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I. STRESZCZENIE 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal został przygotowany zgodnie z zaleceniami 

określonymi  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu i stanowi kontynuację pierwotnego dokumentu, który został przygotowany zgodnie 

z wytycznymi załącznika nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 szczegółowe zalecenia 

dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej. Podczas opracowania Planu 

uwzględniono również zalecenia i metodologię zawarte w Poradniku jak opracować plan 

działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP). 

Celem opracowanego Planu, jako dokumentu strategicznego, jest określenie kierunków 

rozwoju Gminy Rychtal, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach: 

budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i usługowe, przemysł, transport 

prywatny i komercyjny, oświetlenie, gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne oraz 

promocja. Przedstawione koncepcje działań wynikają z obranych celów strategicznych i 

szczegółowych, służących poprawie jakości powietrza na terenie Gminy Rychtal.   

PGN jest dokumentem, który powinien ułatwiać pozyskanie środków finansowych na 

realizację działań służących poprawie jakości powietrza. 

Zakres merytoryczny Planu gospodarki niskoemisyjnej obejmuje m.in.:  

• wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, 

• analizę stanu obecnego oraz identyfikację obszarów problemowych, 

• inwentaryzację emisji dwutlenku węgla do atmosfery, 

• harmonogram oraz źródła finansowania podejmowanych działań, 

• kwestie związane z zarządzaniem i realizacją PGN. 

W rozdziale V przedstawiono działania przewidziane do realizacji przez Gminę Rychtal do 2027 

roku. Realizacja działań zaplanowanych do 2027 roku umożliwi osiągnięcie następujących 

efektów ekologicznych: 

• ograniczenie zużycia energii w Gminie o 7 848 MWh/rok, 

• ograniczenie emisji CO2 o 2 068,9 Mg/rok, 

• zwiększenie o 3,43% - 382 MWh udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

do 2027 roku oraz wzrost udziału OZE, 
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• poprawa jakości powietrza i redukcja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza o ok. 122 

Mg/rok do 2027 roku. 

Rok bazowy przy aktualizacji pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego planu 

gospodarki niskoemisyjnej – rokiem bazowym jest rok 2014. 

Łączny oszacowany kosz realizacji Planu wynosi około 32,8 mln zł, z czego około 4 mln zł 

poniesie Gmina Rychtal.  
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II. OGÓLNA STRATEGIA  

Głównym zadaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie działań możliwych 

do realizacji w zakresie zmniejszenia emisji CO2, ograniczenia zużycia energii finalnej oraz 

wzrostu udziału OZE. PGN ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych Ramach polityki 

klimatyczno-energetycznej do roku 2030, Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii na 

szczeblu krajowych odnoszących się do: 

• redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia 

jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony 

powietrza.  

Cele te są zbieżne z obecną unijną polityką energetyczną, krajową polityką energetyczną oraz 

regulacjami na szczeblu lokalnym. Szczegółowe cele strategiczne i szczegółowe PGN określono 

w rozdziale V. 

 

1.1 POLITYKA ENERGETYCZNA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM  

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 20301 

Ramy klimatyczno-energetyczne do 2030 roku obejmują ogólnounijne cele na lata 2021-2030. 

Przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej uzgodnili podczas szczytu w Brukseli 23 

października 2014 r. cele polityki klimatycznej UE do roku 2030. Podstawowym celem tej 

polityki pozostaje redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku o co najmniej 40% w 

stosunku do roku 1990. Ponadto uzgodniono cel dotyczący poprawy efektywności 

energetycznej określony jako 27% zmniejszenie zapotrzebowania w relacji do prognoz oraz 

osiągnięcie co najmniej 27% udziału źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. W 

2018 r. państwa członkowskie UE, Komisja i Parlament zrewidowały decyzje określające cele 

 

1 https://www.kobize.pl/pl/article/pakiet-energetyczno-klimatyczny-ue/id/389/pakiet-2021-2030 
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polityki klimatycznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostu udziału 

odnawialnych źródeł energii w końcowym jej zużyciu: 

• redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w stosunku do poziomów z 

1990 roku; 

• co najmniej 32 – procentowy udział w energii odnawialnej; 

• poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 32,5%. 

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rychtal wspiera powyższe cele Unii 

Europejskiej. 

 

 

Europejski Zielony Ład2 skupia się na założeniach dotyczących przejścia na czystą energię, 

dzięki czemu nastąpi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa naszą jakość życia. 

Te założenia to: 

• zapewnienie przystępnych cenowo i bezpiecznych dostaw energii w UE, 

• stworzenie w pełni zintegrowanego, wzajemnie połączonego i cyfrowego unijnego 

rynku energii, 

• nadanie priorytetu efektywności energetycznej, poprawienie charakterystyki 

energetycznej, budynków oraz rozwój sektora energetycznego opartego głównie na 

źródłach odnawialnych. 

Aby to osiągnąć, Komisja wyznaczyła cele, które dotyczą m.in.: 

• budowania powiązanych ze sobą systemów energetycznych i lepiej zintegrowanych 

sieci wspierających odnawialne źródła energii, 

• promowania innowacyjnych technologii i nowoczesnej infrastruktury, 

• zwiększenia efektywności energetycznej i promowanie ekoprojektów, 

• wzmocnienie pozycji konsumentów i pomoc dla krajów UE w przeciwdziałaniu 

ubóstwu energetycznemu, 

• propagowanie unijnych norm i technologii energetycznych na arenie światowej. 

Plan działania Europejski Zielony Ład ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, 

zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę: 

 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_pl 
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• która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, 

• w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów, 

• w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle. 

Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rychtal wspiera powyższe cele Unii 

Europejskiej. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rychtal jest również zgodny z regulacjami Unii 

europejskiej, w szczególności z: 

• dyrektywą w sprawie redukcji zanieczyszczeń – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji 

niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosfery, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz 

uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 17.12.2016, str. 1) 

• dyrektywą o efektywności energetycznej / dyrektywa EED – dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, 

str. 210) [z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”] 

• dyrektywą o efektywności energetycznej budynków – dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 

2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, 

str. 75) [z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”] 

• dyrektywą OZE / dyrektywa RED II – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82, z 

późn. zm.) [z pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”] 

• rozporządzeniem   ESR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów 

cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się 

do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z 

Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. 

UE L 156 z 19.06.2018, str. 26). 
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1.2. UWARUNKOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA SZCZEBLU KRAJOWYM  

 

Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP2040)3 wyznacza ramy transformacji energetycznej 

w Polsce i zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie 

niskoemisyjnego systemu energetycznego. Niskoemisyjna transformacja energetyczna 

przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany modernizacyjne całej gospodarki, 

gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę 

najbardziej wrażliwych grup społecznych. 

Poprzez realizację celów i działań wskazanych w PEP2040 przeprowadzona zostanie 

niskoemisyjna transformacja energetyczna, oparta na trzech filarach: 

• Sprawiedliwa transformacja, 

• Zeroemisyjny system energetyczny, 

• Dobra jakość powietrza. 

Cele szczegółowe PEP2040 odnoszą się do: 

• CEL SZCZEGÓŁOWY 1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, 

• CEL SZCZEGÓŁOWY 2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii 

elektrycznej, 

• CEL SZCZEGÓŁOWY 3. Dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej 

gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, 

• CEL SZCZEGÓŁOWY 4. Rozwój rynków energii, 

• CEL SZCZEGÓŁOWY 5. Wdrożenie energetyki jądrowej, 

• CEL SZCZEGÓŁOWY 6. Rozwój odnawialnych źródeł energii, 

• CEL SZCZEGÓŁOWY 7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, 

• CEL SZCZEGÓŁOWY 8. Poprawa efektywności energetycznej. 

Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto szereg wskaźników, m.in. :  

• co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., 

• ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.), 

 

3 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa 
do 2040 r., MONITOR POLSKI 2021 R. POZ. 264 



 

 

11 

 

• zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23% do 2030 r., 

Gmina Rychtal realizując Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie miała swój wkład w 

osiągnięcie powyższych wskaźników oraz celów szczegółowych. 

 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-20304  został przyjęty przez Komitet do 

Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. „Krajowy plan na Rzecz energii 

i klimatu” przygotowany został z myślą o ustanowieniu stabilnych ram będących sprzyjającym 

otoczeniem dla zrównoważonej, ekonomicznie efektywnej i sprawiedliwej transformacji w 

kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten ma umożliwić synergię z realizacji działań 

w powiązanych wzajemnie pięciu wymiarach unii energetycznej, z uwzględnieniem zasady 

„efektywność energetyczna przede wszystkim”. Cele klimatyczno-energetyczne Polski do 2030 

r dotyczą: 

• -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w 

porównaniu do poziomu w roku 2005, 

• 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 

osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 

- 14% udziału OZE w transporcie, 

- roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. 

średniorocznie, 

• wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007, 

• redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030 jest spójny z założeniami Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. 

Gmina Rychtal realizując Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie miała swój wkład w 

osiągnięcie powyższych wskaźników oraz celów szczegółowych. 

 

 

4 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Założenia i cele oraz polityki działania, Ministerstwo 
Aktywów Państwowych, Wersja 4.1 z dn. 18.12.2019 
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Rolą Polityki ekologicznej państwa 2030 5  – strategii rozwoju w obszarze środowiska i 

gospodarki wodnej" – PEP2030 jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz 

wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Strategia wspiera realizację celów i 

zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym w kontekście celów polityki klimatyczno-

energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. 

Główny cel PEP2030 to Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców. 

Cele szczegółowe PEP2030 zostały określone w odpowiedzi na zidentyfikowane w diagnozie 

najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający zharmonizowanie 

kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Cele te 

to: 

• Cel szczegółowy I: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

• Cel szczegółowy II: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami Środowiska, 

• Cel szczegółowy III: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich 

oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych. 

Kierunki interwencji przyczyniające się do realizacji celów szczegółowych PEP2030 to m.in.: 

• Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania, 

• Przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

• Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 

2030” zawiera powyższe kierunki działań, a tym samym jego realizacja będzie przyczyniała się 

do realizacji celów Polityki Ekologicznej Państwa. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku 6  ma na celu zwiększenie 

dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i 

 

5 Polityka ekologiczna państwa 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2019, Uchwała nr 67 Rady Ministrów 
z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki wodnej", M.P. 2019 poz. 794 

6 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030 przyjęta uchwałą nr 105/2009 Rady Ministrów z 

dnia 24 września 2019 r., (M.P. poz. 1054) 
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efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, 

innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, 

europejskim i globalnym. W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal 

przedstawiono działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu transportu na 

środowisko. Uchwałą nr XX/132/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27 kwietnia 2020 r. przyjęto  

Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040, która jest 

dokumentem komplementarnym.   

 

1.3. UWARUNKOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA SZCZEBLU 

REGIONALNYM I LOKALNYM 

 

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej  

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest zgodny z Programem ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej 7. Plan uwzględnia zapisy dotyczące działań naprawczych: 

• Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie 

mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej w gminach strefy wielkopolskiej,  

• Zachęty finansowe na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, 

pieców i palenisk w gminach strefy wielkopolskiej, 

• Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

• Edukacja ekologiczna, 

• Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Plan jest komplementarny do pozostałych działań naprawczych: 

• Inwentaryzacja źródeł ogrzewania indywidualnego na terenie gmin, 

• Kontrola realizacji uchwały ograniczającej stosowanie paliw stałych. 

 

 

 

7 Uchwała nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia 
Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 
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Uchwała antysmogowa 

Aby poprawić jakość powietrza dla mieszkańców województwa wielkopolskiego  

wprowadzono regulację prawną nazwaną uchwałą antysmogową8 - w sprawie wprowadzenia, 

na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Zgodnie z treścią uchwały antysmogowej od 1 maja 2018 r. w instalacjach, w których następuje 

spalanie paliw stałych nie można używać: 

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; 

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem; 

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi 

więcej niż 15%; 

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie 

spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: 

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, 

b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,  

c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%; 

5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy 

np. kominków. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie 

automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie 

norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego 

zamontowania. 

 

8 Uchwała Nr XXXVI/700/21  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca 
uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa 
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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Kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich 

wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach: 

1. Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych 

2. Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 

według normy PN-EN 303-5:2012. 

Kotły 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane 

dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (kominki, kozy) zainstalowane 

przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały 

być wymienione do 1 stycznia 20269. 

 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-204010 wspiera Gminę 

Rychtal w realizacji polityki elektromobilności oraz w spełnieniu celów wynikających m.in. z 

Programu Rozwoju Elektromoblilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Cele priorytetowe strategii to: 

1. Rozwój przemysłu elektromobilności (Zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych), 

2. Stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności o stabilizacja sieci 

elektroenergetycznej (Rozbudowa sieci punktów ładowania samochodów 

elektrycznych), 

3. Rozwój świadomości społecznej w zakresie ekologicznego transportu. 

Cele operacyjne odnoszą się m.in. do wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorców przy 

budowie prywatnych punktów ładowania zasilanych z mikroelektrowni fotowoltaicznych, 

rozbudowy sieci mikroelektrowni fotowoltaicznych przez osoby prywatne, przedsiębiorców 

oraz JST, kampanii medialnej promującej transport ekologiczny. 

 

9 Uchwała Nr XXXVI/700/21  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca 
uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa 
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

10 Uchwała nr XX/132/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 
elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040 
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„Strategia rozwoju elektromobilności” oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Rychtal” są ze sobą zgodne. 

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal 11 

określono kierunki działań w zakresie ochrony powietrza i klimatu: 

• w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy 

uwzględnić ograniczenia wynikające z przyjętych przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego „uchwały antysmogowej” oraz Programu ochrony powietrza dla 

strefy wielkopolskiej. Pozostałe niżej wymienione ustalenia dotyczące ochrony 

powietrza przed smogiem należy traktować jako zalecenia;  

• zaleca się wymianę pieców lub modernizację lokalnych kotłowni w celu uzyskania 

lepszych parametrów grzewczych i ograniczenia emisji;  

• zaleca się termomodernizację budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na 

ciepło;  

• prowadzenie działań edukacyjnych w celu uświadomienia wpływu zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie oraz promujących niskoemisyjne systemy grzewcze (ulotki, 

imprezy, akcje szkolne, audycje). 

Wszystkie powyższe kierunki działań zostały uwzględnione w „Planie gospodarki 

niskoemisyjnej”. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego12 

 

11  Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal 

12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wskazanych w Studium Gminy Rychtal pod 
lokalizację elektrowni wiatrowych, Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Rychtal z dnia 16 września 2015 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zgorzelec, Uchwała nr XVII/83/2004 Rady Gminy Rychtal 
z dnia 9 lipca 2004 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal, Uchwała nr XVII/81/2004, Rady Gminy Rychtal z 
dnia 9 lipca 2004 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Buczek Wielki, Uchwała nr XVII/82/2014, Rady Gminy 
Rychtal z dnia 9 lipca 2004 r; 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal są spójne z opracowanym 

Planem gospodarki niskoemisyjnej. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do ogrzewania MPZP 

wskazują ekologiczne źródła ciepła takie jak: paliwa płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, 

gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne źródła energii, przy zastosowaniu urządzeń 

grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń, bądź wykorzystanie paliw 

stałych z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. MPZP wskazuje zastępowanie istniejących lokalnych kotłowni 

na paliwa stałe, nowymi, wykorzystującymi technologie grzewcze. W miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego zakładana jest gazyfikacja gminy. Powyższe działania są 

spójne z Planem gospodarki niskoemisyjnej.  

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Darnowiec (tereny zainwestowane i tereny przyległe), 
gmina Rychtal, Uchwała nr XII/65/2008, Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sadogóra (tereny zainwestowane i tereny przyległe), 
gmina Rychtal, Uchwała nr XII/67/2008, Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszów (tereny zainwestowane i tereny przyległe), 
gmina Rychtal, Uchwała nr XII/68/2008, Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stogniewice (tereny zainwestowane i tereny przyległe), 
gmina Rychtal, Uchwała nr XII/69/2008, Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Proszów (tereny zainwestowane i tereny przyległe), 
gmina Rychtal, Uchwała nr XII/70/2008, Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Drożki (tereny zainwestowane i tereny przyległe), gmina 
Rychtal, Uchwała nr XII/66/2008, Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r; 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowniki (tereny zainwestowane i tereny przyległe), 
gmina Rychtal, Uchwała nr XIX/123/09, Rady Gminy Rychtal z dnia 25 marca 2009 r; 

Uchwała NR XXV/164/17 Rady Gminy Rychtal  z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zgorzelec, gmina Rychtal 

Uchwała NR XI/66/2019 Rady Gminy Rychtal  z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Rychtal 
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2. Stan obecny 

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O GMINIE  

Lokalizacja 

Pod względem administracyjnym Gmina Rychtal leży w południowej części województwa  

wielkopolskiego oraz w południowej części powiatu kępińskiego. Graniczy z gminami: 

• Baranów (powiat kępiński), 

• Bralin (powiat kępiński),  

• Domaszowice (powiat namysłowski, województwo opolskie),  

• Namysłów (powiat namysłowski, województwo opolskie),  

• Perzów (powiat kępiński), 

• Trzcinica (powiat kępiński), 

• Wołczyn (powiat kluczborski, województwo opolskie).  

 

Gmina Rychtal jest gminą wiejską o powierzchni 96,75 km2. Na jej obszarze znajduje się 15 

miejscowości zorganizowanych w 10 sołectw. Głównym ośrodkiem administracyjnym i 

siedzibą gminy jest położona centralnie wieś Rychtal, która jest oddalona o ok. 20 km od 

miasta powiatowego Kępno oraz o ok. 14 km od Namysłowa. Ponadto wieś, z powodu funkcji 

administracyjnej pełni również funkcję centrum handlowego i usługowego gminy. W gminie 

przeważa rozproszona zabudowa. Położenie gminy na tle powiatu kępińskiego przedstawiona 

na rys. 1. 

Rys. 1 Położenie Gminy Rychtal na tle powiatu kępińskiego i województwa wielkopolskiego 

 

Źródło: Rychtal.pl 
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Ludność 

Liczba ludności w Gminie Rychtal pod koniec 2020 roku wynosiła 3 791 osób i od kilku lat 

stopniowo spada. Jest to związane z występowaniem ujemnych wskaźników salda migracji. 

Zależności te przedstawiono na rys.  2. 

Rys. 2 Liczba ludności oraz przyrostu naturalnego i salda migracji w latach 2014-2020 

 

Źródło:  GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 10.05.2022 r. 

 

Działalność gospodarcza  

Na terenie Gminy Rychtal w 2020 roku zarejestrowanych było 342 podmiotów gospodarki 

narodowej, gdzie 277 z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 13 . 

Dominują następujące działy gospodarki: 

• Handel oraz naprawa pojazdów, 

• Budownictwo, 

• Przetwórstwo przemysłowe. 

Strukturę podmiotów sekcji PKD 2007 zlokalizowanych na terenie Gminy przedstawiono na 

rys. 3. 

 

13 GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Rys. 3  Struktura podmiotów wg sekcji PKD 2007 zlokalizowanych na terenie Gminy  

 

Źródło: GUS Bank danych lokalnych 

 

Obszary chronione 

Na terenie Gminy Rychtal, zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody: 

1. Rezerwat przyrody: Studnica14 

2. Pomniki przyrody: 

• 1 pojedyncze drzewo, rośnie przy kościele parafialnym; 

• 1 pojedyncze drzewo, rośnie przy kościele parafialnym15; 

Gmina Rychtal zaliczana jest do obszarów szczególnie atrakcyjnych pod względem walorów 

krajobrazowych. 

 

  

 

14https://crfop.gdos.gov.pl/ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Centralny Rejestr Form Ochrony 
Przyrody, dostęp z dnia 19.05.2022 r. 

15https://crfop.gdos.gov.pl/ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Centralny Rejestr Form Ochrony 
Przyrody, dostęp z dnia 19.05.2022 r 
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2.2 STAN OBECNY W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH I OBSZARACH  

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmie wskazanie działań w następujących sektorach  

i obszarach: 

• Zużycie energii i zarządzanie energią w budynkach komunalnych (użyteczności 

publicznej), 

• Zużycie energii w budynkach usługowych niekomunalnych i mieszkalnych, 

• Oświetlenie uliczne, 

• Pojazdy wchodzące w skład taboru gminnego, 

• Transport publiczny (nie dotyczy Gminy Rychtal), 

• Transport prywatny i komercyjny, 

• Odnawialne źródła energii, 

• Infrastruktura energetyczna, 

• Planowanie przestrzenne, 

• Zamówienia publiczne. 

 

Zużycie energii i zarządzanie energią w budynkach komunalnych (użyteczności publicznej) 

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty użyteczności publicznej: 

• z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego: Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada 

Stolarka w Rychtal, Szkoła Podstawowa w Drożkach, Szkoła Podstawowa w Wielkim 

Buczku, Przedszkole Samorządowe w Rychtalu, Gminny Żłobek „Pastorówka”, 

• z zakresu kultury: świetlice wiejskie, biblioteka w Rychtalu, Gminny Ośrodek Kultury, 

• z zakresu sportu: hala sportowa w Rychtalu 

• z zakresu administracji, finansów oraz łączności: Urząd Gminy,  

• z zakresu bezpieczeństwa publicznego: Ochotnicze Straże Pożarne. 

Budynki użyteczności publicznej w Gminie Rychtal zlokalizowane są często w starych 

obiektach. W niektórych wykonano już termomodernizację.  

Do działań mających na celu ograniczenie zużycia energii i poprawę efektywności 

energetycznej prowadzonych w gminie zalicza się prace termomodernizacyjne. Prace te w 

latach 2004-2015 wykonywano dla: Świetlic wiejskich w Darnowcu, Wielkim Buczku, 

Stogniewicach, Sadogórze, Krzyżownikach, Świetlicy środowiskowej w Rychtalu oraz 
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Bibliotece, Urzędzie Gminy, Świetlice wiejskie oraz OSP w Proszowie, OSP Rychtal, Gimnazjum 

im. Karola Wojtyły w Rychtalu, Szkole Podstawowej w Wielkim Buczku. W zależności od 

obiektu prace polegały przede wszystkim na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie 

stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto w związku z wdrożeniem Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2016-2020 przeprowadzono prace modernizacyjne 

w budynkach: świetlicy wiejskiej w Darnowcu, szatni sportowej w Rychtalu, świetlicy wiejskiej 

w Proszowie, świetlicy wiejskiej w Wielkim Buczku, świetlicy wiejskiej w Drożkach oraz 

modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu. 

Zakres planowanych działań związanych w termomodernizacją budynków użyteczności 

publicznej Gminy Rychtal szczegółowo opisano w rozdziale V. DZIAŁANIA I ŚRODKI 

ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM. 

 

Wśród budynków zarządzanych przez gminę nie ma  tzw. „inteligentnych budynków”, czyli 

obiektów, przy których projektowaniu, budowie i użytkowaniu zintegrowane zostały 

technologie ICT.  

 W „inteligentnych budynkach” wykorzystuje się Systemy Zarządzania Budynkiem (BMS), który 

sterują ogrzewaniem, chłodzeniem, wentylacją czy oświetleniem odpowiednio do potrzeb 

użytkowników, czy też oprogramowanie, które wyłącza wszystkie komputery i monitory, kiedy 

nie są wykorzystywane. System (BMS) można wykorzystać do zbierania danych, które pozwolą 

zidentyfikować dodatkowe możliwości poprawy efektywności. 

 

Zużycie energii w budynkach usługowych niekomunalnych i mieszkalnych 

W 2020 roku na terenie Gminy istniało w sumie 1 161 mieszkań. Łączna powierzchnia 

użytkowa wszystkich mieszkań wynosiła 108 114 m2, a średnia powierzchnia mieszkania w 

Gminie wynosiła 93,1 m2 i w stosunku do lat poprzednich wzrosła. Od roku 2015 do 2020 liczba 

mieszkań w Gminie wzrosła o ok. 3%. Statystykę mieszkaniową Gminy przedstawiono na rys. 

4. 
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Rys. 4 Statystyka mieszkaniowa Gminy Rychtal w latach 2014-2020  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

Rosnące wskaźniki związane z gospodarką mieszkaniową świadczą o wzroście jakości życia 

mieszkańców gminy. Stan wyposażenia gminy w urządzenia techniczno-sanitarne jest na 

zadowalającym poziomie. Większość mieszkań jest wyposażone w instalacje: wodociąg, 

łazienka i centralne ogrzewanie (rys. 5). Centralne ogrzewanie znajduje się w 69% mieszkań i 

od 2015 roku udział ten wzrósł o 1%.  

Rys. 5 Mieszkania wyposażone w instalacje  w Gminie Rychtal 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 09.05.2022 r. 

W Gminie Rychtal zaopatrzenie w ciepło mieszkań odbywa się w sposób indywidualny poprzez 

źródła ciepła zasilające poszczególne obiekty tj. spalanie paliw w piecach i kotłach, oraz 

poprzez kotłownie lokalne w domach wielorodzinnych. Najczęściej stosowanym paliwem w 

kotłowniach indywidualnych są paliwa węglowe oraz biomasa. 
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Na terenie gminy występują też lokalne kotłownie osiedlowe. W kotłowniach spalanym 

paliwem jest węgiel. Zaopatrują one w ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową budynki 

wielorodzinne w miejscowościach Skoroszów, Drożki, Wielki Buczek, Rychtal.  

Gmina Rychtal nie jest obecnie zgazyfikowana. Zgodnie z informacją przekazaną przez Polską  

Spółkę Gazownictwa w chwili obecnej PSG nie ma w planach zadań inwestycyjnych rozbudowy 

sieci gazowej na terenie gminy Rychtal.16 

Istnieją duże możliwości zaoszczędzenia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych głównie 

poprzez prace termomodernizacyjne, wymianę źródła ciepła na bardziej efektywne oraz 

przedsięwzięć modernizacyjnych, m.in.: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W „Planie 

gospodarki niskoemisyjnej” przewidziano działania do realizacji w sektorze budynków 

mieszkalnych, co szczegółowo określono w rozdziale V. 

 

Charakterystyka energetyczną budynku – wymogi 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie izolacyjności cieplnej budynków określonymi 

w Warunkach technicznych WT2021 od 1 stycznia 2021 r., maksymalny współczynnik 

przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosi 0,2 W/m2K. 

Szczegółowe informacje zawarto w poniższej tabeli. 

Tab. 1 Wartości współczynnika przenikania ciepła UC dla ścian zewnętrznych 

Temperatura 
w pomieszczeniu 

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2  · K)] 

od 1 stycznia 2014 r od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r. 

przy t i ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20 

przy 8°C ≤ t i < 16°C 0,45 0,45 0,45 

przy t i < 8°C 0,90 0,90 0,90 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926) 

 

16  Korespondencja z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu z dn. 
01.06.2022 
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Jeśli oceniany budynek został wybudowany zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami 

budowlanymi, możemy określić orientacyjne jego sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do 

ogrzewania17 (Tab. 2). 

Tab. 2 Charakterystyka budynków wg ich roku oddania do użytkowania 

Rok oddania budynku 

do użytku 

Podstawowy przepis 

dot. wymagań 

ochrony cieplnej 

budynków 

Wymagana 

maksymalna wartość 

współczynnika 

przenikania dla ścian 

zewnętrznych 

Przeciętne sezonowe 

zapotrzebowanie 

ciepła na ogrzewanie 

kWh/m2/rok 

Do 1966  1,16-1,40 240 – 350 

1967-1985 
PN -64/B-03404 

PN-74/ B-03404 
1,16 240 – 280 

1986-1992 
PN-82/B-02020  

od 1.1.1983 
0,75 160 – 200 

1993-1997 
PN-91 /B-02020  

od 1.1.1992 
0,55 120 – 160 

1998-2013 

Rozporz . : Warunki 
Techniczne jakim 

powinny odpowiadać 
budynki 

0,30- 0,50 90 -120 

od 1 stycznia 

2014 r 

Rozporządzenie 
Ministra Transportu, 

Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z 

dnia 5 lipca 2013 r. 
zmieniające 

rozporządzenie w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim 

powinny odpowiadać 
budynki i ich 
usytuowanie 

0,25 105-120 

od 1 stycznia 

2017 r. 
0,23 85-95 

od 1 stycznia 

2021 r 
0,2 65-70 

Źródło: M. Robakiewicz, Ocena jakości energetycznej budynków. Wymagania – dane – obliczenia, 

2004, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926) 

 

17 M. Robakiewicz, Ocena jakości energetycznej budynków. Wymagania – dane – obliczenia. Biblioteka  Fundacji 
Poszanowania Energii, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa 2004 
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Oświetlenie uliczne 

W latach 2019-2020 realizowano modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 141 

lamp na LED oraz rozbudowano oświetlenie o 14 nowe lampy LED. Pozostaje jednak potrzeba 

dalszych prac modernizacyjnych. Działania te zostały określone w rozdziale V Planu gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Pojazdy wchodzące w skład taboru gminnego 

Zgodnie z definicją określoną w Poradniku: Jak opracować plan działań na rzecz 

zrównoważonej energii (SEAP), tabor gminny to pojazdy własne i wykonujące usługi zlecone 

przez gminę. Obecnie w skład taboru gminnego wchodzi 8  pojazdów, w których jako paliwo 

stosowany jest olej napędowy. 

W przypadku taboru gminnego istniejącą inicjatywą mającą na celu ograniczenie zużycia 

energii jest uwzględnianie zużycia paliw i emisji spalin w przypadku zakupu nowych pojazdów. 

W Gminie Rychtal nie podejmowano do tej pory działań mających na celu ograniczenie zużycia 

energii w sektorze taboru gminnego. Planuje się natomiast wdrożenie działań wynikających ze 

Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Rychtal na lata 2020-2024, w szczególności 

zakup samochodu elektrycznego osobowego dla Urzędu Gminy oraz zakup/wymiana małego 

samochodu osobowo-dostawczego elektrycznego dla Urzędu Gminy, dostosowany do 

przewozu niepełnosprawnych.18 

Transport publiczny 

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 obsługiwana przez powiatową linię nr 12 (w okresie 

 

18 Uchwała nr XX/132/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 
elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040 
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ferii i wakacji) oraz nr 23. Większość autobusów obsługujących linie spełnia jedynie najstarsze, 

mało wymagające normy emisji spalin Euro 1 i Euro 2. 

Obecnie gmina Rychtal jako jednostka samorządu terytorialnego finansuje transport dzieci do 

szkół, który jest realizowany przez PKS Kluczbork. 19 PKS Kluczbork wykonuje także otwarte 

przewozy autobusowe na terenie gminy Rychtal. 

Transport prywatny i komercyjny 

Najczęściej wykorzystywanym paliwem do transportu prywatnego  jest olej napędowy (65%). 

Obecnie w sektorze gminnego transportu prywatnego i usługowego wykorzystywane jest 

około 24% energii zużywanej na terenie Gminy. 

W Planie gospodarki niskoemisyjnej przewidziano działania do realizacji w niniejszym 

sektorze, co szczegółowo określono w Rozdziele V. 

Obecnie na terenie Gminy Rychtal nie ma zarejestrowanych, publicznie dostępnych punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych. 

 

Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) –  dotychczas nie 

wprowadzono na terenie Gminy Rychtal.  

Logistyka miejska – nie dotyczy Gminy Rychtal, ponieważ stanowi narzędzie rozwiązywania 

problemów funkcjonowania aglomeracji miejskich. 

Wdrażanie nowych wzorców użytkowania oraz promocja ekologicznie czystych i 

energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy). Działanie nie było do tej pory 

realizowane, jednak planowane jest jego wdrożenie. 

 

  

 

19 Uchwała nr XX/132/2020 Rady Gminy Rychtal z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 
elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040 
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Potencjał wykorzystania OZE 

Według mapy stref energii wiatru w Polsce obszar Gminy Rychtal leży w strefie niekorzystnej 

(rys. 6). 

Rys. 6 Strefy energetyczne wiatru w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Mapa opracowana przez prof. H. Lorenc na podstawie danych pomiarowych z lat 1971-2000, 

Lorenc H. 2001, IMGW 

Mimo to na terenie powiatu kępińskiego znajduje się instalacja OZE wykorzystująca energię 

wiatru o mocy 0,6 MW. Korzyścią płynąca z rozwoju małej energetyki wiatrowej jest przede 

wszystkim podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w obszarach 

wiejskich o słabo rozwiniętej sieci elektroenergetycznej. Obecnie na terenie Gminy Rychtal 

powstaje Parku Wiatrowy Kępno, realizowany a terenie Gmin Baranów i Kępno. Na terenie 

Gminy Rychtal zlokalizowane będzie 6 turbin N131 3,9 MW oraz 1 turbina N117 3,6 MW. 

Planowane oddanie instalacji do użytku to sierpień 2023 r.20 

 

20 Informacje zawarte na stronie internetowej: https://www.vsb.energy/pl/pl/projekty/park-wiatrowy-
baranow-rychtal/#c11535, dostęp z dnia 22.06.2022 r. 

https://www.vsb.energy/pl/pl/projekty/park-wiatrowy-baranow-rychtal/#c11535
https://www.vsb.energy/pl/pl/projekty/park-wiatrowy-baranow-rychtal/#c11535
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Na terenie Gminy Rychtal nie funkcjonują elektrownie wodne. 

Biomasa jest powszechnie wykorzystywana na cele energetyczne i stanowi zazwyczaj: drewno 

opałowe, zrębki, wióry, trociny, kora, brykiety, pellet. W ostatnich latach rośnie 

zainteresowanie uprawami wieloletnich roślin energetycznych. Przewiduje się, że w 

przyszłości biomasa będzie miała największy udział wśród paliw odnawialnych i będzie 

wykorzystywana zarówno w dużych kotłach, systemach centralnego ogrzewania, jak i w 

małych, indywidualnych instalacjach domowych. Dużym potencjałem biomasy stałej 

dysponują regiony o dużej lesistości, a także regiony, w których występują nadwyżki słomy w 

gospodarstwach rolnych oraz gdzie można wykorzystać biogaz z odpadów zwierzęcych.  

Ze względu na charakter Gminy istnieje znaczny potencjał wykorzystania biomasy jako paliwa. 

Największe zasoby drewna pozyskuje się z lasów. Biomasę drzewną można pozyskać również 

z drewna odpadowego z poboczy dróg oraz z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz 

likwidacji sadów starych.  

Mieszkańcy na szeroką skalę wykorzystują biomasę pochodzenia rolniczego  

i leśnego (często również jako dodatek do kopalnych nośników energii) w indywidualnych 

piecach. Z tego powodu w gminie następuje również stopniowa wymiana indywidualnych 

źródeł ciepła na kotły ekologiczne. 

Na terenie gminy nie występują uprawy roślin energetycznych. Ze względu jednak na dużą 

powierzchnię łąk i pastwisk istnieje możliwość uprawy tego typu roślin. 

 

Zgodnie z mapą całkowitego promieniowania słonecznego padającego na jednostkę 

powierzchni poziomej, roczna gęstość strumienia energii promieniowania słonecznego na 

terenie Gminy Rychtal zamyka się w granicach 1 022 - 1 048 kWh/m2/rok. 21  Dla 

indywidualnych odbiorców instalacje takie jak kolektory słoneczne czy instalacje 

fotowoltaiczne stają się coraz bardziej opłacalne, zwłaszcza, gdy pojawiają się również 

możliwości pozyskania dotacji na inwestycję. Na terenie gminy wzrasta zainteresowanie 

 

21  A. Wiszniewski, Odnawialne źródła energii dla budynków, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii 
Środowiska 
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montażem instalacji fotowoltaicznych. Na terenie powiatu kępińskiego w lata 2018-2021 

powstały 3 instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego o mocy około 1 

MW każda. Równocześnie Wójt Gminy Rychtal w latach 2018 - 2021 wydał 3 decyzje 

środowiskowe zezwalające na lokalizacje farm fotowoltaicznych. 

Z danych uzyskanych podczas inwentaryzacji źródeł ciepła za rok 2014 wynika, że na terenie 

gminy produkcja energii ze źródeł odnawialnych pochodzi  głównie od spalania biomasy w 

piecach i kotłach. 

 

Stan ścieżek rowerowych 

Na terenie Gminy istnieją szlaki rowerowe/drogi dla rowerów o łącznej długości 1,8 km. 

Jednak istnieje potrzeba budowy kolejnych ścieżek rowerowych. 

Przez Gminę Rychtal przebiegają ponadregionalne ścieżki rowerowe: 

• Szlak rowerowy żółty tzw. „Pętla Południowej Wielkopolski” (P-21y),  

• Niebieski szlak rowerowy Wrota Wielkopolski (PKE – 220n) . 

 

Gospodarka odpadami/ oczyszczalnie ścieków 

Gmina Rychtal nie posiada obecnie czynnego składowiska odpadów komunalnych oraz 

instalacji przetwarzania odpadów. Na terenie gminy funkcjonowało jedno składowisko 

odpadów w Proszowie. Zostało ono jednak zamknięte i w okresie kilku najbliższych lat zostanie 

zrekultywowane w kierunku leśnym.  

Aktualnie odpady komunalne pochodzące z terenu gminy są wywożone przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwo i składowane na składowisku odpadów na terenie Gminy Kępno.  

Na terenie Gminy Rychtal zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków w Skoroszowie. 

Została wybudowana w 2008 roku. Posiada ona przepustowość 464 m3/dobę. Stan urządzeń 

technicznych oceniany jest jako dobry. Została wykonana też modernizacja oczyszczalni 

polegająca na wykonaniu instalacji dawkowania koagulantu. Na chwilę obecną nie planuje się 

następnej modernizacji.  
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3. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 

Zgodnie z Roczną ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki 

za rok 202122 Gmina Rychtal położona jest w obszarze strefy wielkopolskiej.  

Roczna ocena jakości powietrza, dokonywana przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska, jest prowadzona w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek 

taki wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Ocenę wykonano według kryteriów 

dotyczących ochrony zdrowia dla 12 substancji: 

• dwutlenku siarki - SO2, 

• dwutlenku azotu - NO2, 

• tlenku węgla - CO, 

• benzenu -C6H6, 

• pyłu zawieszonego PM10, 

• pyłu zawieszonego PM2,5, 

• ołowiu w pyle - Pb(PM10), 

• arsenu w pyle - As(PM10), 

• kadmu w pyle - Cd(PM10), 

• niklu w pyle - Ni(PM10), 

• benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P(PM10), 

• ozonu - O3, 

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla 3 substancji: 

• dwutlenku siarki - SO2, 

• tlenków azotu - NOx, 

• ozonu - O3 określonego współczynnikiem AOT40. 

 

22 Roczną ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021, GIOŚ 
Departament Monitoringu Środowiska, Poznań 2022 
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Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska23 odrębnie dla każdego zanieczyszczenia 

wyznaczono strefy, w których: 

• przekroczone są poziomy dopuszczalne, 

• nie są przekroczone poziomy dopuszczalne, 

• przekroczone są poziomy docelowe, 

• nie są przekroczone poziomy docelowe, 

• przekroczone są poziomy celu długoterminowego, 

• nie są przekroczone poziomy celu długoterminowego. 

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić 

następujące klasy stref24: 

1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 

• klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych i poziomów docelowych,  

• klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne  

i poziomy docelowe. 

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

• klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 

• klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu  

długoterminowego. 

3. Dla PM2,5 dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II: 

• klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu  dopuszczalnego dla 

fazy II, 

• klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 

Wyniki klasyfikacji stref jakości powietrza wynikające z ww. Raportu  

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony 

roślin, przedstawiono w poniższej tabeli (Tab. 3). 

 

23 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 

24 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021, GIOŚ 2022 
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Tab. 3 Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia  

Nazwa strefy 

Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 
PM

10 

PM 

2,5 
Pb3) As3) Cd3) Ni3) B(a)P3) O3 

Strefa 

wielkopolska 
A A A A C 

A1) 

C12) 
A A A A C 

A3) 

D24) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 
2021, GIOŚ 2022 

Objaśnienia: 

1) wg poziomu dopuszczalnego faza I, 2) wg poziomu dopuszczalnego faza II, 3) wg poziomu docelowego, 

4) wg poziomu celu długoterminowego 

Wynik oceny strefy wielkopolskiej za rok 2021, w której położona jest gmina Rychtal wskazuje, 

że dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu (klasa A) 

ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO, 

C6H6, Pb, As, Cd, Ni w pyle zawieszonym PM10. Przekroczone zostały natomiast:  

• poziomy dopuszczalne dla PM10 i PM2,5 wg poziomu dopuszczalnego faza II - obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrony zdrowia); 

• poziom docelowy dla benzo(a)pirenu - obowiązek wykonania POP (kryterium ochrony 

zdrowia); 

• poziom celu długoterminowego dla ozonu. 

Gmina Rychtal została ujęta w „Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” 25 i 

została zobowiązana do realizacji działań naprawczych m.in.:  

• Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie 

mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej w gminach strefy wielkopolskiej 

W ramach działania należy systematycznie likwidować stare niskosprawne kotły, piece i 

paleniska zasilanych paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne w komunalnym zasobie 

 

25  Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego XXI/391/20 w sprawie określenia „Programu ochrony 
powietrza dla strefy wielkopolskiej”, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 20 lipca 2020 r. (poz. 5954) 
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mieszkaniowym i w budynkach użyteczności publicznej we wszystkich gminach strefy 

wielkopolskiej, poprzez realizację następujących działań szczegółowych: 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej i likwidację innego sposobu ogrzewania, 

- wymianę ogrzewania węglowego na elektryczne, 

- wymianę ogrzewania węglowego na gazowe, 

- wymianę ogrzewania węglowego na olejowe, 

- wymianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła,  

- wymianę starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, spełniające wymogi 

Ekoprojektu26 i uchwały antysmogowej27,  

- wymianę kotłów węglowych na kotły opalane biomasą (peletem) zasilane automatycznie, 

spełniające wymogi Ekoprojektu i uchwały antysmogowej. 

Zadanie realizowane będzie do 2026 r. Szacowana liczba kotłów (w tym pieców kaflowych), 

które powinny zostać wymienione do roku 2026 wynosi 23 szt, a szacowany efekt ekologiczny 

po realizacji powyższego zakresu wyniesie: 

➢ redukcja PM10 – 0,584 Mg/rok 

➢ redukcja PM2,5 – 0,459 Mg/rok 

➢ redukcja B(a)P – 0,302 kg/rok. 

 

• Zachęty finansowe na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę 

kotłów, pieców i palenisk w gminach strefy wielkopolskiej 

W ramach działania gmina powinna pozyskiwać środki finansowe z programów NFOŚiGW oraz 

innych. Dodatkowo w miarę potrzeb należy kontynuować sukcesywne udzielanie dotacji 

 

26  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów 
na paliwo stałe 

27 Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze 
województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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końcowym odbiorcom (odpowiednim podmiotom i osobom fizycznym) na wymianę starych 

niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na: 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej i likwidację innego sposobu ogrzewania, 

- wymianę ogrzewania węglowego na elektryczne, 

- wymianę ogrzewania węglowego na gazowe, 

- wymianę ogrzewania węglowego na olejowe, 

- wymianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła,  

- wymianę starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, spełniające wymogi 

Ekoprojektu28 i uchwały antysmogowej29,  

- wymianę kotłów węglowych na kotły opalane biomasą (peletem) zasilane automatycznie, 

spełniające wymogi Ekoprojektu i uchwały antysmogowej. 

Zadanie realizowane będzie do 2026 r. Szacowana liczba kotłów (w tym pieców kaflowych), 

które powinny zostać wymienione do roku 2026 wynosi 998 szt, a szacowany efekt ekologiczny 

po realizacji powyższego zakresu wyniesie: 

➢ redukcja PM10 – 67,21 Mg/rok 

➢ redukcja PM2,5 – 53,65 Mg/rok 

➢ redukcja B(a)P – 33,01 kg/rok. 

 

• Inwentaryzacja źródeł ogrzewania indywidualnego na terenie gmin  

Inwentaryzację źródeł należy prowadzić z uwzględnieniem informacji niezbędnych do 

zamieszczenia w centralnej ewidencji budynków CEEB, w których (lub na potrzeby których) 

eksploatowane są źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. 

Inwentaryzacja musi wskazać sposób ogrzewania każdego lokalu ogrzewanego indywidualnie: 

 

28  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów 
na paliwo stałe 

29 Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze 
województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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mieszkalnego, użyteczności publicznej oraz lokali, w których prowadzona jest działalność 

handlowa i rzemieślnicza. Jeżeli w danej gminie nie była prowadzona żadna inwentaryzacji, to 

w latach 2021-2022 należy zinwentaryzować co najmniej 50% budynków ogrzewanych 

indywidualnie, a w kolejnych latach, tj. 2023-2026 uzupełniać inwentaryzację o co najmniej 

15% budynków rocznie. 

• Kontrola realizacji uchwały ograniczającej stosowanie paliw stałych 

Kontrola realizacji uchwały musi uwzględniać sprawdzenie rodzaju stosowanych paliw w 

kontrolowanych obiektach, a także instalowanych urządzeń spalania paliw. 

• Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 

W ramach działania w okresie obowiązywania Programu należy poddać wszystkie budynki 

(mieszkalne i użyteczności publicznej) ogrzewane indywidualnie będące w zasobach gmin, 

powiatów i województwa. W celu realizacji powyższego założenia rocznie w latach 2021-2025 

oraz łącznie w roku 2020 i 2026 należy poddać termomodernizacji 15% zasobów danej 

jednostki. Działanie można zrealizować w krótszym okresie. Zaleca się przeprowadzanie 

termomodernizacji łącznie z modernizacją sposobu ogrzewania danego budynku. 

• Edukacja ekologiczna, 

• Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego 

 

Obszary interwencji wskazane w Planie gospodarki niskoemisyjnej są spójne ze 

zidentyfikowanymi na terenie gminy obszarami problemowymi związanymi z przekroczeniami 

dopuszczalnych stężeń. 

 

4. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE 

4.1 KOORDYNACJA I  STRUKTURY ORGANIZACYJNE  

Opracowanie i realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej podlega władzom Gminy Rychtal. 

Nadrzędną jednostką odpowiedzialną za koordynowanie i monitorowanie realizacji Planu 

gospodarki niskoemisyjnej będzie Zespół Zarządzający. Jego zadaniem będzie wskazanie 

strategicznych kierunków oraz udzielanie wsparcia na całym etapie wdrażania PGN.  
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W Gminie Rychtal w skład Zespołu Zarządzającego wchodzi Referat Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej. Jednostką podległą pod Zespół Zarządzający jest Zespół Projektowy. Do zadań 

Zespołu Projektowego zalicza się: 

• realizacja zadań wynikających z PGN przypisanych do poszczególnych jednostek 

podległych władzom gminy, 

• monitoring realizacji PGN, 

• aktualizacja PGN.  

Pracą Zespołu Projektowego będzie kierował Koordynator Projektu. Podstawowym zadaniem 

Koordynatora Projektu będzie dbanie aby cele i kierunki działań wyznaczone w PGN były 

przyjmowane w zapisach prawa lokalnego oraz uwzględniane w dokumentach strategicznych, 

planistycznych i wewnętrznych instrukcjach Urzędu Gminy Rychtal.  

Narzędzia realizacji celów: kadrowe, finansowe, organizacyjne: Obecnie w gminie nie 

funkcjonuje stanowisko Energetyka Gminnego. 

4.2 ZASOBY LUDZKIE  

W celu realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej zostanie zaangażowany obecnie pracujący 

personel w Urzędzie Gminy. Jednostką koordynującą PGN, będzie Referat Inwestycji i 

Gospodarki Komunalnej pełniący rolę Zespołu Zarządzającego.  

W skład Referatu wchodzi kierownik oraz pracownicy. 

Do obowiązków Referatu Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej i Spraw Społecznych należy 

m.in.:  

• nadzór nad prowadzonymi inwestycjami z udziałem środków gminnych, 

• nadzór nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

• realizacja zadań dotyczących udzielania zamówień publicznych, 

• opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dotacje i fundusze pomocowe, 

strukturalne, spójności i inicjatyw wspólnotowych, 

• koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków na zadania jednostek 

organizacyjnych gminy i jednostek pomocniczych. 

Ponadto Zespół Projektowy będzie składał się również z innych kluczowych pracowników 

Urzędu Gminy, przede wszystkim Referatu Finansowego. 
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Obecnie (czerwiec 2022 r.)  Gmina Rychtal ma podpisana umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na 

koordynację programu Czyste Powietrze,  w ramach której Pracownik Urzędu Gminy Rychtal 

pomaga przy składaniu wniosków o dofinansowanie oraz przy rozliczaniu dotacji na wymianę 

źródeł ciepła.  

Powyższa struktura organizacyjna jest dostosowana do wdrażania Planu. 

 

4.3 ZAANGAŻOWANE STRONY  

Poprzez zaangażowanie zainteresowanych stron rozumiane są wszelkie możliwe formy 

konsultacji stron w procesie stanowienia Planu gospodarki niskoemisyjnej. Wyzwaniem w 

trakcie opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal było 

przygotowanie społeczności lokalnej do pozytywnego odbioru inwestycji  

w zakresie poprawy efektywności energetycznej.  

Głównymi interesariuszami PGN są osoby i jednostki, na interesy których Plan wywiera wpływ 

i których działania mają wpływ na Plan.  

Interesariuszami PGN są m.in.: 

• Mieszkańcy Gminy Rychtal, 

• Przedsiębiorcy posiadający siedzibę w obszarze Gminy Rychtal, 

• samorząd lokalny: Rada Gminy Rychtal oraz Sołtysi miejscowości na terenie, których 

będą realizowane poszczególne planowane działania PGN, 

• Właściciele i Zarządcy budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w granicach Gminy 

Rychtal, 

• Dostawcy/ producenci paliw i energii na terenie Gminy, 

• stowarzyszenia ekologiczne: Stowarzyszenie Społeczno – Ekologiczne „Nasza 

przyszłość” w Rychtalu. 

• Podmioty działające w sektorze transportu i mobilności, 

• Sektor budownictwa. 

Zaangażowanie interesariuszy dotyczyło: 

1) Inwentaryzacji zużycia paliw i emisji CO2 oraz zebranie opinii od interesariuszy o 

działaniach możliwych do ujęcia w Planie. W trakcie ankietyzacji w inwentaryzacji 

przeprowadzonej w 2016 roku zebrano dane dotyczące m.in.: 
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• Powierzchni ogrzewanej obiektów, 

• Sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych I niemieszkalnych  

• Ilość paliw i energii zużytych w roku bazowym 2014 r., 

• Wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach, 

• Zużycia paliw transportowych, 

• Planów modernizacyjnych związanych z wymianą źródeł ciepła  lub 

zastosowania OZE. 

2) W celu uszczegółowienia wyników ankietyzacji Gminy nawiązano kontakt z 

pozostałymi interesariuszami: 

• ENERGA-OPERATOR S.A.,  

• Zarządcy budynków wielorodzinnych – otrzymano informacje w zakresie 

identyfikacji źródeł ciepła do ogrzewania budynków wielorodzinnych. 

3) W celu rozliczenia celów i wskaźników, które były planowane do osiągnięcia w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2016-2020, oraz w celu 

zaplanowania działań do realizacji do roku 2027 nawiązano kontakt z: 

• Zarządcami budynków wielorodzinnych, 

• Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, 

• Nadleśnictwem Syców,  

• Starostwem Powiatowym w Kępnie, 

• Narodowym Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

 

4.4 BUDŻET  

Działania objęte Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal będą finansowane ze 

środków zewnętrznych oraz z budżetu gminy. Działania objęte planem zostaną wpisane do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej identyfikującej możliwości finansowe Gminy (wewnętrzne i 

zewnętrzne źródła pozyskiwania środków pieniężnych). Dodatkowo finansowanie 

proponowanych działań musi być uwzględnienie w budżecie Gminy na każdy rok. Jednostki 

odpowiedzialne za realizację działań określonych w PGN powinny zabezpieczyć odpowiednie 

środki w procesie planowania budżetu. Rekomenduje się wnioskowanie o środki na ich 
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realizację z krajowych i europejskich programach tak, aby była możliwość pozyskania 

zewnętrznego wsparcia finansowego, głównie w formie bezzwrotnych dotacji lub 

preferencyjnych pożyczek. 

Koszty poszczególnych działań, przedstawione w rozdziale V stanowią wartości szacunkowe.  

 

4.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE  

Beneficjenci mogą starać się o dofinansowanie inwestycji m.in. w formie: dotacji, pożyczek, 

preferencyjnych kredytów, dofinansowania do oprocentowania lub kapitału kredytów 

bankowych. Środki te dostępne są w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a także 

środków krajowych. Programy i instytucje, które ofertują możliwość pozyskania takiego 

wsparcia to: 

• Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

(FEnIKS) 

• Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

• Program Czyste Powietrze, 

• Program Mój Prąd, 

• Program Moje Ciepło, 

• Program STOP SMOG, 

• Ulga termomodernizacyjna. 

 

 

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-202730 

W strategii tej określono priorytet: Fundusze Europejskie dla Zielonej Wielkopolski oraz 

określono cele szczegółowe: 

 

30 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań 
2022 r. 
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1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, w 

ramach którego zakres interwencji obejmować będzie: 

• Poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą i/lub modernizacją źródeł ciepła, 

albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej i/lub chłodniczej, 

• Wdrażanie kompleksowych działań wzmacniających rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej, m.in. wymiana oświetlenia na energooszczędne, promocja 

efektywności energetycznej, systemów zarządzania energią, w tym budynków 

zero/niskoemisyjnych i pasywnych. 

Zaprogramowane zasoby na ten rodzaj interwencji to 61 mln EURO. 

2. Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym 

określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju, w ramach którego zakres 

interwencji obejmować będzie m.in.: 

• Wsparcie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną z 

OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE 

oraz przyłączeniem do sieci,  

• Wsparcie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię cieplną i 

chłodu z OZE wraz z magazynami działającymi na potrzeby danego źródła OZE, 

• Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie, wsparcie rozwoju energii 

rozproszonej opartej na lokalnych potencjałach, a w szczególności klastrów 

energetycznych, wspólnot i spółdzielni energetycznych dla zachowania 

stabilności produkcji energii z OZE, w tym wsparcie energetyki prosumenckiej, 

• Ograniczanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje 

towarzyszące i równoważące produkcję energii, tj. instalacje hybrydowe. 

Zaprogramowane zasoby na ten rodzaj interwencji wynoszą 65 mln EURO. Stopa 

dofinansowania do 70%31. 

 

 

31 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań 
2022 r. 
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Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanował liczne programy, 

dające możliwość pozyskania wsparcia finansowego dla szerokiej grupy beneficjentów. W 

ramach środków krajowych z dziedziny „Dobra jakość powietrza” planowane są następujące 

programy: 

• Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych – pilotaż, 

• Wzrost efektywności energetycznej lokali w budynkach wielorodzinnych, 

• Ciepłownictwo powiatowe, 

• Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus, 

• Budownictwo energooszczędne, 

• Polska Geotermia Plus, 

• SOWA – oświetlenie zewnętrzne, 

• Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus, 

• Moje ciepło, 

• Mój prąd. 

 

Wsparcie udzielane będzie w formie pożyczek lub dotacji. 

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowań publikowane są na stronie internetowej 

http://nfosigw.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/nfosigw/. 

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) 

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę 

infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym 

poprzez obniżenie emisyjności gospodarki i transformację w kierunku gospodarki przyjaznej 

środowisku i o obiegu zamkniętym. W ramach realizacji programu nastąpi zwiększenie 

efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i 

przedsiębiorstw oraz zwiększenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w 

końcowym zużyciu energii. Łączny budżet programu to 25 mld EURO, a oferowane formy 

wsparcia to dotacje, instrumenty finansowe i instrumenty łączące finansowanie zwrotne i 

dotacyjne. 

http://nfosigw.gov.pl/
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Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu 

Źródłem finansowania inwestycji ujętych w PGN może być Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, poprzez programy m. in.: 

• OZE i elektromobilność, 

• Efektywność energetyczna i ochrona powietrza, 

• Modernizacja budynków straży pożarnych. 

 

Rodzaj wsparcia 

• Pożyczka z możliwością częściowego jej umorzenia, w wysokości do 20%-30% 

wypłaconej kwoty pożyczki 

• Dotacje do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia32. 

Aktualne programy oraz warunki dofinansowania znajdują się na stronie internetowej: 

www.wfosgw.poznan.pl . 

 

Program Czyste Powietrze 

Program przewiduje dofinansowania m.in.  do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła 

na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz 

przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

 

Poziom wsparcia 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla 

podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu 

dofinansowania. 

 

32 https://www.wfosgw.poznan.pl/, dostęp z dnia 01.06.2022 r. 

http://www.wfosgw.poznan.pl/
https://www.wfosgw.poznan.pl/
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Rodzaj wsparcia 

Dotacja. 

Rodzaj beneficjentów 

Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem  budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 

mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą  o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 

kwoty 100 000 zł.33 

 

Aktualne warunki dofinansowania znajdują się na stronie internetowej: 

http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/. 

 

Program priorytetowy „AGROENERGIA” 

Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:: 

• instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50, 

• instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50, 

• pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane 

wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje 

wnioskowany zakres przedsięwzięcia, 

• instalacji hybrydowej 

 

Rodzaj wsparcia 

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych. 

 

Rodzaj beneficjentów 

• Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 

• Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych.34 

 

Ulga termomodernizacyjna 

 

33 https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/, dostęp z dnia 26.05.2022 r. 

34 https://www.wfosgw.poznan.pl/, dostęp z dnia 01.06.2022 r. 

http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/
https://www.wfosgw.poznan.pl/
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Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), 

która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie 

przedmiotowe tzw. ulgę termomodernizacyjną. 

Celem ulgi jest wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych 

budynkach mieszkalnych. Z możliwości odliczenia w ramach ulgi mogą skorzystać podatnicy 

opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki 

podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika 

będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

Wydatki podlegające odliczeniu muszą być poniesione na realizację przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, np.:  

•  modernizacja, w wyniku której następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

dostarczaną na  potrzeby  ogrzewania  i   podgrzewania  wody użytkowej oraz 

ogrzewania do budynków mieszkalnych. 

Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji. 35 

 

4.6 ŚRODKI FINANSOWE NA MONITORING I OCENĘ  

Monitoring i raportowanie jest ważną częścią wdrażania PGN. W „Poradniku jak opracować 

plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” zaleca się, aby Raport  

z wdrażania PGN składać co dwa lata od dnia jego złożenia. Raport ten powinien zawierać 

wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji CO2. Natomiast inwentaryzację zaleca się 

przeprowadzać co roku. W ten sposób w jednym raporcie zostaną przedstawione 

zrealizowane działania oraz efekty ich realizacji.  

 

35 https://www.podatki.gov.pl/, dostęp z dnia 31.05.2022 

https://www.podatki.gov.pl/
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W zakresie monitoringu Planu, Gmina Rychtal zastosuje się do zaleceń ujętych w „Poradniku 

jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. W przypadku, gdy władze 

Gminy Rychtal uznają, że tak częste inwentaryzacje zbytnio obciążają pracowników oraz 

budżet gminy, mogą zdecydować, że opracowywanie ich będzie odbywało się w większych 

odstępach czasu. W takiej sytuacji inwentaryzacja będzie przeprowadzana w miarę 

zidentyfikowanych potrzeb. Wówczas Gmina zobowiązana jest do sporządzania dwóch 

rodzajów raportów: 

➢ Raport z realizacji działań, zawierający informacje o charakterze i jakości podjętych 

działań oraz analizę sytuacji bieżącej, działania korygujące i zapobiegawcze. 

➢ Raport wdrożeniowy, który obejmuje wynik inwentaryzacji emisji CO2. Inwentaryzacja 

emisji będzie przeprowadzona zgodnie z metodologią określoną przez Wspólne 

Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną  

ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku „Jak 

opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. Raport będzie 

zawierał informacje o charakterze ilościowym dotyczące wdrożeń i ich wpływu na 

zużycie energii oraz wielkość emisji CO2.  

 

Monitoring i ocena Planu zostaną przeprowadzone siłami własnymi Gminy bądź zlecone firmie 

zewnętrznej. Środki finansowe na te działania będą pochodziły ze środków Gminy lub w 

przypadku zaistnienia takiej możliwości, będą dofinansowane ze środków zewnętrznych. 

Jednostką odpowiedzialną za monitoring i ocenę planu będą Władze Gminy Rychtal. 

 

Ewaluacja osiąganych celów oraz wprowadzanie zmian w Planie 

Przewiduje się  aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal w dowolnym 

momencie m.in. jako odpowiedź na rosnące potrzeby Gminy w zakresie różnicowania i 

podniesienia skuteczności działań niskoemisyjnych lub w przypadku zmian strategii Gminy. 

Władze Gminy mogą także podjąć decyzję o uaktualnieniu Planu prowadząc procedurę 

ewaluacji osiąganych celów wykorzystując metodologię opisaną w zakresie monitoringu i 

oceny PGN oraz stosując mierniki monitorowania realizacji działań. Po przeprowadzonej 
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ewaluacji i naniesieniu zmian, zaktualizowany Plan zostanie zatwierdzony do wdrażania przez 

Radę Gminy. 

Mierniki monitorowania realizacji działań przedstawiono w rozdziale V. Działania i środki 

zaplanowane na cały okres objęty planem 4. Mierniki monitorowania realizacji działań.  
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III. WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI DWUTLENKU WĘGLA  W 2014 ROKU 

1. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI  

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji 

Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia 

Burmistrzów, zawartymi w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej 

energii (SEAP)”36, w 2016 roku wykonano inwentaryzację zużycia paliw oraz emisji CO2. Celem 

przeprowadzenia bazowej inwentaryzacji emisji jest obliczenie zużycia energii finalnej na 

terenie Gminy oraz obliczenie emisji CO2. Umożliwiło to zidentyfikowanie głównych źródeł 

emisji oraz wskazanie obszarów interwencji. Wyniki otrzymane z bazowej inwentaryzacji są 

powiązane ze skutecznym zaplanowaniem działań oraz stanowią podstawę monitorowania 

efektów realizowanych działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej. Rokiem bazowym 

do przeprowadzenia BEI był rok 2014. Dane dotyczące roku 2014 udało się zebrać 

kompleksowo we wszystkich grupach odbiorców i dostawców energii.  

Dane dotyczące roku 2014 zebrano w formie ankiet. Zasięg geograficzny inwentaryzacji emisji 

CO2 obejmuje obszar leżący w granicach administracyjnych Gminy Rychtal. 

Do bazowej inwentaryzacji emisji uwzględniono następujące sektory: 

1) Końcowe zużycie energii w budynkach, wyposażeniu/urządzeniach: 

➢ budynki użyteczności publicznej (sektor komunalny), 

➢ budynki mieszkalne, 

➢ budynki niemieszkalne (usługi i przemysł), 

➢ oświetlenie uliczne. 

2) Końcowe zużycie energii w transporcie: 

➢ gminny transport drogowy: tabor gminny, 

➢ gminny transport drogowy: transport prywatny i komercyjny. 

3) Produkcja energii: 

 

36  Poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?, Unia Europejska Wspólne 
Centrum Badawcze, Luksemburg 2010 
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➢ zużycie paliw w procesie produkcji energii elektrycznej,  

➢ zużycie paliw w procesie produkcji ciepła/chłodu. 

 

 

Źródła danych do obliczenia zużycia energii finalnej: 

➢ Ankietyzacja - dane uzyskane w ramach ankietyzacji mieszkańców Gminy oraz 

podmiotów prowadzących działalność usługową lub przemysłową. Ankiety zostały 

skierowane do mieszkańców  oraz do zarządców/ właścicieli lub użytkowników 

budynków, w których prowadzona jest działalność usługowa produkcyjna. 

➢ Dane od zarządców budynków wielorodzinnych  

➢ dane Urzędu Gminy – informacje dotyczące budynków użyteczności publicznej, 

oświetlenia ulicznego oraz taboru gminnego. Dane dotyczące zużycia paliw  

i energii przekazali zarządcy budynków, bazując na fakturach od dostawców paliw  

i energii elektrycznej. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego 

określono na podstawie faktur od dostawcy energii elektrycznej.  

➢ dane publikowane przez GUS – dane dotyczące gospodarki komunalnej  

i mieszkaniowej w Gminie Rychtal 

➢ Dane od dostawców paliw i energii w obrębie Gminy Rychtal. 

 

Do inwentaryzacji emisji CO2 wykorzystano wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które 

obejmują całość emisji wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie Gminy. Uwzględnione 

wskaźniki emisji dla paliw przedstawione w tabeli 4 bazują na Wytycznych IPCC z 2006 oraz 

wskaźnikach określonych przez KOBIZE. 

Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego 

dokumentu. 

Tab. 4 Wskaźniki emisji CO2  

Rodzaj paliwa 
Wskaźniki emisji  

[t CO2/MWh] 
Źródło wskaźnika 

Energia elektryczna 0,832 

„Referencyjny wskaźnik jednostkowej 

emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji 

energii elektrycznej do wyznaczania poziomu 
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Rodzaj paliwa 
Wskaźniki emisji  

[t CO2/MWh] 
Źródło wskaźnika 

bazowego dla projektów JI realizowanych w 

Polsce” określony przez KOBIZE 

Węgiel kamienny 0,333 

 

Wartości opałowe (WO)  

i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do 

raportowania w ramach Wspólnotowego 

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 

rok 2015 – określone przez KOBIZE37 

Gaz ziemny 0,201 

Olej opałowy 0,276 

LPG 0,225 

Benzyny silnikowe 0,247 

Olej napędowy 0,264 

Biomasa 0 

Wytyczne IPCC, 2006 
Biodiesel 0 

Energia geotermalna 0 

Energia słoneczna 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Struktura zużycia energii i emisja CO2 

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w Gminie Rychtal wynika, że całkowite zużycie energii w 

2014 roku w przeanalizowanych sektorach wynosiło 48 234,44 MWh. Natomiast wielkość 

emisji CO2 kształtowała się na poziomie 12 898,3 tCO2. Podczas inwentaryzacji uwzględniono 

następujące podsektory: 

• budynki i urządzenia komunalne, 

• budynki i urządzenia usługowe, 

 

37 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego 
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015, KOBIZE, Warszawa 2014 
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• budynki mieszkalne, 

• komunalne oświetlenie publiczne, 

• gminny transport drogowy: tabor gminny (np. samochody służbowe, śmieciarki i inne 

pojazdy uprzywilejowane), 

• gminny transport drogowy: transport publiczny, 

• gminny transport drogowy: transport prywatny i komercyjny. 

 

Wielkość zużycia energii oraz emisji CO2 w poszczególnych sektorach przedstawiono w 

poniższej tabeli. Z danych wynika, że zarówno największe zużycie energii jak  

i największa emisja CO2 występują w sektorze: budynki mieszkalne oraz transport prywatny  

i komercyjny. 

Tab. 5 Zużycie energii finalnej w poszczególnych sektorach oraz emisja CO2 w roku 2014 

Sektor 

Zużycie energii 

Udział w 
całkowitym 

zużyciu energii 
w Gminie 

Emisja CO2 
Udział w całkowitej 

emisji CO2 na terenie 
Gminy 

[MWh] [%] [Mg] [%] 

Budynki użyteczności 
publicznej 

2 294,73 4,8% 938,87 7,7% 

Oświetlenie uliczne 117,00 0,2% 97,29 0,8% 

Budynki mieszkalne 33 059,48 68,5% 8 445,45 65,2% 

Budynki usługowe 900,54 1,9% 377,01 2,9% 

Budynki przemysłowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Tabor gminy 110,09 0,2% 29,04 0,2% 

Transport prywatny i 
komercyjny 

11 752,60 24,4% 3010,66 23,2% 

Suma 48 234,44 100,0% 12 898,31 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji 

Inwentaryzacja wskazuje, że nośnikami wykorzystywanymi do produkcji energii są przede 

wszystkim biomasa i węgiel kamienny. Wielkość zużycia energii oraz emisji CO2 w podziale na 

paliwa przedstawiono w tabeli 6. Z danych wynika, że największe zużycie energii związane oraz 

emisja CO2 jest związana z wykorzystaniem paliw węglowych.  
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Tab. 6. Zużycie nośników energii w Gminie Rychtal oraz emisja CO2 w roku 2014 

Nośnik energii 
Zużycie energii 

Udział w 
całkowitym 

zużyciu energii 
w Gminie 

Emisja CO2 

Udział w 
całkowitej 

emisji CO2 na 
terenie Gminy 

[MWh] [%] [Mg] [%] 

energia elektryczna 3 074,05 6,4% 2 556,08 19,8% 

ciepło sieciowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

LPG (gaz ciekły) 1 707,24 3,5% 384,13 3,0% 

olej opałowy 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

gaz ziemny 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

paliwa węglowe 21 353,21 44,3% 7 121,06 55,2% 

OZE (w tym biomasa) 11 137,93 23,1% 0,00 0,0% 

olej napędowy 77 53,10 16,1% 2 045,09 15,9% 

benzyna 32 08,91 6,7% 791,95 6,1% 

Suma 48 234,44 100,0% 12 898,31 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji 

 

Odnawialne źródła energii 

Z danych uzyskanych podczas inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy, jako główne 

odnawialne źródło energii stosuje się biomasę pochodzenia rolniczego i leśnego oraz kolektory 

słoneczne. Wykorzystanie energii z OZE w 2014 roku kształtowało się na poziomie 

11 138 MWh.  

Zużycie biomasy pochodzenia rolniczego i leśnego ma obecnie bardzo duże znaczenie  

w gminnym bilansie energetycznym W rzeczywistości jest to podstawowe, pod względem 

wykorzystania, paliwo do ogrzewania stosowane w gospodarstwach domowych. Surowce 

takie jak drewno, trociny, odpady z pielęgnacji sadów znajdują zastosowanie indywidualne, 

jako paliwo spalane w domowych instalacjach.  

 

Zużycie energii i zarządzanie energią w sektorze komunalnym 

Poziom zużycia energii w sektorze komunalnym w roku bazowym wynosił ponad 2 294,7 

MWh/rok, a emisja CO2 938,9 t/rok. Ocena efektywności wykorzystania energii w budynkach 

i urządzeniach została przeprowadzona na podstawie wskaźnika przedstawiającego zużycie 

energii w odniesieniu do powierzchni budynku (kWh/m2).  
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Taka ocena pozwoliła na wstępną identyfikację obiektów, w których istnieje największa 

możliwość poprawy efektywności energetycznej. Z oceny wynika, że największym 

potencjałem zmniejszenia zapotrzebowania na energię charakteryzują się następujące 

budynki:  

• Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku,  

• Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu, 

• Hydrofornia w Wielkim Buczku i Rychtalu, 

• Oczyszczalnia Ścieków 

• Przedszkole Samorządowe w Rychtalu. 

Budynki użyteczności publicznej, w których zużywa się najwięcej energii charakteryzują się:  

• brakiem wykonania audytów energetycznych,  

• dobrym stanem ścian, stropodachów i dachów ale brakiem ich ocieplenia dla 

niektórych budynków, 

• indywidualnymi kotłami węglowymi,, 

• brakiem instalacji OZE. 

 

Zużycie energii przez pojazdy wchodzące w skład taboru gminnego  

W skład taboru gminnego w roku bazowym wchodziło 11 samochodów. Pojazdy zostały 

wyprodukowane w latach od 1974 do 2000. Tylko jeden pojazd został wyprodukowany w 2000 

roku. Większość pojazdów jako paliwo wykorzystywały olej napędowy, natomiast tylko jeden 

benzynę i LPG.  Poziom zużycia energii w taborze gminnym w roku bazowym wynosił 110,09 

MWh/rok, a emisja CO2 29,04 t/rok. 

Obecnie  w skład taboru wchodzi 8 pojazdów, pojazdy te zostały wyprodukowane w latach 

1974 do 2016 i jako paliwo wykorzystują olej napędowy. 

W przypadku taboru gminnego istniejącą inicjatywą mającą na celu ograniczenie zużycia 

energii jest uwzględnianie zużycia paliw i emisji spalin w przypadku zakupu nowych pojazdów. 
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IV. ROZLICZENIE CELÓW I DZIAŁAŃ DO ROKU  2020 

 

Rozliczenie działań zaplanowanych do roku 2020 

W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2016 -2020 zaplanowano 

realizację następujących działań: 

1. Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej 

2. Informacja i promocja 

3. Szkolenia i kursy doszkalające dla pracowników gminy 

4. Określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych 

5. Planowanie przestrzenne 

6. Monitoring i aktualizacja PGN 

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego 

9. Ograniczanie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności 

publicznej 

A. Wymiana kotłów na bardziej efektywne 

B. Montaż kolektorów słonecznych 

C. Montaż instalacji fotowoltaicznych 

10. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe 

11. Termomodernizacja budynków sektora niekomunalnego (budynki mieszkalne oraz 

przedsiębiorstwa) 

12. Modernizacja lokalnej kotłowni 

Łączny koszt zaplanowanych działań miał wynieść od 5,1 do 5,8 mln zł. Realizację powyższych 

działań w okresie od 2016 do 2020 roku omówiono poniżej. 
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Omówienie realizacji zadań 
Podmiot 

realizujący 
Źródło 

finansowania 

Koszty 
ogólne 

[zł] 

Wkład 
Gminy [zł] 

Oszczędnoś
ć energii/ 
produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Szacowana 
redukcja 

emisji CO2 

[t] 

Szacowana 
redukcja 

emisji 
PM10/PM2,5

/B(a)P 

 

 

Działanie: Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej 

 
Dokumentacja budowlana Gminnego Żłobka 
„Pastorówka” w Rychtalu 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy 
Rychtal. 

Wielkopolski 
Urząd 

Wojewódzki w 
Poznaniu 
(Program 

MALUCH+) 

69 987 69 987 - - - 

 

Działanie: Informacja i promocja 

Projekt „Podniesienie świadomości i kształtowanie 
postaw ekologicznych wśród mieszkańców gm. Rychtal 
poprzez szkolenia w zakresie ograniczenia niskiej emisji 
na terenie gminy Rychtal” miał na celu 
rozpowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców gminy 
Rychtal na temat niskiej emisji, źródeł jej powstawania, 
negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka i na 
otaczające nas środowisko oraz sposobom 
zapobiegania jej powstawania. W ramach projektu 
miały zostać przeprowadzone szkolenia wśród 
mieszkańców lecz ze względu na stan pandemii, w 
trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców 
zrezygnowano z szkoleń W wyniku realizacji projektu 

Gmina 
Rychtal 

środki 
budżetowe 

Gminy Rychtal, 
Wojewódzki  

Funduszu 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 

12 650 5 060 - - - 
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Omówienie realizacji zadań 
Podmiot 

realizujący 
Źródło 

finansowania 

Koszty 
ogólne 

[zł] 

Wkład 
Gminy [zł] 

Oszczędnoś
ć energii/ 
produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Szacowana 
redukcja 

emisji CO2 

[t] 

Szacowana 
redukcja 

emisji 
PM10/PM2,5

/B(a)P 

 

powstała poradnik „dobrych praktyk” w którym zostały 
zawarte najistotniejsze zagadnienia związane z niską 
emisją. Poradnik ten został rozpowszechniony na 
terenie gminy Rychtal w 2020 r.  Liczba uczestników: 
300 os. 

Zajęcia ekologiczne związane z promocją odnawialnych 
źródeł energii oraz ograniczenia emisji wiązanej z 
transportem, ok. 10 szt. 

Szkoła 
Podstawow

a w 
Rychtalu 

środki 
budżetowe 

Szkoły 
b.d. 0 - - - 

 

Działanie: Szkolenia i kursy doszkalające dla pracowników gminy   

Realizowano szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy: 

- Szkolenia dla Pracownika Urzędu Gminy Rychtal z 
zakresu programu Czyste Powietrze.   

- Szkolenie z dotyczące Programu ochrony powietrza 
dla strefy wielkopolskiej 

- - - - - - - 

 Działanie: Określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych   

Działanie nie było realizowane. - - - - - - - 

 

Działanie: Planowanie przestrzenne   

W okresie realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 
przyjęto następujące uchwały dotyczące planowania 
przestrzennego: 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy b.d. b.d. - - - 
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Omówienie realizacji zadań 
Podmiot 

realizujący 
Źródło 

finansowania 

Koszty 
ogólne 

[zł] 

Wkład 
Gminy [zł] 

Oszczędnoś
ć energii/ 
produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Szacowana 
redukcja 

emisji CO2 

[t] 

Szacowana 
redukcja 

emisji 
PM10/PM2,5

/B(a)P 

 

• Uchwała Nr XXV/164/17 Rady Gminy Rychtal z 
dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zgorzelec, gmina Rychtal. 

• Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Rychtal z 
dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych terenów w 
gminie Rychtal 

 

Działanie: Monitoring i aktualizacja PGN   

Zadanie nie było realizowane w latach 2016-2020. 
Podjęto realizację zadania w latach 2021-2022. 
Analizę postępów realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej przeprowadzano w Raportach o stanie 
Gminy opracowanych od 2018 r. 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy 
Rychtal, 

Wojewódzki  
Funduszu 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 

- - - - - 

 

Działanie: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   

• Wymiana okien na świetlicy Wiejskiej w 
Drożkach. 

• Utworzenie Klubu Seniora w Drożkach. W 
ramach zadania dokonano m.in. wymiany 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy, 
środki 

Województwa 
Wielkopolskie

19 300 

 218 000 

 

19 300 

68 520 

 

6,9 2,3 

• PM10 
0,032 Mg 

• PM2,5 
0,026 Mg 
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Omówienie realizacji zadań 
Podmiot 

realizujący 
Źródło 

finansowania 

Koszty 
ogólne 

[zł] 

Wkład 
Gminy [zł] 

Oszczędnoś
ć energii/ 
produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Szacowana 
redukcja 

emisji CO2 

[t] 

Szacowana 
redukcja 

emisji 
PM10/PM2,5

/B(a)P 

 

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 
docieplenie stropu, remont łazienek, montaż 
klimakonwektorów służących do ogrzewania 
pomieszczeń. 

go w ramach 
programu 
SENIOR+ 

• B(a)P 
0,017 kg 

 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darnowcu – zadanie 
realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach 
zadania wykonano wymianę pokrycia dachu (usunięto 
azbest), docieplenie ścian zewnętrznych budynku. 
Termin realizacji: 2018 r. 

Gmina 
Rychtal 

Program 
Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich 

2014 – 2020, 
Budżet Gminy 

65 243,43 23 729,43 3,45 1,15 

• PM10 - 
0,015 Mg 

• PM2,5 - 
0,012 Mg 

• B(a)P – 
0,008 kg 

 

Remont szatni sportowej w Rychtalu – zadanie 
obejmowało wymianę okien, pokrycia dachowego, 
docieplenie ścian zewnętrznych oraz roboty 
wykończeniowe. Zamontowano ogrzewanie elektryczne 
– Klima konwektor. 

Brak efektu ekologicznego – budynek nie był 
ogrzewany. 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy, 
środków 

UMWW w 
ramach 

programu 
„Szatnia na 

medal” 

101 345,8
5 

45 845,85 0 0 0 

 

Remont szatni sportowej w Skoroszowie. Zadanie 
obejmowało wymianę okien, pokrycia dachowego, 
docieplenie ścian zewnętrznych oraz roboty 
wykończeniowe. Zamontowano ogrzewanie elektryczne 
– Klima konwektor. 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy, 
środków 

UMWW w 
ramach 

programu 

71 340,00 35 680 0 0 0 
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Omówienie realizacji zadań 
Podmiot 

realizujący 
Źródło 

finansowania 

Koszty 
ogólne 

[zł] 

Wkład 
Gminy [zł] 

Oszczędnoś
ć energii/ 
produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Szacowana 
redukcja 

emisji CO2 

[t] 

Szacowana 
redukcja 

emisji 
PM10/PM2,5

/B(a)P 

 

Brak efektu ekologicznego – budynek nie był 
ogrzewany. 

„Szatnia na 
medal” 

 

„Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu”. 
W ramach prac przeprowadzono gruntowną 
modernizację dachu, która polegała na wymianie 
pokrycia dachu z papy asfaltowej na membranę 
dachową termozgrzewalną, wymianie poszycia z 
deskowania na płytę OSB, mocowaniu izolacji 
termicznej na stropodachu oraz dokonano wymiany 
obróbek blacharskich i rynien. 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy, 
Samorząd 

Województwa 
Wielkopolskie
go w ramach 
programu „ 

Kulisy 
Kultury”. 

245 
579,13 

145 
579,13 

34,5 11,5 

• PM10 -
0,096 Mg 

• PM 2,5 – 
0,078 

• B(a)P – 
0,049 kg 

 

Działanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego   

Modernizacja oświetlenia ulicznego w 2020 roku: 
wymiana opraw na LED oraz montaż nowych Lamp w 
miejscowościach: Proszów, Stogniwice, Wielki Buczek, 
Rychtal. Wymieniono 85 lamp i zamontowano 12 
nowych lamp. 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy 131 000 131 000 

18,87 15,70 

- 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w 2019 roku: 
wymiana opraw na LED, oraz montaż nowych Lamp w 
miejscowości Rychtal.  Wymieniono 56 lamp i 
zamontowano 2 nowe lampy. 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy 80 000 80 000 - 

 

Działanie: Ograniczanie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej 

 

A) Wymiana kotłów na bardziej efektywne 
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Omówienie realizacji zadań 
Podmiot 

realizujący 
Źródło 

finansowania 

Koszty 
ogólne 

[zł] 

Wkład 
Gminy [zł] 

Oszczędnoś
ć energii/ 
produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Szacowana 
redukcja 

emisji CO2 

[t] 

Szacowana 
redukcja 

emisji 
PM10/PM2,5

/B(a)P 

 

Zamiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w 
Wielkim Buczku - Zakup 2 klimakonwektorów. 

Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy 10 000 10 000 33,7 -0,8 

• PM 10 – 
0,229 Mg 

• PM2,5 - 
0,172 Mg 

• B(a)P- 
0,086 kg 

 

 b) Montaż kolektorów słonecznych   

Działanie nie było realizowane        

 c) Montaż instalacji fotowoltaicznych   

Działanie nie było realizowane        

 Działanie: Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe 

Działanie nie było realizowane.        

 

Działanie: Termomodernizacja budynków sektora niekomunalnego (budynki mieszkalne oraz przedsiębiorstwa) 

W ramach programu Czysty powietrze do 2020 roku 
wymieniono 6 nieefektywnych źródeł na paliwa stałe 
na nowe efektywne źródła: 

• 1 kocioł na paliwa węglowe 

• 6 kotłów na pellet 

Oraz przeprowadzono termomodernizację w dwóch 
budynkach o łącznej powierzchni 377,81 m2. 

Mieszkańcy 
Gminy 
Rychtal 

Środki własne 
mieszkańców 

Gminy, 
program 
„Czyste 

powietrze” 

Kwota 
dofinanso

wania: 
162 777,6
9 + wkład 

własny 
mieszkań

ców 

0 49,5 36,1 

• PM10 – 
0,486 Mg 

• PM2,5 – 
0,364 Mg 

• B(a)P – 
0,176 kg 
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Omówienie realizacji zadań 
Podmiot 

realizujący 
Źródło 

finansowania 

Koszty 
ogólne 

[zł] 

Wkład 
Gminy [zł] 

Oszczędnoś
ć energii/ 
produkcja 
energii z 

OZE 
[MWh/rok] 

Szacowana 
redukcja 

emisji CO2 

[t] 

Szacowana 
redukcja 

emisji 
PM10/PM2,5

/B(a)P 

 

W jednym nowobudowanym budynku zainstalowano 
odnawialne źródło energii. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej przez osobę fizyczną 
w ramach: Programu priorytetowego: Inwestycje w 
zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych OZE-2017. Moc 
instalacji: 5,7 kW. 

Osoba 
fizyczna 

Wkład własny 
mieszkańca, 
Wojewódzki  

Funduszu 
Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej w 
Poznaniu 

Kwota 
dofinanso

wania: 
25 000 + 

wkład 
własny 

mieszkań
ców 

0 
5,74 

MWh/rok 
4,77 

Mg/rok 
- 

Wymiana okien w lokalu komunalnym. 
Gmina 
Rychtal 

Budżet Gminy 2 700 2 700 b.d. b.d b.d. 

 Działanie: Modernizacja lokalnej kotłowni 

Działanie nie było realizowane.        

Łączne koszty zrealizowanych zadań wyniosły 1 214 923,10 zł, z czego 37 401,41 zł to udział środków Gminy Rychtal. 

Zrealizowane działania przyniosły następujące efekty:  

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną 146,92 MWh/rok 

Zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych  64,6 MWh/rok 

Zmniejszenie emisji CO2 70,7 Mg/rok 
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Redukcja emisji pyłu PM10 0,859 Mg/rok 

Redukcja emisji pyłu PM2,5 0,652 Mg/rok 

Redukcja emisji benzo(a)pirenu 0,335 kg/rok 

 

  



 

 

63 

 

Rozliczenie celów zaplanowanych do roku 2020 

Celem strategicznym Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal była: 

poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie 

efektywności energetycznej w gminie i wkład w osiągnięcie celów określonych w pakiecie 

energetyczno-klimatycznym do roku 2020.  

 

Cel strategiczny realizowany był poprzez cele ogólne i cele szczegółowe: 

Cele ogólne Cele szczegółowe 

1. Zmniejszenie o 
1 015,9 MWh 

(2,1%) 
zapotrzebowania 
na energię finalną 

1.1. Zmniejszenie o 541,3 MWh (25,4%) zapotrzebowania na energię finalną w 
sektorze komunalnym do 2020 roku 

1.2. Zmniejszenie o 474,6 MWh (1,4%) zapotrzebowania na energię finalną w sektorze 
mieszkalnym i sektorze usługowym do 2020 roku 

1.3. Zmniejszenie o 0,01 MWh zapotrzebowania na energię finalną w sektorze 
transportu do 2020 roku 

2. Zwiększenie o 
345,4 MWh (3,1%) 

udziału energii 
pochodzącej z 

źródeł 
odnawialnych 

2.1 Zwiększenie o 39,4 MWh (34,4%) udziału energii pochodzącej z źródeł 
odnawialnych w sektorze komunalnym do 2020 roku 

2.2 Zwiększenie o 306,0 MWh (2,8%) udziału energii pochodzącej z źródeł 
odnawialnych w sektorze mieszkalnym i w sektorze usługowym do 2020 roku 

3. Zmniejszenie o 
471,9 tCO2 (3,7%) 

emisji CO2 

3.1 Zmniejszenie o 213,9 t emisji CO2 (23,8%) w sektorze komunalnym do 2020 roku 

3.2 Zmniejszenie o 258,0 t emisji CO2 (2,9%) w sektorze mieszkalnym i sektorze 
usługowym  do 2020 roku 

 

Cele szczegółowe zrealizowane były do 2020 roku, a wartości miały być osiągnięte  

w stosunku do roku bazowego: 2014. 

W Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 38  na terenie strefy stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu.  

Z tego powodu w Planie gospodarki niskoemisyjnej zostały określone cele w zakresie redukcji 

tych zanieczyszczeń do powietrza. 

1) Redukcja o 24,3 t/rok emisji pyłu PM10 na terenie gminy do 2020 roku. 

 

38 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2013 
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2) Redukcja o 23,8 t/rok emisji pyłu PM2,5 na terenie gminy do 2020 roku. 

3) Redukcja o 13,8 kg/rok emisji benzo(a)pirenu na terenie gminy do 2020 roku. 

 

Po rozliczeniu zrealizowanych działań realizowanych do 2020 korekty oraz wyników BEI 

osiągnięto następujące efekty: 

Osiągnięte efekty Osiągnięte efekty 

1. Zmniejszenie o 
146,9 MWh (0,3%) 
zapotrzebowania 
na energię finalną 

1.4. Zmniejszenie o 97,5 MWh (4%) zapotrzebowania na energię finalną w sektorze 
komunalnym do 2020 roku 

1.5. Zmniejszenie o 49,5 MWh (0,1%) zapotrzebowania na energię finalną w sektorze 
mieszkalnym i sektorze usługowym do 2020 roku 

1.6. Zmniejszenie o 0 MWh zapotrzebowania na energię finalną w sektorze transportu 
do 2020 roku 

2. Zwiększenie o 
64,6 MWh (0,6%) 

udziału energii 
pochodzącej z 

źródeł 
odnawialnych 

2.3 Zwiększenie o 0 MWh (0%) udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych w 
sektorze komunalnym do 2020 roku 

2.4 Zwiększenie o 64,6 MWh (0,6%) udziału energii pochodzącej z źródeł 
odnawialnych w sektorze mieszkalnym i w sektorze usługowym do 2020 roku 

3. Zmniejszenie o 
70,7 tCO2 (0,6%) 

emisji CO2 

3.2 Zmniejszenie o 29,8 t emisji CO2 (2,9%) w sektorze komunalnym do 2020 roku 

3.3 Zmniejszenie o 40,9 t emisji CO2 (0,5%) w sektorze mieszkalnym i sektorze 
usługowym  do 2020 roku 

Ponadto osiągnięto następujące efekty w zakresie redukcji tych zanieczyszczeń do powietrza. 

1) Redukcja o 0,859 t/rok emisji pyłu PM10 na terenie gminy do 2020 roku. 

2) Redukcja o 0,652 t/rok emisji pyłu PM2,5 na terenie gminy do 2020 roku. 

3) Redukcja o 0,335 kg/rok emisji benzo(a)pirenu na terenie gminy do 2020 roku. 

 

Rozliczenie celów zaplanowanych do roku 2020 wskazuje, że zaplanowane cele nie zostały 

zrealizowane.  

 

Kontrolna inwentaryzacja emisji MEI dla roku 2020 

Inwentaryzacja kontrolna  na celu monitorowanie osiąganych rezultatów i porównywanie ich 

z założonym celem. Inwentaryzację sporządzono w oparciu o te same wskaźniki i sektory jak 

w BEI, z wykorzystaniem efektów ekologicznych zrealizowanych zadań. Wyniki wskazują na 
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łączne zużycie energii finalnej na poziomie 48 087,52 MWh/rok oraz emisję na poziomie 

12 827,59 Mg CO2/rok. 

Wielkość zużycia energii oraz emisji CO2 w poszczególnych sektorach w roku 2020 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 7 Zużycie energii finalnej w poszczególnych sektorach oraz emisja CO2 w roku 2020 

Sektor 
Zużycie 
energii 

Udział w 
całkowitym 

zużyciu 
energii w 
Gminie 

Emisja 
CO2 

Udział w całkowitej 
emisji CO2 na 
terenie Gminy 

[MWh] [%] [Mg] [%] 

Budynki użyteczności publicznej 2 216,15 4,6% 924,73 7,2% 

Oświetlenie uliczne 98,13 0,2% 76,82 0,6% 

Budynki mieszkalne 33 010,01 68,6% 8 409,33 65,6% 

Budynki usługowe 900,54 1,9% 377,01 2,9% 

Budynki przemysłowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Tabor gminy 110,09 0,2% 29,04 0,2% 

Transport prywatny i komercyjny 11 752,60 24,4% 3 010,66 23,5% 

Suma 48 087,52 100,0% 12 827,59 100,0%  

Źródło: Opracowanie własne 

Wielkość zużycia energii oraz emisji CO2 w podziale na paliwa przedstawiono w tabeli 8. Z 

danych wynika, że w 2020 roku największe zużycie energii związane oraz emisja CO2 jest 

związana z wykorzystaniem paliw węglowych.  

Tab. 8. Zużycie nośników energii w Gminie Rychtal oraz emisja CO2 w 2020 roku 

Nośnik energii 
Zużycie energii 

Udział w 
całkowitym 

zużyciu energii 
w Gminie 

Emisja CO2 

Udział w 
całkowitej 

emisji CO2 na 
terenie Gminy 

[MWh] [%] [Mg] [%] 

energia elektryczna 3 056,18 6,4% 2 536,44 19,8% 

ciepło sieciowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

LPG (gaz ciekły) 1 707,24 3,6% 384,13 3,0% 

olej opałowy 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

gaz ziemny 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

paliwa węglowe 21 200,00 44,1% 7 069,97 55,1% 

OZE (w tym biomasa) 11 162,08 23,2% 0,00 0,0% 

olej napędowy 7 753,10 16,1% 2 045,09 15,9% 

benzyna 3 208,91 6,7% 791,95 6,2% 

Suma 48 087,52 100,0% 12 827,59 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne  
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Ewaluacja osiąganych celów 

W Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal w perspektywie do 2020 rok 

wprowadzono procedurę ewaluacji osiąganych celów określając mierniki monitorowania. 

Osiągnięte mierniki monitorowania realizacji działań przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 9. Osiągnięte mierniki monitorowania realizacji działań 

L.
p. 

Działanie 
Miernik 

monitorowania 
Jednost

ka 
Wielkość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Forma oceny 

1. 

Zarządzanie energią w 
budynkach użyteczności 

publicznej - audyty 
energetyczne 

Liczba budynków 
użyteczności 
publicznej z 
audytami 

energetycznymi 

szt. 17 1 
Dane Urzędu 

Gminy 

2. Informacja i promocja 

Liczba 
przeprowadzonych 

kampanii 
promocyjnych 

szt. 4 11 
Dane Urzędu 

Gminy 

3. 
Szkolenia i kursy 
doszkalające dla 

pracowników gminy 

Liczba szkoleń szt. 4 2 
Dane Urzędu 

Gminy 

Liczba osób 
przeszkolonych 

szt. 1-3 2 
Dane Urzędu 

Gminy 

4. 
Określenie kryteriów 
zielonych zamówień 

publicznych 

Liczba 
przeprowadzonych 

zielonych zamówień 
publicznych 

szt. 3 0 
Dane Urzędu 

Gminy 

5. Planowanie przestrzenne 

Liczba ogłoszonych 
Miejscowych Planów 
Zagospodarowania 

Przestrzennego 

szt. 1 2 
Dane Urzędu 

Gminy 

6. 
Monitoring i aktualizacja 

Planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

Liczba raportów/ 
dokumentów 

szt. 3 0 
Dane Urzędu 

Gminy 

7. 
Termomodernizacja 

budynków użyteczności 
publicznej 

Redukcja zużycia 
energii w budynkach 

użyteczności 
publicznej 

MWh/ro
k 

513,0 78,6 
Faktury 
zużycia 

energii i paliw 

Liczba budynków 
poddanych 

termomodernizacji 
szt. 14 6 

Dokumentacja 
techniczna 

8. 
Modernizacja oświetlenia 

ulicznego 
Redukcja zużycia 

energii 
MWh/ro

k 
8,00 18,87 

Faktury 
zużycia 
energii 
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L.
p. 

Działanie 
Miernik 

monitorowania 
Jednost

ka 
Wielkość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Forma oceny 

Liczba 
zmodernizowanych 
punktów świetlnych 

szt. 230 141 
Dokumentacja 

techniczna 

9. 

Ograniczanie niskiej 
emisji oraz 

mikroinstalacje OZE w 
budynkach użyteczności 

publicznej 

Liczba budynków z 
instalacjami OZE 

szt. 9 0 
Dokumentacja 

techniczna 

Produkcja energii z 
OZE 

MWh/ro
k 

39,4 0 
Dokumentacja 

techniczna 

Redukcja emisji CO2 t/rok 36,4 0 
Wskaźniki 

emisji 

Redukcja emisji 
PM10 

t/rok 5,6 0,23 
Wskaźniki 

emisji 

Redukcja emisji 
PM2,5 

t/rok 5,5 0,17 
Wskaźniki 

emisji 

1
0. 

Ścieżki rowerowe 

i ciągi pieszo-rowerowe 

Długość ścieżek 
rowerowych lub 

ciągów rowerowo 
pieszych 

km 1 

0  
(brak 

wzrostu 
wskaźnika) 

GUS 

1
1. 

Termomodernizacja (w 
tym montaż OZE) 

budynków sektora 
niekomunalnego (budynki 

mieszkalne, usługowe 
oraz przedsiębiorstwa) 

Liczba budynków 
poddanych 

termomodernizacji 
szt. 12 2 

Ankietyzacja 
mieszkańców 

Liczba budynków z 
instalacjami OZE 

szt. 37 7 
Ankietyzacja 
mieszkańców 

Produkcja energii z 
OZE 

MWh/ro
k 

306,0 122,3 
Ankietyzacja 
mieszkańców 

Redukcja emisji CO2 t/rok 130,59 45,4 
Wskaźniki 

emisji 

Redukcja emisji 
PM10 

t/rok 18,1 0,486 
Wskaźniki 

emisji 

Redukcja emisji 
PM2,5 

t/rok 17,8 0,364 
Wskaźniki 

emisji 

1
2 

Modernizacja lokalnej 
kotłowni 

Redukcja produkcji 
energii 

MWh/ro
k 

376,5 0 
Dane Zakładu 
Gospodarki 
Komunalnej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Powyższa analiza wskazuje, że dla 4 mierników monitorowania osiągnięto co najmniej wartość 

docelową, a dla 7 mierników wartość docelowa wynosi 0.
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V. DZIAŁANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM  

1. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA, CELE I ZOBOWIĄZANIA  

W perspektywie długoterminowej władze Gminy będą dążyły do wdrożenia celów określonych 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2030 roku poprzez realizację działań służących 

ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej. Działania te będą dotyczyły jednostek 

Gminy Rychtal oraz innych interesariuszy, m.in. mieszkańców Gminy i przedsiębiorców. 

W celu skutecznej realizacji strategii Gminy określono cele pośrednie do 2027 roku oraz cele 

strategiczne i szczegółowe przedstawione w poniższej tabeli. 

Tab. 10 Cele pośrednie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal do roku 2027 

Cele ogólne Cele szczegółowe 

1. Zmniejszenie o 
7 848 MWh 

(16,3%) 
zapotrzebowania 
na energię finalną 

1.1 Zmniejszenie o 711,1 MWh (29,5%) zapotrzebowania na energię finalną w sektorze 
komunalnym do 2027 roku 

1.2 Zmniejszenie o 7 135,6 MWh (21%) zapotrzebowania na energię finalną w sektorze 
mieszkalnym i sektorze usługowym do 2027 roku 

1.3 Zmniejszenie o 1,2 MWh zapotrzebowania na energię finalną w sektorze transportu 
do 2027 roku 

2. Zwiększenie o 
382 MWh (3,4%) 
udziału energii 
pochodzącej z 

źródeł 
odnawialnych 

2.1 Zwiększenie o 202 MWh udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych w 
sektorze komunalnym do 2027 roku 

2.2 Zwiększenie o 180 MWh udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych w 
sektorze mieszkalnym i w sektorze usługowym do 2027 roku 

3. Zmniejszenie o 
2068,9 tCO2 (16%) 

emisji CO2 

3.1 Zmniejszenie o 425,9 t emisji CO2 (41,1%) w sektorze komunalnym do 2027 roku 

3.2 Zmniejszenie o 1 642,7 t emisji CO2 (18,6%) w sektorze mieszkalnym i sektorze 
usługowym  do 2027 roku 

3.3 Zmniejszenie o 0,3  t emisji CO2 w sektorze transportu do 2027 roku 

Źródło: Opracowanie własne 

W Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 39  na terenie strefy stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu.  

Z tego powodu w Planie gospodarki niskoemisyjnej zostały określone cele w zakresie redukcji 

tych zanieczyszczeń do powietrza. 

 

39 Uchwała nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie określenia 
Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 
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1) Redukcja o 67,8 t/rok emisji pyłu PM10 na terenie gminy do 2027 roku. 

2) Redukcja o 54,1 t/rok emisji pyłu PM2,5 na terenie gminy do 2027 roku. 

3) Redukcja o 33,3 kg/rok emisji benzo(a)pirenu na terenie gminy do 2027 roku. 

 

 

Przyjęte do realizacji cele stanowią odpowiedź Gminy na krajową politykę w zakresie redukcji 

niskiej emisji, jak również uwzględniają lokalne uwarunkowania i plany Gminy Rychtal.  

Po zidentyfikowaniu obszarów problemowych na terenie Gminy, określono priorytetowe 

działania w obszarach: 

1. Ograniczenie zużycia energii w budynkach/instalacjach poprzez: 

➢ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,  

➢ Termomodernizacja budynków wielorodzinnych, 

➢ Wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w  budynkach mieszkalnych oraz budynkach 

niemieszkalnych, 

➢ Wymianę oświetlenia na energooszczędne. 

2. Działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie: 

➢ budowa ścieżek rowerowych,  

3. Działania inwestycyjne w zakresie produkcji energii: 

➢ Wdrożenie technologii OZE, 

4. Działania nieinwestycyjne w obszarach: 

➢ Zamówienia publiczne, 

➢ Planowanie przestrzenne, 

➢ Strategia komunikacji – promowanie gospodarki niskoemisyjnej. 

Działania w wyżej wymienionych obszarach realizowane będą w strategii długoterminowej, 

również po roku 2027. 

W przedstawionym planie nie wskazano inwestycji z dziedziny gospodarki odpadami 

w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii. Jest to związane z brakiem planów 

inwestycyjnych oraz niezidentyfikowaniem potencjału w tym zakresie na terenie Gminy.  
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2. DZIAŁANIA ŚREDNIOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE  

 

Biorąc pod uwagę cele określone w Ramach klimatyczno-energetycznych do 2030 oraz zużycie 

paliw i energii na terenie Gminy Rychtal opracowano zakres działań służących poprawie 

efektywności energetycznej w Gminie oraz wspierających wzrost wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. Działania te mają na celu ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów do powietrza na 

terenie Gminy.  

Warunkiem realizacji wszystkich działań przedstawionych w niniejszym planie będą 

możliwości finansowe i organizacyjne do ich wdrożenia. Decyzja, co do ostatecznej realizacji 

przedsięwzięć będzie podejmowana w zależności od możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na ich realizację. 

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz działań przewidzianych do realizacji w perspektywie 

2021-2027. Łączny koszt zaplanowanych działań to około 32,8 mln zł, z czego około 4 mln zł, 

to szacowany wkład własny Gminy Rychtal. 
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Tab. 11 Działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej 

L.p. Sektor Działanie Źródła Finansowania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Roczna 
oszczędność 

energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Roczne 
ograniczenie 

emisji CO2 

[Mg 
CO2/rok] 

1 
Budynki użyteczności 

publicznej 

Termomodernizacja 
budynków 

użyteczności 
publicznej Gminy 

Rychtal 

Budżet Gminy Rychtal, RPO 
Województwa Wielkopolskiego 

Gmina Rychtal 677,3 21,97 248,1 

2 
Budynki użyteczności 

publicznej, planowanie 
przestrzenne 

Zastosowanie 
technologii OZE w  

budynkach 
użyteczności 

publicznej Gminy 
Rychtal 

Budżet Gminy Rychtal, RPO 
Województwa Wielkopolskiego  

Gmina Rychtal - 180 149,7 

3 
Komunalne oświetlenie 

publiczne 

Modernizacja 
oświetlenia 

ulicznego pod kątem 
zwiększenia jego 

energooszczędności 
w Gminie Rychtal 

Budżet Gminy Rychtal, RPO 
Województwa Wielkopolskiego, 

NFOSŚGW, WFOŚiGW 
Gmina Rychtal 33,8 - 28,1 

4 
Budynki mieszkalne  

i usługowe 
Ograniczenie niskiej 
emisji w budynkach 

RPO Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2021-2027, 

Program Czyste Powietrze, 
WFOŚiGW, programy NFOŚiGW, 

program Agroenergia, STOP SMOG 

 

Gmina Rychtal, 
Prywatni 

Inwestorzy 
7 030,4 - 1 493,1 
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L.p. Sektor Działanie Źródła Finansowania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Roczna 
oszczędność 

energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Roczne 
ograniczenie 

emisji CO2 

[Mg 
CO2/rok] 

5 
Budynki mieszkalne i 

usługowe 

Zastosowanie 
technologii OZE w 

budynkach 
mieszkalnych, 

budynkach 
usługowych i 

produkcyjnych w 
Gminie Rychtal 

RPO Województwa 
Wielkopolskiego, środki NFOŚiGW 
m.in. program Mój Prąd, program 

Agroenergia, środki WFOŚiGW, 
program Czyste Powietrze, Środki 

prywatnych inwestorów 

Gmina Rychtal, 
Prywatni 

inwestorzy 
- 180 149,7 

6 
Transport 

drogowy/Planowanie 
przestrzenne 

Budowa sieci 
szlaków/ścieżek 
rowerowych w 
Gminie Rychtal 

Budżet Gminy, RPO Województwa 
Wielkopolskiego, środki NFOŚiGW, 

UMWW 
Gmina Rychtal 1,23 - 0,32 

7 Zamówienia publiczne 

Wdrożenie 
funkcjonalnego 

systemu zielonych 
zamówień 

publicznych w 
Gminie Rychtal 

- Gmina Rychtal - - - 

8 
Promowanie gospodarki 

niskoemisyjnej 

Organizacja akcji 
społecznych 
związanych z 

ograniczeniem 
niskiej emisji 

Budżet Gminy, WFOŚiGW w 
Poznaniu 

Gmina Rychtal - - - 
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L.p. Sektor Działanie Źródła Finansowania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Roczna 
oszczędność 

energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Roczne 
ograniczenie 

emisji CO2 

[Mg 
CO2/rok] 

9 Plany gminne 

Aktualizacja Planu 
gospodarki 

niskoemisyjnej dla 
Gminy Rychtal, 
opracowanie 

raportów 

Budżet Gminy Gmina Rychtal - - - 

10 Planowanie przestrzenne 

Wdrożenie 
kierunków działań 
uwzględnionych w 
Planie gospodarki 
niskoemisyjnej dla 
Gminy Rychtal w 
zapisach prawa 

lokalnego 

- Gmina Rychtal - - - 

11 
Budynki użyteczności 

publicznej 

Poprawa 
efektywności 

energetycznej w 
budynkach 

Nadleśnictwa Syców 

RPO Województwa 
Wielkopolskiego, budżet 

Nadleśnictwa Syców, środki 
NFOŚiGW,  

Nadleśnictwo 
Syców 

- - - 

12 
Budynki mieszkalne  

i usługowe 

Poprawa 
efektywności 

energetycznej w 

Budżet Gminy, RPO Województwa 
Wielkopolskiego, NFOŚiGW, Środki 

prywatnych inwestorów 

Zarządcy 
budynków 

wielorodzinnych 
105,2 - 23,09 
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L.p. Sektor Działanie Źródła Finansowania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Roczna 
oszczędność 

energii 

[MWh/rok] 

Produkcja 
energii z OZE 
[MWh/rok] 

Roczne 
ograniczenie 

emisji CO2 

[Mg 
CO2/rok] 

budynkach 
wielorodzinnych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Podsumowanie kosztów i efektów działań dla 2027 roku zgodnie z założonymi celami 

Koszty działań 32,8 mln zł 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] 7 848 

Produkcja energii z OZE [MWh/rok] 382 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] 2 068,92 



3. OPIS DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, ŚREDNIOTERMINOWYCH I DŁUGOTERMINOWYCH  

Działanie 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rychtal 

Działanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności 

publicznej. Szczegółowe zaplanowanie prac termomodernizacyjnych będzie poprzedzone 

opracowaniem audytów energetycznych dla budynków. W zakresie prac można zaplanować 

m.in.:  

• Ocieplenie przegród: ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów 

nad nieogrzewanymi piwnicami, 

• usprawnienie systemu wentylacji, instalacja wymienników ciepła, 

• wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 

• modernizację lub wymianę źródła ciepła oraz zastosowanie systemów zarządzania 

energią, 

• modernizację lub wymianę instalacji grzewczych, 

• modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i instalację 

urządzeń zmniejszających zużycie wody, 

• modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. 

Działania te prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu 

istniejącego nawet o 30-60%.  

Część budynków użyteczności publicznej zostało już poddanych termomodernizacji 

(częściowej lub pełnej). Podstawowymi działaniami, które zostały wykonane w tym czasie są 

m.in: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana dachu oraz wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej. 

Planuje się wykonanie, częściowej lub pełnej, termomodernizacji około 14 budynków 

użyteczności publicznej w zakresie działań zaleconych w wcześniej wykonanych audytach. Do 

budynków tych zalicza się: 

• Świetlica wiejska w Drożkach – ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i 

stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, modernizacja lub 

wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 
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• Świetlica wiejska w Sadogórze – ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i 

stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, 

• OSP Rychtal – ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz 

stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, 

• Szkoła Podstawowa w Rychtalu - ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i 

stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, modernizacja lub 

wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 

• Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku - ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i 

stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, modernizacja lub 

wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 

• Szkoła Podstawowa w Drożkach –- ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i 

stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, modernizacja lub 

wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 

• Przedszkole Samorządowe w Rychtalu - ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i 

stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, modernizacja lub 

wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 

• Urząd Gminy Rychtal– usprawnienie systemu wentylacji, instalacja wymienników 

ciepła (rekuperacja), 

• Hydrofornia Rychtal – ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów 

oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, usprawnienie systemu wentylacji, 

instalacja wymienników ciepła (rekuperacja), 

• Hydrofornia Wielki Buczek – ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i 

stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, usprawnienie systemu 

wentylacji, instalacja wymienników ciepła (rekuperacja). 

• Hala sportowa w Rychtalu, 

• Gminny Ośrodek Kultury w Rychtalu, 

• Biblioteka Gminna w Rychtalu, 

• Budynek, który został przekształcony na Gminny Żłobek. 

Większość budynków w gminie została oddana do użytku kilkadziesiąt lat temu, czyli 

wczasach, gdy stosowane wówczas rozwiązania budowlane nie uwzględniały w 
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wystarczającym stopniu izolacji cieplnej przegród. Odpowiednią temperaturę pomieszczeń 

zapewniały rozbudowane systemy grzewcze pobierające duże ilości energii. Ściany 

zewnętrzne, stropy, poddasza, stropodachy oraz okna charakteryzują się niską izolacyjnością 

termiczną. Stan ten prowadzi więc do dużych strat ciepła.  

Żeby termomodernizacja była skuteczna i przyniosła jak największe efekty niezbędne jest 

przeprowadzenie audytu energetycznego. Pozwala on na dobranie odpowiednich kierunków 

i technologii termomodernizacji. W audycie zostanie wskazana redukcja zużycia energii 

związana z planowaną termomodernizacją. Oszczędności te zostaną porównane z 

przewidywanymi kosztami, które należy ponieść na realizację inwestycji. Dzięki zastosowaniu 

proponowanych w audycie rozwiązań, zapotrzebowanie energetyczne budynku będzie 

zoptymalizowane.  

W 2021 roku sporządzono audyt energetyczny dla budynku Przedszkola Samorządowego w 

Rychtalu. Efekt ekologiczny dla tego budynku wyznaczono na podstawie audytu 

energetycznego: 

• Redukcja zużycia energii: 337 MWh/rok 

• Wzrost produkcji energii z OZE: 21,97  MWh/rok 

• Roczne ograniczenie emisji CO2: 136,36 Mg CO2/rok 

• Redukcja pyłów PM10: 0,097 Mg/rok   

Działanie 1: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rychtal 

Rodzaj działania 
Inwestycyjne 

Średnioterminowe 

Nakłady ogólne PLN 6 200 000 

Nakłady gminy PLN 930 000 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] efekt do 2027 roku 677,3 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] efekt do 2027 248,1 

Roczna produkcja energii z OZE [MWh/rok] do 2027 roku 21,97 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM2,5 [Mg/rok] do 2027 roku 0,51 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM10 [Mg/rok] do 2027 roku 0,41 

Roczne ograniczenie emisji B(a)P [kg/rok] do 2027 roku 0,26 

Harmonogram realizacji 2021-2027 
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Działanie 2: Zastosowanie technologii OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy 

Rychtal 

Działanie dotyczy zakupu i montażu instalacji OZE, które posłużą do produkcji energii 

elektrycznej. W ramach działania przewiduje się instalację ogniw fotowoltaicznych, które 

posłużą produkcji energii dla budynków użyteczności publicznej, w szczególności: Hydroforni 

w Rychtalu i Wielkim Buczku, Urzędu Gminy, budynków Szkół Podstawowych, hali sportowej, 

Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej Budynków OSP. 

Inwestycja dotyczy zastosowania instalacji o łącznej mocy około 200 kW, która posłuży 

produkcji energii na poziomie około 180 MWhe/rok rocznie. Moc instalacji określono na 

podstawie potrzeb budynków oraz dostępnych powierzchni do wykorzystania na instalacje.  

W ramach działania planuje się również kolejne inwestycje związane z montażem nowych 

instalacji OZE, a ich zakres będzie uzależniony od potrzeb budynków.  

Korzyści wynikające z realizacji niniejszego działania dotyczą m.in. obniżenia kosztów 

związanych z zakupem energii elektrycznej. Ponadto, dzięki wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii Gmina Rychtal będzie pełniła rolę wzorcową dla mieszkańców i innych instytucji 

w zakresie postaw niskoemisyjnych. 

Działanie 2: Zastosowanie technologii OZE w  budynkach użyteczności publicznej Gminy Rychtal 

Rodzaj działania 
inwestycyjne 

Długoterminowe 

Nakłady ogólne PLN 1 200 000 

Nakłady gminy PLN 180 000 

Roczna produkcja energii [MWh/rok] do 2027 180 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] do 2027 149,7 

Harmonogram realizacji 2023-2027 

 

Działanie 3: Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego 

energooszczędności w Gminie Rychtal 
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Planowana jest sukcesywna modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w zakresie 

wymiany opraw na energooszczędne. Przewiduje się, że zadanie realizowane będzie w ramach 

bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego. Zadaniu mogą towarzyszyć działania towarzyszące 

związane z: modernizacją szaf oświetleniowych i zastosowaniem inteligentnego systemu 

sterowania oświetleniem ulicznym.  

W 2021 roku dokonano następujących prac: 

1.  W miejscowości Mały Buczek , ST.30026 wymieniono - 15 lamp + zamontowano 3 

lampy dodatkowo (razem 18 lamp), 

2. W miejscowości Drożki ST.30061 wymieniono –16 lamp + zamontowano 3 lampy 

dodatkowo (razem 19 lamp), 

3. W miejscowości Zgorzelec ST. 30218 wymieniono - 15 lamp + zamontowano 6 lampy 

dodatkowo (razem 21 lamp), 

4. W miejscowości Zgorzelec ST. 30217 wymieniono - 1 lampę, 

5. W miejscowości Szarlota ST. 30171 wymieniono - 6 lamp + zamontowano 5 lampy 

dodatkowo (razem 11 lamp), 

6. W miejscowości Okrzyce ST. 30309 wymieniono - 6 lamp + zamontowano 5 lampy 

dodatkowo (razem 11 lamp), 

7. W miejscowości Dalanów St. 30240 wymieniono - 8 lamp, 

8. W miejscowości Dalanów St. 30241 wymieniono - 11 lamp, 

W 2022 roku planowana jest modernizacja  oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Drożki 

(13 lamp), Darnowiec (18 lamp), Dworzyszcze (5 lamp), Krzyżowniki (24 lampy), Skoroszów (21 

lamp). 

Pozostałe miejscowości, w których planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego w 

przyszłych latach: Remiszówka, Sadogóra, Rychtal, Ryniec, Gierczyce. 

Łącznie w ramach działania zostanie wymienione około 197 lamp sodowych. 

Działanie 3: Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności 
w Gminie Rychtal 

Rodzaj działania 
inwestycyjne 

długoterminowe 

Nakłady ogólne PLN 394 000 
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Nakłady gminy PLN 394 000 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] do 2027 33,8 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] do 
2027 

28,1 

Harmonogram realizacji 2021-2027 

 

Działanie 4: Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rychtal poprzez wymianę źródeł ciepła  

W ramach działania gmina będzie pozyskiwać środki finansowe z programów NFOŚiGW oraz 

innych. Dodatkowo w miarę potrzeb będzie kontynuować sukcesywne udzielanie wsparcia 

merytorycznego oraz dotacji końcowym odbiorcom (odpowiednim podmiotom i osobom 

fizycznym) na wymianę starych niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem 

stałym na: 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej i likwidację innego sposobu ogrzewania, 

- wymianę ogrzewania węglowego na elektryczne, 

- wymianę ogrzewania węglowego na gazowe, 

- wymianę ogrzewania węglowego na olejowe, 

- wymianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła,  

- wymianę starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, spełniające wymogi 

Ekoprojektu40 i uchwały antysmogowej41,  

- wymianę kotłów węglowych na kotły opalane biomasą (peletem) zasilane automatycznie, 

spełniające wymogi Ekoprojektu i uchwały antysmogowej 

Zadanie realizowane będzie do 2026 r. Szacowana liczba kotłów (w tym pieców kaflowych), 

które powinny zostać wymienione do roku 2026 wynosi 998 szt, a szacowany efekt ekologiczny 

po realizacji powyższego zakresu wyniesie: 

• redukcja PM10 – 67,21 Mg/rok 

 

40  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów 
na paliwo stałe 

41 Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze 
województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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• redukcja PM2,5 – 53,65 Mg/rok 

• redukcja B(a)P – 33,01 kg/rok. 

Wymiana przestarzałych, nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na 

nowoczesne, ekologiczne bardziej efektywne instalacje jest najbardziej skutecznym sposobem 

obniżenia niskiej emisji przy relatywnie niskich kosztach. Zastosowanie kotłów o lepszych 

parametrach umożliwia zmniejszenie ilości paliw przy zachowaniu na tym samym poziomie 

ilości wytworzonego ciepła. Lepszy efekt ekologiczny uzyskujemy w przypadku zastosowania 

bardziej ekologicznych paliw, lecz niejednokrotnie są one droższe, dlatego zmiana sposobu 

ogrzewania mimo zmniejszenia ilości spalanych paliw może generować wzrost kosztów 

ogrzewania.  

Wymiana starych źródeł ciepła na paliwa stałe w budynkach będzie polegała w szczególności 

na: 

• demontażu i likwidacji starego źródła ciepła, 

• montażu nowego źródła ciepła wraz z instalacją w kotłowni dla nowego źródła ciepła 

(w tym z wkładem kominowym, o ile zachodzi potrzeba jego montażu). 

Moc urządzeń grzewczych dostosowana będzie do potrzeb budynków i nie przekroczy 60 kW 

dla budynków jednorodzinnych. 

Zaleca się przeprowadzanie termomodernizacji łącznie z modernizacją sposobu ogrzewania 

danego budynku. W ramach prowadzonej termomodernizacji mogą być w szczególności  

podejmowane następujące działania: 

• wymiana okien i drzwi na szczelne, z niskim współczynnikiem przenikania ciepła; 

• docieplenie ścian budynków; 

• docieplenie stropodachu. 

Zakres planowanych przedsięwzięć nie obejmuje budowy sieci ciepłowniczej, sieci gazowniczej 

i rurociągów naftowych. Zakres przedsięwzięć dotyczy wykorzystania istniejącej infrastruktury 

(w tym modernizację urządzeń grzewczych) bądź infrastruktury, która obecnie jest w trakcie 

budowy.  

Przewiduje się, że działania realizowane będą w sektorze komunalno-bytowym oraz sektorze 

usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.  
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Gmina będzie dążyła do pozyskania dofinansowania na ten cel ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego bądź z dostępnych źródeł krajowych, w tym z programów NFOŚiGW. 

Projekty skierowane do dofinansowania będą spełniały aktualne warunki konkursowe 

stawiane przez Instytucję Zarządzającą RPO.  Mieszkańcy będą starali się również o 

indywidulane dofinansowania, m.in. w ramach programu „Czyste powietrze”. Gmina Rychtal 

ma podpisana umowę z WFOŚiGW w Poznaniu na koordynację programu „Czyste powietrze”, 

w ramach której Pracownik Urzędu Gminy Rychtal pomaga przy składaniu wniosków o 

dofinansowanie oraz przy rozliczaniu inwestycji. 

W celu wyliczenia efektu ekologicznego przyjęto następujące założenia: 

➢ W ramach programu „Czyste Powietrze” w roku 2021 wymieniono 14 nieefektywnych 

źródeł ciepła, z czego po wymianie było: 7 kotłów na paliwa węglowe, 6 kotłów na 

pellet, 1 pompa ciepła. Powierzchnia budynków/lokali objętych wymianą  wynosi: 

2 102,69 m2. 

➢ Wymiana 984 kotłów węglowych w latach 2022-2026. Wymiana źródeł ciepła nastąpi 

zgodnie z założeniami obowiązującego Programu ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej.  

Do wyliczenia efektu przyjęto wymianę nieefektywnych źródeł ciepła poprzez: 

- wymianę starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, spełniające wymogi 

Ekoprojektu42 i uchwały antysmogowej43,  

- wymianę kotłów węglowych na kotły opalane biomasą (peletem) zasilane automatycznie, 

spełniające wymogi Ekoprojektu i uchwały antysmogowej. 

 

42  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów 
na paliwo stałe 

43 Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze 
województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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Przyjęty efekt ekologiczny wynika z Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

XXI/391/20 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”. 

 

W wyniku realizacji działania nastąpi zmniejszenie ilości wykorzystanych paliw węglowych, co 

wpłynie na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, pyłów oraz 

gazów cieplarnianych do powietrza. Zgodnie z wizją długoterminową poprawi się stan 

powietrza w Gminie zwłaszcza w okresie grzewczym. 

Działanie 4: Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Rychtal poprzez wymianę źródeł ciepła 

Rodzaj działania 
inwestycyjne 

długoterminowe 

Nakłady ogólne PLN 14 970 000,00 

Nakłady gminy PLN 120 000 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] do 2027 roku 7 030,4 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] do 2027 roku 1 493,1 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM2,5 [Mg/rok] do 2027 
roku 

53,65 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM10 [Mg/rok] do 2027 
roku 

67,21 

Roczne ograniczenie emisji B(a)P [kg/rok] do 2027 roku 33,01 

Harmonogram realizacji 2021-2026 

 

Działanie 5: Zastosowanie technologii OZE w budynkach mieszkalnych, budynkach usługowych 

i produkcyjnych w Gminie Rychtal 

Działanie dotyczy zastosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w 

budynkach mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych na terenie Gminy Rychtal. Przewiduje 

się wykorzystanie przez mieszkańców OZE m.in. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, 

instalacji fotowoltaicznych, które posłużą produkcji energii na poziomie 180 MWh/rok. 

Planowane działanie bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości powietrza poprzez redukcję 

zużycia paliw konwencjonalnych.  

Zakres rzeczowy działania obejmuje zadania: 
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➢ Inwestycje realizowane w latach 2022-2027 obejmujące około 50 szt. instalacji. Na 

potrzeby wyliczeń efektu ekologicznego przyjęto instalacje fotowoltaiczne o średniej 

mocy 4 kW. Produkcja energii elektrycznej wyniesie wówczas około 180 MWh/rok. 

Inwestycje obejmować mogą również inne rodzaje OZE m.in. pompy ciepła, instalacje 

kolektory słoneczne, kotły na biomasę. Przewiduje się dofinansowanie inwestycji ze 

środków zewnętrznych, w zależności od warunków finansowania. 

Działanie 5: Zastosowanie technologii OZE w budynkach mieszkalnych i budynkach usługowych w 
Gminie  Rychtal 

Rodzaj działania 
inwestycyjne 

średnioterminowe 

Nakłady ogólne PLN 1 200 000 

Nakłady gminy PLN 0 

Roczna produkcja energii [MWh/rok] do 2027 roku 180 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] do 2027 roku 149,7 

Harmonogram realizacji 2022-2027 

 

Działanie 6: Budowa sieci szlaków/ścieżek rowerowych w Gminie Rychtal 

W ramach działania Gmina Rychtal planuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej po śladzie 

dawnej linii kolejowej nr 307 na terenie gminy Rychtal (od granicy z gminą Namysłów do 

granicy z gminą Trzcinica). W latach 2022-2023 zostanie wybudowany I etap ścieżki rowerowej 

o długości około 1,65 na odcinku od miejscowości Rychtal ul. Kolejowa do miejscowości 

Zgorzelec. Projekt zakłada, że część mieszkańców Gminy skorzysta ze ścieżek rowerowych i 

równocześnie zrezygnuje z podróży samochodem. Korzyści z realizacji projektu będą związane 

z ograniczeniem spalania paliw samochodowych oraz redukcją emisji CO2 i innych 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Działanie 6: Budowa sieci szlaków/ścieżek rowerowych w gminie Rychtal 

Rodzaj działania 
inwestycyjne 

średnioterminowe 

Nakłady ogólne PLN 8 200 000,00 

Nakłady gminy PLN 410 000,00 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] do 2027 roku 1,23 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] do 2027 roku 0,32 



 

 

85 

 

Działanie 6: Budowa sieci szlaków/ścieżek rowerowych w gminie Rychtal 

Harmonogram realizacji 2022-2023 

 

Działanie 7: Wdrożenie funkcjonalnego systemu zielonych zamówień publicznych w Gminie 

Rychtal 

Wdrożenie funkcjonalnego systemu zielonych zamówień publicznych będzie działaniem 

bezkosztowym i będzie dotyczył procesu zakupów m.in. zakupów sprzętu elektronicznego, 

pojazdów oraz energii elektrycznej. 

W ramach wprowadzania systemu zielonych zamówień publicznych zaleca się włączać kryteria 

oraz wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych, w miarę 

możliwości stosować ocenę LCA (ocenę cyklu życia) oraz poszukiwać rozwiązań 

minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym ich cyklu życia. 

Działanie 7: Wdrożenie funkcjonalnego systemu zielonych zamówień publicznych w gminie Rychtal 

Rodzaj działania 
nieinwestycyjne 

średnioterminowe 

Nakłady ogólne PLN - 

Nakłady gminy PLN - 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] - 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] - 

Harmonogram realizacji 2022-2023 

 

Działanie 8: Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

Planowane działanie skierowane będzie do mieszkańców Gminy, jako głównych konsumentów 

energii poprzez akcje edukacyjne, pikniki edukacyjne, warsztaty edukacyjne, dystrybucja 

materiałów o niskiej emisji. Celem akcji będzie promowanie informacji dotyczących 

oszczędnego gospodarowania energią, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, 

ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz promocją transportu niskoemisyjnego. 

W ramach realizacji działania zaangażowana będzie lokalna społeczność, w tym również 

zostaną opracowane programy skierowane do dzieci i młodzieży. Przewiduje się zamieszczenie 
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na stronach internetowych Gminy Rychtal informacji dotyczących promowania gospodarki 

niskoemisyjnej. Na działanie w tym zakresie nie przewiduje się dodatkowych kosztów. 

Na całym etapie wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej wyznaczona jednostka Urzędu 

Gminy będzie koordynować działania z zakresu strategii komunikacji.  

Działanie 8: Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

Rodzaj działania 
nieinwestycyjne 

długoterminowe 

Nakłady ogólne PLN 50 000 

Nakłady gminy PLN 10 000 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] - 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] - 

Harmonogram realizacji 2022-2027 

 

Działanie 9: Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal, aktualizacja 

Programu ograniczenia niskiej emisji, opracowanie raportów 

Działanie polegać będzie na aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal".  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem otwartym i może być okresowo 

aktualizowany, w zależności od potrzeb Gminy. Istotne z punktu widzenia planowania 

kolejnych działań jest uzupełnianie wiedzy o zużyciu energii finalnej na terenie Gminy, tak aby 

zweryfikować efekty już osiągnięte. Elementem działania jest również raportowanie 

wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej, które dotyczy raportów z realizacji działań oraz 

raportów wdrożeniowych zawierających wyniki aktualnej inwentaryzacji emisji CO2. 

Działanie 9: Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal, aktualizacja 
Programu ograniczenia niskiej emisji, opracowanie raportów 

Rodzaj działania 
nieinwestycyjne 

długoterminowe 

Nakłady ogólne PLN 30 000 

Nakłady gminy PLN 30 000 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] - 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] - 

Harmonogram realizacji 2024-2027 
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Działanie 10: Przyjęcie kierunków działań uwzględnionych w Planie gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Rychtal w zapisach prawa lokalnego 

Działanie będzie dotyczyło wdrażania celów i kierunków działań wyznaczonych w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej w zapisach prawa lokalnego oraz uwzględnienie ich w 

dokumentach strategicznych i planistycznych m.in.: 

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• Program ochrony środowiska, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal. 

• Innych nowopowstałych dokumentach strategicznych i planistycznych Gminy. 

Działanie 10: Przyjęcie kierunków działań uwzględnionych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Rychtal w zapisach prawa lokalnego 

Rodzaj działania 
nieinwestycyjne 

długoterminowe 

Nakłady ogólne PLN - 

Nakłady gminy PLN - 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] - 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] - 

Harmonogram realizacji 2022-2027 

 

Działanie 11: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Nadleśnictwa Syców 

Działanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej w budynkach należących do 

Nadleśnictwa Syców. Szczegółowe zaplanowanie prac termomodernizacyjnych będzie 

poprzedzone opracowaniem audytów energetycznych dla budynków.  

Działanie dotyczy budynków mieszkalnych:  

• Budynek mieszkalny pod adresem: Sadogóra 4 – termomodernizacja obejmująca 

docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę źródła ciepła. 

• Budynek mieszkalny pod adresem: Darnowiec 40 – termomodernizacja obejmująca 

docieplenie ścian zewnętrznych i wymianę źródła ciepła. 
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Przedmiotem działania jest również opracowanie dokumentacji projektowej, w tym audytów 

energetycznych. Posłuży to zdobyciu wiedzy o profilu zużycia energii danego budynku oraz 

określi możliwości opłacalnych ekonomicznie modernizacji.  

Efekt ekologiczny działania, ze względu na rodzaj budynków ujęto w działaniu 4: Obniżenie 

poziomu niskiej emisji w Gminie Rychtal poprzez wymianę źródeł ciepła. 

Działanie 11: Poprawa efektywności energetycznej w  budynkach Nadleśnictwa Syców 

Rodzaj działania 
inwestycyjne 

średnioterminowe 

Nakłady ogólne PLN 550 000 

Nakłady gminy PLN 0 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] do 2027 roku 

Efekt ekologiczny ujęto w 
działaniu 4. 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] do 2027 roku 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM2,5 [Mg/rok] do 2027 roku 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM10 [Mg/rok] do 2027 roku 

Roczne ograniczenie emisji B(a)P [kg/rok] do 2027 roku 

Harmonogram realizacji 2022-2027 

 

Działanie 12: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych 

Działanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej w budynkach zarządzanych przez: 

• Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościowa w Kępnie – zaplanowane 

działania dotyczą w szczególności wymiany źródła ciepła na paliwa węglowe oraz 

montaż podzielników kosztów ogrzewania we wszystkich mieszkaniach. 

Szczegółowe zaplanowanie prac termomodernizacyjnych będzie poprzedzone opracowaniem 

audytów energetycznych dla budynków. 

Zadanie może dotyczyć również innych budynków wielorodzinnych na terenie Gminy w 

przypadku zidentyfikowania takich potrzeb przez Zarządcę. 

Działanie 12: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych 

Rodzaj działania 
inwestycyjne 

długotermonowe 
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Nakłady ogólne PLN b.d. 

Nakłady gminy PLN 0 

Roczna oszczędność energii [MWh/rok] efekt do 2027 roku 105,2 

Roczne ograniczenie emisji CO2 [Mg CO2/rok] efekt do 2027 roku 23,09 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM2,5 [Mg/rok] do 2027 roku 0,09 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM10 [Mg/rok] do 2027 roku 0,07 

Roczne ograniczenie emisji B(a)P [kg/rok] do 2027 roku 0,01 

Harmonogram realizacji 2022-2026 

 

4. MIERNIKI MONITOROWANIA REALIZACJI DZIAŁAŃ  

W tabeli poniżej przedstawiono propozycję mierników, które można wykorzystać w celu 

monitorowania realizacji działań ujętych w PGN. Postępy realizacji prac mogą zostać mierzone 

poniższymi wskaźnikami, wraz z uwzględnieniem proponowanego źródła pozyskania 

wskaźnika. 

Tab. 12 Mierniki monitorowania realizacji działań 

L.p. Działanie Miernik monitorowania Jednostka 
Źródło 

miernika 

1 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej Gminy Rychtal 

Całkowite zużycie energii w 

budynkach użyteczności 

publicznej 

MWh/rok 

Dane 

wewnętrzne 

Gminy 

(faktury, 

zestawienie 

wartości 

licznikowych) 

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 

2 

Zastosowanie technologii 

OZE w  budynkach 

użyteczności publicznej 

Gminy Rychtal 

Ilość wykorzystanej energii 

pochodzącej z OZE 
MWh/rok Dane 

wewnętrzne 

Gminy 
Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 

3 

Modernizacja oświetlenia 

ulicznego pod kątem 

zwiększenia jego 

energooszczędności w 

gminie Rychtal 

Całkowite zużycie energii na 

potrzeby oświetlenia ulicznego 
MWh/rok Dane 

wewnętrzne 

Gminy 

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 
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L.p. Działanie Miernik monitorowania Jednostka 
Źródło 

miernika 

4 

Obniżenie poziomu 

niskiej emisji w Gminie 

Rychtal poprzez wymianę 

źródeł ciepła 

liczba wymienionych źródeł 

ciepła 
szt. Dane o 

przyznanych 

dofinansowani

ach, deklaracje 

mieszkańców 

Powierzchnia objęta działaniem 

naprawczym 
m2 

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 

5 

Zastosowanie technologii 

OZE w budynkach 

mieszkalnych, 

usługowych i 

produkcyjnych w Gminie 

Rychtal 

Liczba budynków 

wykorzystujących OZE 
szt. 

Dane 

wewnętrzne 

Gminy 
Ilość energii wyprodukowanej z 

OZE 
MWh 

Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 

6 

Budowa sieci 

szlaków/ścieżek 

rowerowych w Gminie 

Rychtal 

Długość szlaków rowerowych km Dane 

wewnętrzne 

Gminy 
Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 

7 

Wdrożenie 

funkcjonalnego systemu 

zielonych zamówień 

publicznych w Gminie 

Rychtal 

Liczba produktów/usług, których 

procedura wyboru została oparta 

z uwzględnieniem kryteriów 

środowiskowych 

szt./rok 

Dane 

wewnętrzne 

Gminy 

8 

Organizacja akcji 

społecznych związanych z 

ograniczeniem niskiej 

emisji 

Liczba zorganizowanych akcji 

społecznych 
szt. 

Dane 

wewnętrzne 

Gminy 

9 

Aktualizacja Planu 

gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy 

Rychtal, aktualizacja 

Programu ograniczenia 

niskiej emisji, 

opracowanie raportów 

Liczba opracowanych Planów 

gospodarki niskoemisyjnej oraz 

opracowanych raportów 

szt. 

Dane 

wewnętrzne 

Gminy 
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L.p. Działanie Miernik monitorowania Jednostka 
Źródło 

miernika 

10 

Wdrożenie kierunków 

działań uwzględnionych 

w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy 

Rychtal w zapisach prawa 

lokalnego 

Liczba opracowanych 

dokumentów z uwzględnieniem 

kierunków działań 

uwzględnionych w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej 

Szt. 

Dane 

wewnętrzne 

Gminy 

11 

Poprawa efektywności 

energetycznej w  

budynkach Nadleśnictwa 

Syców 

Całkowite zużycie energii w 

budynkach użyteczności 

publicznej 

MWh/rok Dane 

wewnętrzne 

nadleśnictwa 
Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 

12 

Poprawa efektywności 

energetycznej w 

budynkach 

wielorodzinnych. 

Całkowite zużycie energii w 

budynkach mieszkalnych 
MWh/rok 

Dane zarządcy 

budynków 

wielorodzinny

ch Redukcja emisji CO2 Mg CO2/rok 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. POWIĄZANIE REKOMENDOWANYCH DZIAŁAŃ Z BAZOWĄ INWENTARYZACJĄ EMISJI CO2 (BEI)  

Działania proponowane do realizacji są związane z wynikami otrzymanymi z bazowej 

inwentaryzacji emisji CO2. Realizacja tych działań posłuży osiągnięciu celów założonych w 

Planie gospodarki niskoemisyjnej. W tabeli poniżej (Tab. 13) przedstawiono przewidywany 

wynik ograniczenia emisji CO2 w poszczególnych sektorach badanych w bazowej 

inwentaryzacji emisji CO2 przy założeniu przeprowadzenia działań określonych w niniejszym 

rozdziale PGN. 

Tab. 13 Powiązanie rekomendowanych działań z bazową inwentaryzacją emisji CO2 

Sektor 
Emisja CO2 w sektorze 

[Mg CO2/rok] 

Przewidywane 

ograniczenie emisji 

CO2 

[Mg CO2/rok] 

Udział oszczędności 

emisji CO2 w 

sektorach 

[%] 

Budynki użyteczności 

publicznej 998,3 398 42,4% 

Oświetlenie uliczne 97,3 28 28,9% 

Budynki mieszkalne i 

usługowe oraz 

przemysł 
8 822,5 1643 18,6% 

Transport 3 039,7 0,3 0,01% 

Źródło: Opracowanie własne 
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6. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

 

W tabeli poniżej przedstawiono planowane do 2027 (tab. 14) wskaźniki redukcji emisji CO2, 

wskaźniki redukcji zużycia energii finalnej oraz wskaźniki wzrostu udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego. 

Tab. 14 Wskaźniki monitorowania PGN do 2027 roku 

Rodzaj wskaźnika 

Wskaźnik monitorowania 

Wskaźnik procentowy 

[%] 

Wartość [MWh/rok]/ 

[Mg/rok] 

Redukcja emisji CO2 w stosunku do roku 

bazowego 16,0% 2 068,9 

Redukcja zużycia energii finalnej w stosunku do 

roku bazowego 16,3% 7 848,0 

Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w stosunku do roku bazowego 3,43 382 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM2,5 - 67,81 

Roczne ograniczenie emisji pyłów PM10 - 54,12 

Źródło: Opracowanie własne 
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VI. ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z PRZEPISAMI W ZAKRESIE 

STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

 

W celu uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal przeprowadzono 

konsultacje z odpowiednimi organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Poznaniu oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 12.07.2022 r., znak: 

WOO-III.410.522.2022.PW.1 określił, że brak jest podstaw do zakwalifikowania projektu 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do 

2030” do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 

zm.). Zgodnie art. 47 ust. 1 ustawy ooś przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko jest wymagane także w przypadku projektu dokumentu innego niż wymieniony w 

art. 46 ust. 1 oraz w przypadku projektu zmiany takiego dokumentu, jeżeli w uzgodnieniu z 

właściwym organem, o którym mowa w art. 57, organ opracowujący projekt stwierdzi, że 

realizacja postanowień danego dokumentu albo jego zmiany może spowodować znaczące 

oddziaływanie na środowisko. Mając na uwadze charakter i skalę zaplanowanych działań 

stwierdzono, że realizacja ustaleń projektu dokumentu nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym stwierdzono, że dla projektu 

aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z 

perspektywą do 2030” nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. 

W związku z zaplanowanymi pracami termomodernizacyjnymi, należy pamiętać, że budynki 

stanowią potencjalne siedlisko chronionych gatunków ptaków, w tym jerzyka (Apus apus) i 

wróbla (Passer domesticus), a także nietoperzy. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2183) w stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków 

objętych ochroną ścisłą oraz częściową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. Przed 
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podjęciem prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania 

chronionych gatunków ptaków oraz nietoperzy. W razie stwierdzenia ich występowania, 

termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych i rozrodczych 

oraz hibernacji. 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 27.06.2022 r, znak: 

DN-NS.9011.773.2022 uzgodnił odstąpienie od procedury przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030”, na podstawie 

art. 48 ust. 1 i 3 i art. 49 w związku z art. 58 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029). 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  –BEI (BAZOWA INWENTARYZACJA EMISJI)  – ROK 2014 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 –MEI (KONTROLNA INWENTARYZACJA EMISJI)  – ROK 2020 
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