansowych 
na realizację 
Brak kompetencji 

Ograniczanie 
presji 

środowiskowej 
wywieranej 
przez sektor 

górniczy 

Kontrola 
zasobów 
geologicznych 

6.3 Wydawanie pozwoleń w zakresie realizacji 
ustawy Prawa górniczego i geologicznego  

Liczba złóż 
eksploatowanych bez 
pozwoleń [szt.] 

0 0 
Gmina Rychtal Brak środków finansowych 

na realizację 
 

6.4 Ochrona zasobów geologicznych w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i studiach uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin  

Raport z ochrony 
zasobów 
geologicznych 

0 1 

Gmina Rychtal Brak środków finansowych 
na realizację 
 

7. Gleby  

Ochrona i 
zapewnienie 
właściwego 
sposobu 
użytkowania 
powierzchni ziemi 

7.1 Promocja pakietów rolno-środowiskowo - 
klimatycznych 

Liczba wydarzeń [szt.] 0 1 
Gmina Rychtal, 
ARiMR, WODR 

Brak środków finansowych 
na realizację 
 

 
7.2 Ochrona gruntów rolnych przed zmianą 
zagospodarowania poprzez uwzględnianie ich 
przeznaczenia w dokumentach planistycznych 
 
 

Liczba dokumentów 
[szt.] 

0 1 

Gmina Rychtal Nieobjęcie wszystkich 
terenów dokumentacją 
planistyczną  
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Obszar 
interwencji 

Cel 
 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania 
 

Podmiot 
odpowiedzialny 

 
Ryzyka 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 

Ochrona gleb przed 
negatywnym 

oddziaływaniem 
antropogenicznym, 

erozją oraz 
niekorzystnymi 

zmianami klimatu 
 

Remediacja 
terenów 

zanieczyszczony
ch oraz 

rekultywacja 
terenów 

zdegradowa 
nych 

7.3 Uprawa roślin energetycznych na glebach 
niskiej jakości.  
 

Powierzchnia upraw 
[ha] 

0 1 
Gmina Rychtal 
Właściciele i 
zarządcy gruntów 

Brak środków finansowych 
na realizację. Brak 
zainteresowania 

7.4 Wprowadzenie, odtworzenie zadrzewień 
śródpolnych służące ochronie gleb przed erozją 
wietrzną, poprawie stosunków 
mikroklimatycznych i biocenotycznych 

Liczba nowych 
zadrzewień [szt.] 

0 5 

Gmina Rychtal 
Właściciele i 
zarządcy gruntów 

Brak środków finansowych 
na realizację 

7.5 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych 
na gruntach rolnych i innych niż rolne  

Powierzchnia 
zalesionych terenów 
[ha] 

0 10 

Gmina Rychtal, 
Lasy Państwowe, 
Właściciele i 
zarządcy gruntów 

Brak środków finansowych 
na realizację 

Edukacja 
ekologiczna  
 

7.6 Promocja rolnictwa ekologicznego i 
integrowanego oraz informacja nt. dobrych 
praktyk rolniczych 

Liczba wydarzeń [szt.] 0 5 

Gmina Rychtal, 
ARiMR, WIR, 
WODR 

Brak środków finansowych 
na realizację 
 

8. Gospodarka 
odpadami i 

zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Poprawa 
skuteczności 

systemu 
selektywnego 

zbierania 
odpadów 

komunalnych 

8.1 Działania informacyjne dla mieszkańców 
gminy 

Osiągnięty poziom 
ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
kierowanych do 
składowania:  

18,24% 
[rok 2018] 

<35% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Rychtal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak środków finansowych 
na realizację 
 

Osiągnięty poziom 
recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i 
szkła: 

40,3% 
[rok 2018] 

>50% 
 

Osiągnięty poziom 
recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia i 
odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych:  
 

100% 
[rok 2018] 

 

>70% 
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Obszar 
interwencji 

Cel 
 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania  
Podmiot 

odpowiedzialny 
 

 
Ryzyka 

 Nazwa Wartoś
ć 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

   

8.2 Organizacja zbiórki i wywozu odpadów 
komunalnych 

Wyłonienie operatora 
dla zbiórki i wywozu 
odpadów 
komunalnych [szt.] 

1 1 

Gmina Rychtal, 
Operator systemu 
zbiórki i wywozu 
odpadów 

Brak środków finansowych 
na realizację 
 

8.3 Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk 
odpadów. 

Liczba dzikich 
wysypisk[szt.] 0 0 

Gmina Rychtal 
 

Brak środków finansowych 
na realizację 

9. Zasoby 
przyrodnicze 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 

funkcji 
ekosystemów 

Ochrona 
przyrody i 

innych 
obszarów 
cennych 

przyrodniczo 

9.1 Uwzględnienie dokumentach planistycznych 
form ochrony przyrody 
 

Liczba nowych 
dokumentów bez 
zapisów dotyczących 
ochrony przyrody [szt.] 

0 0 

Gmina Rychtal 
 

Nieobjęcie wszystkich 
terenów dokumentacją 
planistyczną  
 

9.2 Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni 
na terenie gminy  

Utrzymanie obecnego 
stanu zieleni. Raport 
[szt.] 

0 1 
Gmina Rychtal 
 

Brak środków finansowych 
na realizację 
 

9.3 Ochrona, pielęgnacja i utrzymanie terenów 
leśnych obszaru Lasów Rychtalskich 

Utrzymanie obecnego 
stanu i statusu Lasów 
Rychtalskich. Raport 
[szt.] 

0 1 

Gmina Rychtal 
Nadleśnictwo 
Syców  

Brak środków finansowych 
na realizację 
 

10. Zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

Zapobieganie 
poważnym 
awariom 

przemysłowym i 
zagrożeniom 

naturalnym oraz 
eliminacja i 

minimalizacja 
skutków w razie 
ich wystąpienia 

Zmniejszenie 
zagrożenia 

wystąpienia 
poważnej awarii 

oraz 
minimalizacja 

skutków w 
przypadku 

wystąpienia 
awarii 

10.1 Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnych 
awarii (kontrola podmiotów, których działalność 
może stanowić przyczynę powstania poważnej 
awarii itp.) oraz uwzględnianie odpowiednich 
zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. 
decyzjach środowiskowych 

Liczba przypadków 
wystąpienia 
poważnych awarii 
[szt.] 

 
 

0 

 
 

0 

Gmina Rychtal, 
OSP, KP PSP, 
WIOŚ, 
przedsiębiorstwa 

Brak środków finansowych 
na realizację 
 

10.2 Usuwanie skutków poważnych 
awarii w środowisku 

Liczba przypadków 
wystąpienia 
poważnych awarii 
[szt.] 

 
0 

 
0 

Sprawcy awarii Brak środków finansowych 
na realizację 
 

10.3 Prowadzenie i aktualizacja rejestru 
poważnych awarii oraz bazy danych, w zakresie 
zakładów mogących powodować poważną 
awarię 

Liczba rejestrów [szt.] 

 
1 

 
1 

WIOŚ Brak środków finansowych 
na realizację 
 

10.4 Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania 
prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu 
poważnych awarii 

Liczba nowych szkoleń 
i wydarzeń 
edukacyjnych [szt.] 

 
0 

 
2 

Gmina Rychtal, 
Policja, KP, PSP 

brak środków finansowych, 
brak kapitału ludzkiego, brak 
zainteresowania społecznego 

10.5 Szkolenia i ćwiczenia Zespołu Reagowania 
Kryzysowego 

Liczba nowych szkoleń 
i wydarzeń 
edukacyjnych [szt.] 

 
0 

 
1 

Gmina Rychtal Brak środków finansowych 
na realizację 
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10.6 Zakup specjalistycznego sprzętu służącego 
do usuwania skutków awarii i nadzwyczajnych 
zdarzeń 

Liczba nowych 
urządzeń [szt.] 

 
0 

 
1 

 Brak środków finansowych 
na realizacj 

 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania [zł] 

Źródła finansowania 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

1.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na 
potrzeby c.o. oraz c.w.u. obiektów mieszkalnych – modernizacja 
indywidualnych kotłowni domowych. 

Właściciele prywatni 
budynków 

100 000 
Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

1.2 Wymiana starych kotłów i palenisk w budynkach JST Urząd Gminy 50 000 
Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

1.3 Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach 
grzewczych i na otwartych przestrzeniach. 

Gmina Rychtal 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy 

1.4 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych Gmina Rychtal 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

1.5 Wzrost udziału pojazdów elektrycznych we flotach przedsiębiorców i 
prywatnych użytkowników na terenie gminy 

Podmioty 
gospodarcze i osoby 
prywatne z terenu 
gminy 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Środki prywatne, FNT 

1.6 Rozbudowa sieci mikroelektrowni fotowoltaicznych 

Podmioty 
gospodarcze i osoby 
prywatne z terenu 
gminy 

200 000 Środki prywatne, NFOŚiGW 

1.7 Modernizacja oświetlenia ulic, budynków i terenów z wykorzystaniem 
najnowszych źródeł oświetleniowych o wysokiej klasie energetycznej 

Gmina Rychtal, 
właściciele i zarządcy 
dróg 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

1.8 Termomodernizacja budynków wykorzystywanych przez JST Gmina Rychtal 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

1.9 Budowa elektrowni wiatrowych Prywatny inwestor 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Zagrożenia hałasem 

2.1 Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej WIOŚ Poznań 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

WIOŚ Poznań 

2.2 Kontrola emisji hałasu do środowiska z dróg krajowych WIOŚ Poznań 
brak możliwości 
określenia wysokości 

WIOŚ Poznań 
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kosztów 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania [zł] 

Źródła finansowania 

 2.3 Przebudowa drogi krajowej nr 39 przechodzącej przez teren gminy 
GDDKiA Poznań, 
zarządcy dróg 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 
2.4 Prowadzenie edukacji ekologicznej dot. klimatu akustycznego: w zakresie 
szkodliwości hałasu oraz promowania ruchu pieszego, jazdy na rowerze i 
transportu publicznego. 

Gmina Rychtal 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet gminy,  

Pola elektromagnetyczne 

3.1 Prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych (zgodnie z PMŚ).  
 

WIOŚ Poznań 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

WIOŚ Poznań 

3.2 Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi  
 

Gmina Rychtal 
Rychtal 

W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy, 

3.3 Prowadzenie ewidencji źródeł wytwarzających pola elektromagnetyczne  
Gmina Rychtal 
Rychtal 

W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy, 

3.4 Edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM.  
 

Gmina Rychtal 
Rychtal 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Gospodarowanie wodami 

4.1 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Gmina Rychtal 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

4.2 Budowa systemów małej retencji 
Gmina Rychtal 
Podmioty z branży 
rolniczej 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

4.3 Ograniczenie spływu powierzchniowego 

Gmina Rychtal, 
Podmioty 
gospodarcze, 
Właściciele 
nieruchomości 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

4.4 Działania edukacyjne w zakresie małej retencji Gmina Rychtal 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Gospodarka wodno - 
ściekowa 

5.1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody Gmina Rychtal 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

5.2 Działania edukacyjne dotyczące dobrych praktyk w zakresie nawożenia 
Gmina Rychtal, 
ARiMR, WIR 

brak możliwości 
określenia wysokości 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 
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kosztów 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania [zł] 

Źródła finansowania 

 5.3 Budowa systemów wspomagających proces samooczyszczania rzek 
Gmina Rychtal, 
Wody Polskie 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

 5.4 Monitoring odprowadzania ścieków i nieczystości 
Gmina Rychtal, 
WIOŚ 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

Zasoby geologiczne 

6.1 Monitorowanie i kontrola niekoncesjonowanej eksploatacji zasobów Gmina Rychtal 
W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

6.2 Kontrola koncesji na wydobywanie złóż Gmina Rychtal 
W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

6.3 Wydawanie pozwoleń w zakresie realizacji ustawy Prawa górniczego i 
geologicznego  

Gmina Rychtal 
W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

6.4 Ochrona zasobów geologicznych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin  

Gmina Rychtal 
W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

Gleby 

7.1 Promocja pakietów rolno-środowiskowo - klimatycznych 
Gmina Rychtal, 
ARiMR, WODR 

W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

7.2 Ochrona gruntów rolnych przed zmianą zagospodarowania poprzez 
uwzględnianie ich przeznaczenia w dokumentach planistycznych 

Gmina Rychtal 
W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

7.3 Uprawa roślin energetycznych na glebach niskiej jakości.  
 

Gmina Rychtal 
Właściciele i 
zarządcy gruntów 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

7.4 Wprowadzenie, odtworzenie zadrzewień śródpolnych służące ochronie 
gleb przed erozją wietrzną, poprawie stosunków mikroklimatycznych i 
biocenotycznych 

Gmina Rychtal 
Właściciele i 
zarządcy gruntów 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

7.5 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych i innych niż 
rolne  

Gmina Rychtal, Lasy 
Państwowe, 
Właściciele i 
zarządcy gruntów 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

7.6 Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz informacja nt. 
dobrych praktyk rolniczych 

Gmina Rychtal, 
ARiMR, WIR, WODR 

W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

Gospodarka odpadami i 
zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

8.1 Działania informacyjne dla mieszkańców gminy Gmina Rychtal 
W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

8.2 Organizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych 
Gmina Rychtal, 
Operator systemu 

W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy, opłaty za wywóz 
śmieci 
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zbiórki i wywozu 
odpadów 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania [zł] 

Źródła finansowania 

 8.3 Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk odpadów. 
Gmina Rychtal 
 

W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

Zasoby przyrodnicze 

9.1 Uwzględnienie dokumentach planistycznych form ochrony przyrody 
 

Gmina Rychtal 
 

W ramach działalności 
Urzędu gminy 

Budżet gminy 

9.2 Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni na terenie gminy  
Gmina Rychtal 
 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet gminy 

9.3 Ochrona, pielęgnacja i utrzymanie terenów leśnych obszaru Lasów 
Rychtalskich 

Gmina Rychtal 
Nadleśnictwo Syców  

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Lasy  Państwowe 

Zagrożenia poważnymi 
awariami 

10.1 Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnych awarii (kontrola podmiotów, 
których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii itp.) 
oraz uwzględnianie odpowiednich zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. decyzjach środowiskowych 

Gmina Rychtal, OSP, 
KP PSP, 
WIOŚ, 
przedsiębiorstwa 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

10.2 Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku Sprawcy awarii 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

10.3 Prowadzenie i aktualizacja rejestru poważnych awarii oraz bazy danych, w 
zakresie zakładów mogących powodować poważną awarię 

WIOŚ 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

10.4 Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w 
sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu poważnych 
awarii 

Gmina Rychtal, 
Policja, KP, PSP 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

10.5 Szkolenia i ćwiczenia Zespołu Reagowania Kryzysowego Gmina Rychtal 
brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 

10.6 Zakup specjalistycznego sprzętu służącego do usuwania skutków awarii i 
nadzwyczajnych zdarzeń 

Gmina Rychtal, 
Policja, KP, PSP 

brak możliwości 
określenia wysokości 
kosztów 

Budżet Gminy, POIiŚ/RPO, 
PROW, NFOŚiGW, WFOŚiGW 
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6. System realizacji programu ochrony środowiska 

Instrumentami wspomagającymi realizację Programu Ochrony Środowiska są elementy 

strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307, z późn. zm). 

Wynikają one z obowiązków i kompetencji organów gminy. Narzędziem, które koordynuje i spina 

w jedną całość działania związane z ochroną środowiska jest Program Ochrony Środowiska. Zapisy 

w nim zawarte przyczyniają się do zacieśniania współpracy gminy, powiatu, województwa, instytucji 

i organizacji działających na jego terenie. Wszystkie te działania przyczyniają się do większej 

skuteczności i efektywności wdrażania zapisów zawartych w Programie. Z tej przyczyny procedura 

wdrażania i realizacji Programu powinna zostać jasno i czytelnie przedstawiona, tak by instytucje 

i organizacje działające w szeroko pojętej ochronie środowiska miały możliwość weryfikacji realizacji 

zestawionych w Programie celów i zadań środowiskowych.  

Przewidziane w POŚ zadania wymagają pozyskania do ich realizacji zdobycie źródeł 

finansowania. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie zarządzania trzeba pamiętać o zasadzie 

zrównoważonego rozwoju i zapewnieniu sprawnych rozwiązań organizacyjnych nie tylko związanych 

z ochroną środowiska. Niezbędne jest by w procesie wdrażania Programu Ochrony Środowiska wzięły 

udział przedsiębiorstwa i instytucje różnych profili gospodarki oraz różnych sfer życia społecznego, 

wynikiem, czego możliwa będzie realizacja Programu, a także zachowanie ładu gospodarczego, 

społecznego i ekologicznego. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska na poziomie Gminy 

związane jest z potrzebą oddzielenia zarządzania środowiskiem i wydzielenia go, jako odrębnego 

niezbędnego celu do realizacji. W procesie wdrażania zapisów Programu będą uczestniczyć nie tylko 

jednostki bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, procedury opiniowania, przyjmowania 

i uchwalania opracowania. Będą to również podmioty uczestniczące w zarządzaniu programem, 

czyli jednostki administracji samorządowej, jednostki udzielające dofinansowania oraz spółki 

komunalne. Ważną rolę we wdrażaniu Programu mają wszystkie podmioty realizujące zadania 

zapisane w Programie, zarówno te własne, czyli Gminy Rychtal, jak i zewnętrzne. Warunkiem 

prawidłowego wdrożenia programu jest stosowanie zasad: współdziałania, wzajemnej wymiany 

informacji, otwartości i przejrzystości w stosunku do współuczestniczących w realizacji programu. 

Zasadne jest ze względu na wiele obowiązków i zadań pojawiających się na każdym etapie 

wdrażania programu określenie możliwości rozłożenia środków i obowiązków na poszczególnych 

wykonawców programu. Dzięki partnerstwie i współdziałaniu jednostek zaangażowanych w Program 

zostaną pozyskane środki finansowe i osiągnięte zamierzone efekty. Często duże znaczenie 

ma wykorzystanie doświadczeń sąsiednich jednostek administracyjnych, które wcześniej wdrażały 
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na swoim obszarze Program. Partnerstwo w połączeniu z wymianą doświadczeń może stać 

się początkiem współpracy na szczeblu nie tylko lokalnym, ale także regionalnym. Podstawową 

zasadą w realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska jest prawidłowe i właściwe wykonywanie 

zadań własnych przez poszczególne jednostki świadome własnej roli we wdrażaniu i odpowiedzialne 

za swoje uczestnictwo w Programie. Najważniejsza i główna odpowiedzialność za prawidłowe 

wdrożenia spoczywa na Wójcie, który składa Radzie Gminy raporty z wykonania Programu. 

Wójt współdziała z organami administracji samorządowej wojewódzkiej i powiatowej, 

które dysponują narzędziami wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda dysponuje narzędziem 

prawnym umożliwiającym  ograniczania korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu 

Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu. Instytucje związane 

z ochrona środowiska, między innymi takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

przedkładają Radzie Gminy sprawozdania roczne. Okresowo odbywają się posiedzenia komisji 

tematycznych, na których prezentowane są sprawozdania z działalności w zakresie ochrony 

środowiska, leśnictwa, edukacji, inwestycji czy promocji na terenie gminy. Ponadto Wójt współdziała 

z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli 

i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska 

(Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), prowadzą monitoring wód 

(PGW Wody Polskie). 
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