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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 

Podstawą prawną opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rychtal na lata 2022-2036” stanowi Ustawa z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (teks pierwotny: Dz. U. Z 1997 r., Nr 54, poz. 348.). 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. 

Sporządza się go dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 

3 lata.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powyższej ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia 

w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe należy:  

• planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

na obszarze gminy,  

• planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,  

• finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy. 

Ponadto, zgodnie z artykułem 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 

gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. Z 1990 r., Nr 16, poz. 95; Dz. U. z 2022 r. poz. 559 tekst 

ujednolicony), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie mieszkańców w energię 

elektryczną, cieplną oraz gazową. 
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2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Rychtal, odpowiada wymogom art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716). Dokument zawiera:  

• ocenę stanu aktualnego i przewidywalnych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe,  

• przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych,  

• możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z 

uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w 

kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,  

• możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, 

• zakres współpracy z innymi gminami. 
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3. POWIĄZANIA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

Kierunki rozwoju źródeł energii oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach Projektu 

założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło wynikają z obowiązujących aktów prawnych, 

programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę 

problematykę. W niniejszym rozdziale przedstawiono akty prawne oraz dokumenty regulujące 

kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

3.1 POLITYKA ENERGETYCZNA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM  

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

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% zmniejszenia 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 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%.1 

 

 

1 https://www.kobize.pl/pl/article/pakiet-energetyczno-klimatyczny-ue/id/389/pakiet-2021-
2030 
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Europejski Zielony Ład2 skupia się na założeniach dotyczących przejścia na czystą energię, 

dzięki czemu nastąpi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa naszej jakości 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. 

 

Aktualnie obowiązujące dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej i wspierania 

odnawialnych źródeł energii: 

• dyrektywa 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), 

• dyrektywa o efektywności energetycznej / dyrektywa EED – dyrektywa Parlamentu 

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

 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-
green-deal_pl 
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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”], 

• dyrektywa 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”], 

• dyrektywa 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”], 

• rozporządzenie   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). 

 

 

3.2 POLITYKA ENERGETYCZNA NA SZCZEBLU KRAJOWYM I LOKALNYM 

 

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, 

 

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 
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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.), 

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

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 

 

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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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. 

 

Ustawa Prawo energetyczne5 określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa. 

Ustawa określa zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz 

działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach 

gospodarki paliwami i energią. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego 

rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego 

użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom 

naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań 

wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw 

energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

 

 

5 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2021 r. poz. 716 
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Ustawa o efektywności energetycznej 6  określa zadania jednostek sektora publicznego w 

zakresie efektywności energetycznej, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności 

energii, zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zasady 

prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii finalnej. Zgodnie z treścią ustawy 

jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków 

poprawy efektywności energetycznej m.in. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej, realizacja przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych. 

 

W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 20307 wskazano nowy model rozwoju 

regionalnego, który ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju województwa i 

opowiadać na zidentyfikowane wyzwania, które stoją przed Wielkopolską w najbliższym 

czasie. 

Dokument definiuje 4 cele strategiczne województwa wielkopolskiego, jakimi są:  

1. Wzrost gospodarczy wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców,  

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu,  

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wielkopolski,  

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem. 

Z punktu widzenia niniejszego dokumentu, najistotniejsze są cele operacyjne wyznaczone dla 

celu strategicznego: Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego 

wielkopolski. Są to: 

• Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej województwa, 

• Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego Wielkopolski, 

• Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. 

 

 

6 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 

7 Uchwała nr XVI/287/20 z dnia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 
2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” 
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Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 8 jest 

najważniejszym dokumentem Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym 

politykę przestrzenną w granicach administracyjnych regionu. Plan określa cele polityki 

przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa oraz rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także zasady zagospodarowania 

obszarów funkcjonalnych. 

Dla realizacji celu polityki przestrzennej określono kierunki zagospodarowania przestrzennego 

województwa, m.in. :  

• Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

• Rozwój produkcji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 

Gmina Rychtal została ujęta w „Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” 9 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 zasilane paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne w komunalnym zasobie 

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, 

 

8 Uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w 
sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego 
wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Poznania 

9  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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- 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 

Ekoprojektu10 i uchwały antysmogowej11,  

- 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 

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, 

 

10 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 

11  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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- 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 

Ekoprojektu12 i uchwały antysmogowej13,  

- 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: 

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 

 

12 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 

13  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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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. 

 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal 14 

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;  

 

14 Uchwała Nr XXXVI/232/2021 Rady Gminy Rychtal z dnia 05-10-2021 w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal 
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• prowadzenie działań edukacyjnych w celu uświadomienia wpływu zanieczyszczeń 

powietrza na zdrowie oraz promujących niskoemisyjne systemy grzewcze (ulotki, 

imprezy, akcje szkolne, audycje). 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego15 

 

15  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; 

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; 
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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.   

 

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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4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY  RYCHTAL 

4.1 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. 
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Rys. 1 Położenie Gminy Rychtal na tle powiatu kępińskiego i województwa wielkopolskiego 

 

Źródło: Rychtal.pl 

 

4.2 LUDNOŚĆ  

STAN OBECNY 

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. 
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Przyrost naturalny w 2020 roku był dodatni i wynosił 2. Odnotowano natomiast ujemne saldo 

migracji, które w 2020 roku wynosiło -16. W ostatnich latach dodatni przyrost naturalny był 

zjawiskiem stałym, natomiast odnotowano ujemny wskaźnik salda migracji. Wpłynęło to 

stopniowy spadek liczby ludności w Gminie Rychtal. 

Atutem Gminy jest duży udział osób w wieku produkcyjnym w strukturze wiekowej ludności 

(64%) w porównaniu do średniej krajowej (60%). Strukturę liczby ludności w Gminie Rychtal w 

wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym prezentuje rys. 3. 

Rys. 3 Liczba mieszkańców w Gminie w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w 
2021 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, dostęp z 27 maja 2022 r. 

 

Statystykę ludnościową Gminy Rychtal przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Statystyka ludnościowa w Gminie Rychtal w latach 2015-2021 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ludność 3 893 3 885 3 843 3 819 3 804 3 791 3 759 

ludność na km2 40 40 40 40 39 39 39 

saldo migracji b.d. -7 -22 -39 -25 -17 -10 

przyrost 

naturalny 
b.d. 1 4 5 -2 2 -19 
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Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

urodzenia żywe 52 34 42 40 36 39 26 

zgony ogółem 40 33 38 35 38 37 45 

zameldowania na 

pobyt stały 
b.d. 34 29 43 34 30 42 

wymeldowania z 

pobytu stałego 
b.d. 41 51 82 59 47 52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z lat 2015-2021, Bank Danych Lokalnych, 
dostęp z dnia 27.05.2022 r. 

Wskaźnik zaludnienia w Gminie Rychtal kształtuje się na poziomie 39 os./km2. Dla porównania 

gęstość zaludnienia w województwie wielkopolskim wynosi 117 os./km2, a w powiecie 

kępińskim 93 os./km2. 

Według danych GUS16  w powiecie kępińskim w 2020 roku odnotowano stopę bezrobocia 

rejestrowanego na poziomie 1,9%. W województwie wielkopolskim w  2020 r. stopa 

bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,7%. Ogólnokrajowy wskaźnik stopy bezrobocia 

rejestrowanego w 2020 roku wyniósł 6,3%. W Gminie Rychtal w 2020 roku 44 osoby były  

zarejestrowane jako osoby bezrobotne. 

PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI  

Zgodnie z Prognozą liczby ludności na lata 2017 – 203017 opracowaną przez GUS, w Gminie 

Rychtal obserwowany będzie okresowy spadek liczby ludności. W założeniach prognozy 

wzięto pod uwagę: dzietność, umieralność, imigrację i emigrację. Wyniki prognozy liczby 

ludności przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

 

16 GUS, https://svs.stat.gov.pl/ dostęp z 27.05.2022 r.   

17 Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, GUS, Departament Badań Demograficznych i 
Rynku Pracy, sierpień 2017 r. 
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Rys. 4 Prognoza liczby ludności w Gminie Rychtal w latach 2022-2036 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Kolorem zielonym oznaczono faktyczny stan ludności do roku 2021. Kolorem niebieskim 

prognozowany stan ludności wynikający ze wskaźników określonych przez GUS (uwzględniono 

wskaźniki dla poszczególnych lat: urodzenia, zgony, saldo migracji). 

Zgodnie z prognozą do 2036 roku przewiduje się stopniowy spadek liczby ludności na terenie 

Gminy Rychtal. Trend ten pojawiał się również w latach poprzedzających prognozę. W latach 

prognozy (2022-2036) spadek liczby ludności związany będzie z ujemnym przyrostem 

naturalnym oraz migracjami wewnętrznymi.  

W tabeli 2 przedstawiono przewidywany stan liczby ludności w latach 2022-2036. 

Tab. 2 Prognoza liczby ludności w latach 2022-2036 

Rok Prognoza liczby ludności 

2022 3 750 

2023 3 739 

2023 3 728 
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Rok Prognoza liczby ludności 

2025 3 716 

2026 3 702 

2027 3 686 

2028 3 670 

2029 3 650 

2030 3 629 

2031 3 613 

2032 3 597 

2033 3 581 

2034 3 565 

2035 3 549 

2036 3 533 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4.3 BUDOWNICTWO 

BUDYNKI MIESZKALNE 

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 2014 do 2020 liczba 

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

5. 

Rys. 5 Statystyka mieszkaniowa z lat 2014 -2020 w Gminie Rychtal 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp z 27 maja 2020 r. 

 

Wskaźniki mieszkaniowe w Gminie Rychtal są porównywalne do wskaźników powiatu 

kępińskiego (tab. 3). W Gminie Rychtal w ciągu ostatnich lat rocznie przybywało od kilku do 

kilkunastu mieszkań.  
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Tab. 3 Zasoby mieszkaniowe powiatu i Gminy Rychtal wg GUS za rok 2020 

 

Wyszczególnienie 

 

Mieszkanie 

 

Izby 

przeciętna 

liczba osób na 
powierzchnia użytkowa w 

m2 

1 mieszkanie 1 izbę 1 mieszkania na 1 osobę 

Powiat kępiński 18 069  83 430 3,12 0,67 95 30,5 

Gmina Rychtal 1 161 5 106 3,27 0,74 93,1 28,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z 2020, dostęp z dnia 27 maja 
2020 r. 

W 2020 roku oddano do użytkowania 3 budynki, a w 2021 roku 9 budynków mieszkalnych 
(tab. 4). 

Tab. 4 Budynki oddane do użytkowania w Gminie Rychtal  w latach 2017-2021 

Rok 

Budynki oddane do użytkowania 

Ogółem w tym mieszkania 

powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

[m2] 

2021 9 9 1 226 

2020 3 3 539 

2019 10 12 1 578 

2018 11 11 1 613 

2017 3 3 450 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, dostęp z dnia 27.05.2022 r. 

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. 6). Centralne ogrzewanie znajduje się w 69% mieszkań. 
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Rys. 6 Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno- sanitarne w 2020 roku 

 

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

Charakterystykę energetyczną budynku można w przybliżeniu oszacować na podstawie 

znajomości roku oddania do użytkowania. Zakładając, że budynek został zbudowany zgodnie 

z przepisami – w zależności od obowiązujących w tym czasie przepisów budowlanych, możemy 

określić orientacyjne jego sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania18 (Tab. 5). 

Tab. 5 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 

 

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

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) 

Obecnie obowiązujące wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej budynków określone są w 

Warunkach technicznych WT2021 od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z którymi maksymalny 

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

Szczegółowe informacje zawarto w poniższej tabeli. 
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Tab. 6 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) 

 

Najstarsze budynki charakteryzują się murami wykonanymi z cegły wraz z drewnianymi 

stropami. Cechą charakterystyczną najnowszych jest stosowanie dobrego ocieplenia przegród 

budowlanych materiałami termoizolacyjnymi. Analiza przeprowadzonej w 2016 roku 

inwentaryzacji wskazuje na to, że istnieje duża możliwość zaoszczędzenia energii cieplnej 

poprzez prace termomodernizacyjne. Stopień zaawansowania przeprowadzonych do tej pory 

prac termomodernizacyjnych jest zróżnicowany. Część starszych budynków została już 

poddana pracom remontowym i termomodernizacyjnym. Najczęściej wykonanymi pracami 

były: ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian szczytowych i osłonowych, wymiana okien na 

zespolone, modernizacja instalacji grzewczej. 

Warunki techniczne, jakie powinny spełniać obiekty budowlane w Polsce określa 

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

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

usytuowanie19. W lipcu 2013 roku zostały określone zmiany do rozporządzenia, które zaczęły 

 

19 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690) 
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obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku20. Zmiana rozporządzenia była konsekwencją przyjęcia 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków21 (zwana dalej „dyrektywą 2010/31/UE”). 

Dyrektywa 2010/31/UE wprowadziła obowiązek poprawy charakterystyki energetycznej 

budynków. Poprawa może nastąpić na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, odpowiedniego oświetlenia, stosowania 

materiałów o lepszych parametrach izolacyjności cieplnej itp. Kraje członkowskie UE, w tym 

również Polska, zobowiązane są do ustanowienia przepisów określających standardy 

energetyczne budynków i ich elementów uwzględniając aspekty techniczno-ekonomiczne.  

Takie standardy powinny również spełniać budynki istniejące, które będą poddawane 

ważniejszej renowacji. Ważniejszą renowacją jest renowacja, której całkowity koszt przekracza 

25% wartości budynku oraz gdy więcej niż 25% przegród zewnętrznych budynku wymaga 

renowacji. Dyrektywa 2010/31/UE umożliwia jednak, aby poprawa standardu energetycznego 

budynku istniejącego niekoniecznie oznaczała całkowitą renowację budynku. Może być ona 

ograniczona tylko do tych elementów, które mają największy wpływ na poprawę standardu 

energetycznego budynku i są jednocześnie efektywne ekonomicznie.22  

W zmianie rozporządzenia23 przedstawiono kolejne etapy dojścia do wymagań izolacyjności 

cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii na rok 2021 dla nowo 

powstających budynków mieszkalnych lub na rok 2019 dla budynków zajmowanych przez 

władze publiczne i będące ich własnością. W tych latach zgodnie  

 

20  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 nr 0 poz. 926) 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13) 

22 Art. 7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w 
sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

23 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 nr. 0 poz. 926) 
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z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE budynki powinny charakteryzować się niemal „zerowym 

zużyciem energii”. Największe zmiany dotyczą stopniowego obniżenia współczynnika 

przenikania ciepła ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, podłogi na gruncie oraz 

stolarki okiennej i drzwiowej. W rozporządzeniu określono również maksymalne wartości 

wskaźnika energii pierwotnej (EP). Nałożono też obowiązek równoczesnego spełnienia dla 

każdego nowego budynku parametrów minimalnych dla przegród budowlanych oraz 

wymagań związanych z maksymalnym wskaźnikiem EP. 

W praktyce, w gminie Rychtal, nowe wymagania dotyczące standardów budynków znajdą 

zastosowanie w nowo powstających budynkach lub podczas realizacji prac renowacyjnych 

budynków już istniejących.   
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BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

Wśród budynków użyteczności publicznej, będących własnością Gminy bądź przez nią 

zarządzanych, jest 22 obiekty o łącznej powierzchni użytkowej 8 270 m2. Są to obiekty: 

• 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 

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. 
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W gminnych budynkach użyteczności publicznej jako źródło ciepła dominują kotły na paliwa 

węglowe, które stosuje się w około 50% obiektów. W pozostałych budynkach stosuje się kotły 

na biomasę, gazowe lub ogrzewanie elektryczne. Średnie zużycie energii cieplnej w budynkach 

użyteczności publicznej Gminy Rychtal wynosi 240 kWh/m2.  

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

pojęciem „inteligentne budynki” należy rozumieć bardziej efektywne obiekty, podczas których 

projektowania, budowy i użytkowania zintegrowane zostały technologie ICT. Wykorzystane 

technologie to System Zarządzania Budynkiem (BMS), który steruje 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. 

Ocenia się, że w Gminie nadal występuje potencjał poprawy efektywności energetycznej  

w obszarze termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. 

 

4.4 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

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

narodowej, gdzie 277 z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 24 . 

Dominują następujące działy gospodarki: 

• Handel oraz naprawa pojazdów, 

• Budownictwo, 

• Przetwórstwo przemysłowe. 

Strukturę podmiotów sekcji PKD 2007 zlokalizowanych na terenie Gminy przedstawiono na 

rys. 7. 

 

 

24 GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Rys. 7  Struktura podmiotów wg sekcji PKD 2007 zlokalizowanych na terenie Gminy  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 17 
maja 2022 r. 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych na terenie Gminy Rychtal w 

ostatnich latach wzrosła (tab. 7), jednak około 80% tych podmiotów to osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. 

Tab. 7 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowanych na terenie Gminy Rychtal 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ilość 
podmiotów 285 303 333 342 361 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 17 maja 
2022 r. 
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4.5 KOMUNIKACJA 

Przez obszar Gminy Rychtal przebiega droga krajowa droga krajowa nr 39, która rozpoczyna 

się w gminie Baranów powiatu kępińskiego i kończy swój bieg w Łagiewnikach, w powiecie 

dzierżoniowskim. 

Drogi powiatowe o łącznej długości 29 275 m to: 

• 5683 P Trębaczów – Drożki 2 905 m, 

• 5682 P Bralin – Darnowiec 6 720 m, 

• 5689 P Piotrówka – Ignacówka 465 m, 

• 5688 P Trzcinica – gran. woj. opolskiego 4 055 m,  

• 5687 P Krzyżowniki – Buczek 6 405 m,  

• 5686 P Rychtal – granica województwa 6 675 m,  

• 5685 P Rychtal – granica województwa 890 m,  

• 5684 P Drożki – granica województwa 1160 m.25 

Uzupełnieniem sieci dróg są drogi gminne. 

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) . 

 

4.6 ROLNICTWO I LEŚNICTWO  

Gmina Rychtal ma charakter typowo rolniczy. Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r. 

na terenie Gminy zlokalizowanych było 294 gospodarstwa rolne, a ich łączna powierzchnia 

 

25 https://pzd.kepno.pl/drogi-powiatowe-mapa/wykaz-drog-powiatowych/ 
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wynosiła 5 725,64 ha. Największą grupę stanowią gospodarstwa, których powierzchnia wynosi 

powyżej 15 ha.  

Lesistość Gminy wynosi 35,8%. Lasy pokrywają 3 453,30 ha powierzchni Gminy, z czego około 

98% to lasy państwowe (według stanu na rok 2020). Jest to wyższy wynik w odniesieniu do 

skali województwa, gdzie wskaźnik ten zanotowano na poziomie 25,8%, jak i na poziomie 

kraju, gdzie lesistość stanowi 29,6%26. 

 

4.7 OCHRONA PRZYRODY 

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

1. Rezerwat przyrody: Studnica27 

2. Pomniki przyrody: 

• 1 pojedyncze drzewo, rośnie przy kościele parafialnym; 

• 1 pojedyncze drzewo, rośnie przy kościele parafialnym28. 

 

 

 

  

 

26 GUS,   Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 29.06.2022 r. 

27https://crfop.gdos.gov.pl/ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Centralny Rejestr 
Form Ochrony Przyrody, dostęp z dnia 19.05.2022 r. 

28https://crfop.gdos.gov.pl/ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Centralny Rejestr 
Form Ochrony Przyrody, dostęp z dnia 19.05.2022 r 
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5. STAN OBECNY 

5.1 CIEPŁOWNICTWO  

Na terenie gminy nie występują zakłady produkujące ciepło oraz jednostki zajmujące się 

dystrybucją ciepła. Zaopatrzenie obiektów w ciepło prowadzone jest ze źródeł indywidualnych 

lub kotłowni lokalnych w budynkach wielkorodzinnych. Na poziomie gospodarstw domowych 

są to domowe kotłownie zasilane piecami na paliwo stałe (paliwa węglowe oraz biomasa). 

Energia cieplna na terenie Gminy Rychtal wykorzystywana jest głównie w celu: 

• ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie 

mieszkaniowym, 

• przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych,  

• ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne (w 

kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.  

Budynki ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystując jeden z poniższych 

sposobów:  

• budynki posiadające instalację centralnego ogrzewania z kotłowni,  

• budynki nieposiadające instalacji c.o. – piecami na opał stały. 

Podstawowym paliwem wykorzystywanym na terenie Gminy do ogrzewania budynków są 

paliwa węglowe, których zużycie stanowi około 44% paliw zużywanych na terenie Gminy. 

Wśród nośników energii zużywanych na terenie gminy do celów ogrzewania wyróżniono 

również: 

• biomasę, 

• gaz ciekły, 

• energia elektryczna. 
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Budynki użyteczności publicznej 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w 2016 roku oraz monitoringu 

efektów realizowanych działań ocenia, że w 2021 roku w budynkach użyteczności publicznej 

do celów grzewczych zużyto łącznie około 1 789,90 MWh paliw. Strukturę zużycia paliw w  

roku przedstawia tab. 8. 

 

Tab. 8 Zużycie energii cieplnej w 2021 roku w budynkach użyteczności publicznej  

Nośnik energii Zużycie MWh 

biomasa 79,80 

węgiel kamienny 1 710,10 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal  na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030 (projekt) 

 

Budynki usługowe 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w 2016 roku oraz monitoringu 

efektów realizowanych działań oszacowano, że w 2021 roku w budynkach usługowych Gminy 

Rychtal zużyto do celów grzewczych łącznie około 691,22 MWh paliw. 

 

Budynki mieszkalne 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w 2016 roku oraz monitoringu 

efektów realizowanych działań oszacowano, że w obecnie mieszkańcy Gminy Rychtal zużywają 

do celów grzewczych łącznie około 30 569,10 MWh/rok paliw.29 

Strukturę wykorzystania głównych nośników energii wykorzystanej do ogrzewania mieszkań 

przedstawiono na rys 8.  

 

29 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal  na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030 (projekt) 
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Rys. 8 Struktura wykorzystania nośników energii do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych  

 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal  na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030 (projekt) 

 

Średnio jeden mieszkaniec Gminy Rychtal zużywa około 8,09 MWh/rok paliw i energii na 

potrzeby grzewcze. Średnie zużycie paliw na potrzeby grzewcze w budynkach mieszkalnych w 

2020 roku wyniosło około 284 kWh/m2/rok.30 

Produkcja ciepła w kotłowni w budynku wielorodzinnym przy os. 600- lecia w Rychtalu w roku 

2020 wynosiła 1 496 GJ, natomiast w 2021 roku 2 170 GJ. W kotłowni, w której zainstalowany 

jest piec węglowy, nie były przeprowadzane żadne prace modernizacyjne. Zużycie węgla w 

2020 roku wyniosło 64 tony, a w 2021 – 67 ton. W dalszej perspektywie planowana jest 

wymiana źródła ciepła, przed sezonem grzewczym w roku 2022 planowane jest zamontowanie 

podzielników kosztów ogrzewania we wszystkich mieszkaniach.31  

 

30 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal  na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030 (projekt) 

31 Korespondencja ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Kępnie z dnia 
23.05.2022 r. 
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5.2 ENERGETYKA 

STAN ISTNIEJĄCY  

 

Podmiotem zaopatrującym mieszkańców Gminy Rychtal w energię elektryczną jest ENERGA-

OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. Głównym punktem zasilającym (GPZ) obszar Gminy jest 

stacja 110/15 kV w Kępnie, która obejmuje dwa transformatory o mocy 40 MVA. 

W granicach Gminy przebiegają linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Długość 

poszczególnych sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy została zestawiona w poniższej 

tabeli.  

Tab. 9 Zestawienie linii elektroenergetycznych SN i nn na terenie Gminy Rychtal 

Linia  Napowietrzne [m] Kablowe [m] Ogółem [m] 

SN 53 480 450 53 930 

nn 60 501 150 306 75 537 

Źródło: Energa- Operator SA 

Dodatkowo na terenie gminy znajduje się 38 stacji transformatorowych SN/nn należących do 

Energa- Operator SA oraz 1 stacja obca.  

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Gminie Rychtal jest w pełni pokrywane przez 

obecny system elektroenergetyczny.  

Na terenie Gminy Rychtal ENERGA-OPERATOR SA na dzień dzisiejszy zasila łącznie 1 460 

odbiorców.  

Przebieg sieci energetycznej w Gminie Rychtal przedstawia poniższy rysunek (Rys. 9), na 

którym czerwoną kreską oznaczono linie SN, czarnym trójkątem słupowe stacje 

transformatorowe SN/nn, czarnym kwadratem kubaturowe stacje transformatorowe SN/nn, 

niebieską kreską linie nn. 
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Rys. 9 Mapa sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy Rychtal 

 

Źródło: Korespondencja z ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, z dnia 30.05.2022 r., znak pisma: 
EOP-4MMPR-004205-2022 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy Prawo energetyczne odbiorcy energii mają prawo zakupu energii od 

wybranego przez siebie sprzedawcy.  

Sporządzane przez OSD sprawozdanie wzoru G-10.8 zawiera dane odnośnie zużycia energii 

elektrycznej wyłącznie w podziale na województwa, powiaty oraz miasta w danym powiecie. 

Dlatego też zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami sprawozdawczości OSD nie 

dysponuje informacjami dotyczącymi struktury i zużycia energii elektrycznej w podziale na 

poszczególne Gminy. 

Z uwagi na powyższe przedstawiono wskaźniki zużycia energii elektrycznej na podstawie 

średniego zużycia energii na mieszkańca w powiecie kępińskim. 
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Tab. 10 Wskaźniki zużycia energii elektrycznej [MWh] do odbiorców na terenie powiatu kępińskiego w 
latach 2018-2020 

grupa odbiorców 
Rok 

2018 2019 2020 

zużycie energii elektrycznej 

– obszar wiejski [MWh]  
33 117,39 34 385,23 35 850,04 

zużycie energii elektrycznej 

na 1 mieszkańca – obszar 

wiejski [kWh]  

784,3 811,1 845,1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych dostęp z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 

Zużycie energii w gospodarstwach domowych określono na podstawie powyższych 

wskaźników. 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej, oświetlenia 

ulicznego oraz budynków usługowych określono danych określonych w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej (badania ankietowe). Dane przedstawiono w tabeli 11. 

 

Tab. 11 Zużycie energii elektrycznej [MWh] przez odbiorców na terenie  
Gminy Rychtal 

Sektor Zużycie energii 

Budynki mieszkalne 3 176,7 

Budynki użyteczności publicznej i usługowe 731,7 

Suma 3 908,4 

Źródło: Opracowanie własne, ankietyzacja 

 

Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej ENERGA-

OPERATOR SA 

Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według stawek opłat właściwych dla 

grup taryfowych. 
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Sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania odbiorców do tych 

grup przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 12 Grupy taryfowe ENERGA-OPERATOR SA 

Grupy taryfowe Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców 

A23 
Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, z 

trójstrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną  

B21 

B21em 

B22 

B23 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy 

umownej większej od 40 kW, z rozliczeniem za pobraną energię 

elektryczną odpowiednio:  

B21, B21em – jednostrefowym,  

B22 – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), 

B23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt 

popołudniowy, pozostałe godziny doby). 

B11 

B11em 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy 

umownej nie większej niż 40 kW z jednostrefowym rozliczeniem za 

pobraną energię elektryczną. 

B11, B11em – jednostrefowym, 

C21 

C21em 

C22a 

C22b 

C23 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy 

umownej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym 

zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 

A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:  

C21, C21em – jednostrefowym,  

C22a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),  

C22b – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),  

C23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt 

popołudniowy, pozostałe godziny doby). 

C11 

C11em 

C12a 

C12b 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy 

umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym 

zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A, z 

rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:  

C11, C11em – jednostrefowym,  
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Grupy taryfowe Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców 

C12w C12a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),  

C12b – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),  

C12w – dwustrefowym (strefy: dzień, noc), w którym do strefy nocnej 

zaliczane są dodatkowo wszystkie godziny sobót i niedziel oraz innych 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

C11o 

C12o 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy 

umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym 

zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A. 

Do grup C11o i C12o kwalifikowani są odbiorcy o stałym poborze 

mocy, których odbiorniki sterowane są przekaźnikami zmierzchowymi 

lub urządzeniami sterującymi zaprogramowanymi według: godzin 

skorelowanych z godzinami wschodów i zachodów słońca lub godzin 

ustalonych z odbiorcą. 

G11 

G12 

G12r 

G12w 

G12as 

Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z 

rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:  

G11 – jednostrefowym,  

G12r – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),  

G12, G12w, G12as – dwustrefowym (strefy: dzień, noc) 

zużywaną na potrzeby:  

a) gospodarstw domowych, 

b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem 

gospodarstw domowych 

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, 

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek 

dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw, 

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w 

ogródkach działkowych 

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych, 

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,  

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji 

domów mieszkalnych,  
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Grupy taryfowe Kryteria kwalifikowania do grup taryfowych dla odbiorców 

i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest 

prowadzona działalność gospodarcza 

R Dla odbiorców przyłączanych do sieci niezależnie od napięcia 

znamionowego sieci, których instalacje za zgodą Operatora nie są 

wyposażone w układy pomiarowo – rozliczeniowe. 

Źródło: Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej ENERGA-OPERATOR 
SA z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk , 2022 r, dostępny na stronie: https://energa-operator.pl/dokumenty-
i-formularze/taryfa 

 

OŚWIETLENIE ULICZNE  

Na podstawie faktur za energię elektryczną oceniono, że w 2021 roku na potrzeby oświetlenia 

ulicznego zużyto 98,465 MWh energii elektrycznej. 

Obecnie gminna sieć oświetleniowa składa się z około 339 punktów świetlnych, w skład 

których wchodzą lampy LED oraz oprawy sodowe. Oświetlenie uliczne obecnie nie jest zasilane 

przez instalacje fotowoltaiczne. 

 

KIERUNKI ROZWOJU 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii ENERGA-OPERATOR SA prowadzi na 

terenie Gminy Rychtal działania związane z modernizacją i odtworzeniem majątku oraz 

budową i rozbudową sieci. Prowadzone są również projekty inwestycyjne związane z 

przyłączeniem nowych odbiorców. Informacje z „Wyciągu z Planu Rozwoju 2020-2025 dla 

Gminy Rychtal” w zakresie dotyczącym zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych na 

terenie Gminy Rychtal przedstawiono w Tab. 13 oraz Tab. 14. 
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Tab. 13 Wyciąg z Planu Rozwoju 2020-2025 dla Gminy Rychtal w zakresie dotyczącym przyłączenia 
nowych odbiorców 

Nazwa/rodzaj projektu 

inwestycyjnego 

Zakres rzeczowy 

Przyłączenie Rozbudowa sieci 

Przyłączenie odbiorców III 
grupy w gminie Rychtal - 
gmina wiejska RD43 

Przyłączenie: przyłącze gr III 
Budowa - rozłączniko-uziemnika 

1 szt roz/wył. 

- 

Przyłączenie odbiorców IV-VI 
grupy w gminie Rychtal - 
gmina wiejska RD43 

Przyłączenie: przyłącze gr V 
kablowe 0,14 km, Budowa 

przyłącza kablowego nN-0,4kV 20 
szt pól 

Przyłączenie linie nap. nn 0,4 
km, linie kab. SN 0,08 km, linie 

kab. nn 0,5 km, 
transformatory SN/nn o 

łącznej mocy, 160 kVA 1 szt, 
Stacje SN/nN napowietrzne 1 

szt, Budowa stacji 
transformatorowych, budowa 
i przebudowa linii SN oraz nN 

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA, 2022 r. 

 

Tab. 14 Wyciąg z Planu Rozwoju 2020-2025 dla Gminy Rychtal w zakresie dotyczącym przyłączenia 
nowych odbiorców 

Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego Zakres rzeczowy 

Przebudowa stacji elektroenergetycznych w 
30168 REMISZÓWKA - Wymiana stacji SN/n 
napowietrznej typu SB-2I nr 30168 Remiszówka 
na STE 

Przebudowa Stacji SN/nn napowietrzne 1 szt. 

Przebudowa stacji elektroenergetycznych w 
30171 SZARLOTA - Wymiana stacji SN/n 
napowietrznej typu SB-2I nr 30171 Szarlota na STE 

Przebudowa Stacji SN/nn napowietrzne 1 szt. 

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA, 2022 r. 

 

Kierunki rozwoju dotyczące oświetlenia ulicznego zostały uwzględnione w „Planie gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” w działaniu 

pod nazwą: Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego 

energooszczędności w Gminie Rychtal. 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 
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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. 

W wyniku realizacji działania planuje się oszczędność energii na poziomie około 33,8 MWh. 
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5.3 GAZOWNICTWO 

STAN ISTNIEJĄCY  

Na terenie Gminy Rychtal nie funkcjonuje sieć gazowa rozprowadzająca gaz ziemny. 

Mieszkańcy zaopatrują się w butle gazowe (gaz propan-butan) u lokalnych dystrybutorów. 

Najbliższy gazociąg średniego ciśnienia zlokalizowany jest w Kępnie. Operatorem gazociągu 

jest GAZ-SYSTEM S.A. Przebieg gazociągu widnieje na poniższej mapie. 

Ryc. 10 Mapa systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A 

 
Źródło: System Wymiany Informacji GAZ-SYSTEM S.A., https://swi.gaz-
system.pl/swi/public/#!/gis/map/preview?id=10059&lang=pl 
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KIERUNKI ROZWOJU 

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.32 

  

 

32  Korespondencja z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w 
Poznaniu z dn. 01.06.2022 
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6. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  

 

Energia wiatru 

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

(rys. 11). 

Rys. 11 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 
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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.33 

Elektrownie wodne 

Na terenie Gminy Rychtal nie funkcjonują elektrownie wodne. 

Biomasa 

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. 

 

33 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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Energia słoneczna 

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. 34  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 

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 badania ankietowego przeprowadzonego w 2016 r.  wynika, że 

na terenie gminy produkcja energii ze źródeł odnawialnych pochodzi  głównie od spalania 

biomasy w piecach i kotłach. 

Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w 2016 r. oraz biorąc pod uwagę 

realizowane do 2021 zadania, obliczono, że wielkość produkcji energii z OZE w 2020 roku 

wyniosła około 6 544,58 MWh. Stanowi to około 12,7% energii wykorzystywanej na terenie 

Gminy i jest związane głównie z wykorzystaniem biomasy w sektorze mieszkaniowym.35 

 

  

 

34  A. Wiszniewski, Odnawialne źródła energii dla budynków, Politechnika Warszawska, 
Wydział Inżynierii Środowiska 

35 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal  na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030 (projekt) 
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7. PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ  

7.1 PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO  

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na energię cieplną związana jest z prognozą liczby 

ludności i dążeniem do poprawy warunków życia, co pociąga za sobą rozwój głównie 

budownictwa mieszkaniowego.  

Prognoza liczby mieszkańców Gminy, sporządzona w oparciu o prognozę GUS, wskazuje na 

spadek liczby ludności w Gminie Rychtal w latach 2022-2036 o około 6%. 

W Gminie Rychtal w ciągu ostatnich lat rocznie przybywało o około 5 mieszkań, mimo 

zmniejszania się liczby mieszkańców. Przyjęto, że w okresie prognozy utrzymają się trendy 

wskaźników mieszkaniowych z lat 2016-2020 (rys. 12) W związku z tym przyjęto, że w okresie 

prognozy na terenie Gminy Rychtal liczba mieszkań będzie wzrastać, w związku z dążeniem 

mieszkańców do poprawy warunków mieszkalnych. 

Rys. 12 Wskaźniki mieszkaniowe w Gminie Rychtal w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Prognozę powierzchni i liczby mieszkań opracowaną na podstawie dotychczasowych 

wskaźników mieszkaniowych na terenie Gminy Rychtal przedstawiono w tab. 15. 

Tab. 15 Prognoza powierzchni i liczby mieszkań w latach 2021-2036 

Rok Powierzchnia mieszkań Liczba mieszkań 

2021 1 166 108 555 

2022 1 171 109 020 

2023 1 176 109 486 

2024 1 181 109 951 

2025 1 186 110 417 

2026 1 191 110 882 

2027 1 196 111 348 

2028 1 201 111 813 

2029 1 206 112 279 

2030 1 211 112 744 

2031 1 216 113 210 

2032 1 221 113 675 

2033 1 226 114 141 

2034 1 231 114 606 

2035 1 236 115 072 

2036 1 241 115 537 

Źródło: Opracowanie własne 

Z punktu widzenia mieszkańców Gminy pożądane są działania zmierzające do obniżenia 

zużycia ciepła i nośników energii poprzez działania termomodernizacyjne. Opłacalny zakres 
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termomodernizacji powinien określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i 

oszczędności poszczególnych działań termomodernizacyjnych.  

W zakresie prac można zaplanować m.in.:  

• ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów nad 

nieogrzewanymi piwnicami, 

• modernizację lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 

• modernizację lub wymianę źródła ciepła,  

• modernizację lub wymianę instalacji grzewczych, 

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

urządzeń zmniejszających zużycie wody. 

Zgodnie z projekcjami zawartymi w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na 

lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” przewiduje się działania związane z 

ograniczeniem zużycia energii finalnej w gospodarstwach domowych. Wykaz działań 

przedstawiono w tabeli 22. Realizacja działań przewidzianych w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej pozwoli na ograniczenie zużycia energii cieplnej o około 7 030 MWh/rok. 

Przewiduje się przeprowadzenie w szczególności działań wynikających z Uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego XXI/391/20 w sprawie określenia „Programu ochrony 

powietrza dla strefy wielkopolskiej”. Przewiduje się 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,  
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- wymianę starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, spełniające wymogi 

Ekoprojektu36 i uchwały antysmogowej37,  

- 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. Zadanie realizowane będzie 

z harmonogramem określonym w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej38 tj. 

do końca 521 szt., w 2023 roku 280 szt., w 2024 r. 79 szt., w 2025 r. 79 szt., w 2026 r. 39 szt. 

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. 

Zaplanowano również działanie obejmujące 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. 

  

 

36 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 

37  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 

38 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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Tab. 16 Działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal związane z oszczędnością 
energii w budynkach mieszkalnych 

Lp. Działanie 
Oszczędność 

energii [MWh/rok] 

Harmonogram 

realizacji 

1 
Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie 

Rychtal poprzez wymianę źródeł ciepła 
7 030 2022-2026 

2. 
Poprawa efektywności energetycznej w 

budynkach wielorodzinnych 
105,2 2022-2026 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 
roku (projekt) 

 

Średnie zużycie paliw w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wynosi około 284 kWh/(m2 

⋅rok). Zakłada się, że nowo wznoszone budynki będą o dobrej jakości energetycznej z 

zapotrzebowaniem na energię do 70 kWh/(m2 ⋅rok).  Biorąc pod uwagę powyższe założenia w 

wariancie optymalnym nastąpi spadek zapotrzebowania na ciepło w budynkach mieszkalnych. 

W związku z zakładaną dynamiczną wymianą kotłów na paliwa stałe, przewiduje się spadek 

wykorzystania kotłów węglowych na rzecz wzrostu wykorzystania biomasy, pomp ciepła, 

kotłów gazowych. 

Zgodnie z prognozą zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach mieszkalnych Gminy 

Rychtal w 2036 roku wyniesie około 24 GWh (tab. 17). 

Tab. 17 Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną do 2031 roku w budynkach mieszkalnych 
(wariant optymalny) 

Rok 
Zapotrzebowanie na ciepło 

[MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2020 30 686 100% 

2022 29 051 95% 

2024 25 172 82% 

2026 24 019 78% 
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Rok 
Zapotrzebowanie na ciepło 

[MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2028 23 810 78% 

2030 23 875 78% 

2032 23 940 78% 

2034 24 005 78% 

2036 24 070 78% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DLA BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH 

Prognoza zapotrzebowania na ciepło dla budynków niemieszkalnych dotyczy gminnych 

budynków użyteczności publicznej i budynków usługowych. 

Zgodnie z projekcjami zawartymi w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na 

lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” przewiduje się działania w budynkach 

użyteczności publicznej, które pozwolą na ograniczenie zużycia energii cieplnej o około 677 

MWh/rok (tab. 18). 

Tab. 18 Działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Rychtal związane z oszczędnością 
energii w budynkach użyteczności publicznej 

Lp. Działanie 
Oszczędność 

energii [MWh/rok] 

Harmonogram 

realizacji 

1 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej Gminy Rychtal 
677 2021-2026 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 
roku (projekt) 

 

Zgodnie z prognozą zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach niemieszkalnych Gminy 

Rychtal w 2036 roku wyniesie około 1,8 GWh (tab. 19). 
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Tab. 19 Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną do 2036 roku w budynkach niemieszkalnych 
(wariant optymalny) 

Rok 
Zapotrzebowanie na ciepło 

[MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2020 2 483 100% 

2022 2 483 100% 

2024 2 483 100% 

2026 1 806 73% 

2028 1 806 73% 

2030 1 806 73% 

2032 1 806 73% 

2034 1 806 73% 

2036 1 806 73% 

Źródło: Opracowanie własne 
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7.2 PROGNOZA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DLA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

Na podstawie prognozy liczby ludności sporządzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania na 

energię elektryczną w latach 2022-2036 na potrzeby odbiorców indywidualnych. Zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowane będzie głównie spadkiem liczby 

odbiorców. Przyjęto założenie, że zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na mieszkańca 

nie wzrośnie, ponieważ nowe urządzenia będą cechowały się niższą energochłonnością 

podyktowaną rozwojem technologii i wdrażaniem środków poprawy efektywności 

energetycznej. 

Zgodnie z prognozą zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynkach mieszkalnych 

Gminy Rychtal w 2036 roku wyniesie około 3 GWh (tab. 20). 

Tab. 20 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2036 roku (wariant optymalny) 

Rok 
Zapotrzebowanie na energię 

elektryczną [MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2020 3 203 100% 

2022 3 169 99% 

2024 3 150 98% 

2026 3 128 98% 

2028 3 101 97% 

2030 3 067 96% 

2032 3 039 95% 

2034 3 012 94% 

2036 2 985 93% 

Źródło: Opracowanie własne 



PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 
DLA GMINY RYCHTAL NA LATA 2022-2036 

 Strona 62 

 

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DLA BUDYNKÓW 

NIEMIESZKALNYCH ORAZ NA CELE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną dla budynków usługowych oraz na cele 

użyteczności publicznej dotyczy energii wykorzystywanej w budynkach usługowych, gminnych 

budynkach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego. 

Zgodnie z projekcjami zawartymi w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na 

lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” przewiduje się działania związane z 

ograniczeniem zużycia energii finalnej w sektorze użyteczności publicznej. Wykaz działań 

przedstawiono w tabeli 21. Realizacja działań przewidzianych w „Planie gospodarki 

niskoemisyjnej” pozwoli na ograniczenie zużycia energii o 33,8 MWh/rok. 

Tab. 21 Działania ujęte w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal związane z oszczędnością 
energii elektrycznej w sektorze użyteczności publicznej 

Lp. Działanie 
Oszczędność 

energii [MWh/rok] 

Harmonogram 

realizacji 

2 

Modernizacja oświetlenia ulicznego pod 

kątem zwiększenia jego 

energooszczędności w Gminie Rychtal 

33,8 2021-2026 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030 (projekt) 

 

Zgodnie z prognozą zapotrzebowania na energię elektryczną dla budynków usługowych oraz 

na cele użyteczności publicznej w 2036 roku zapotrzebowanie wyniesie około 0,7 GWh/rok 

(tab. 22). 

Tab. 22 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną do 2036 roku 

Rok 
Zapotrzebowanie na energię 

elektryczną [MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2020 732 100% 

2022 721 99% 
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Rok 
Zapotrzebowanie na energię 

elektryczną [MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2024 707 97% 

2026 698 95% 

2028 698 95% 

2030 698 95% 

2032 698 95% 

2034 698 95% 

2036 698 95% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

7.3. PROGNOZA ZAOPATRZENIA NA PALIWA GAZOWE 

 

Na terenie Gminy Rychtal nie funkcjonuje sieć gazowa. Nie ma także sprecyzowanych planów 

co do jej budowy i nowych przyłączeń.   
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7.4 PODSUMOWANIE PROGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE  

 

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO  

Zgodnie z prognozą całkowite zapotrzebowanie na ciepło w 2036 na terenie Gminy Rychtal 

wyniesie około 25,9 GWh/rok (tab. 23). 

Tab. 23 Prognoza całkowitego zapotrzebowania na ciepło w Gminie Rychtal do 2036 roku (wariant 
optymalny) 

Rok 
Zapotrzebowanie na ciepło 

[MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2020 33 169 100% 

2022 31 534 95% 

2024 27 655 83% 

2026 25 825 78% 

2028 25 615 77% 

2030 25 681 77% 

2032 25 746 78% 

2034 25 811 78% 

2036 25 876 78% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono prognozę zapotrzebowania na ciepło na terenie Gminy 

Rychtal w odniesieniu do wariantu pasywnego (rys. 13). Wariant pasywny obejmuje dalsze 

wykorzystywanie kotłów na paliwo stałe do ogrzewania budynków, bez uwzględnienia ich 

wymiany oraz zaplanowanych modernizacji energetycznych budynków. Wariant zakłada 
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rozwój budownictwa w takim samym stopniu jak w poprzednich latach i stanowił punkt 

odniesienia dla scenariusza optymalnego. 

Rys. 13 Prognoza całkowitego zapotrzebowania na ciepło w Gminie Rychtal do 2036 roku - wariant 
optymalny i wariant pasywny 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

Zgodnie z prognozą całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w 2036 na terenie 

Gminy Rychtal wyniesie około  3,7 GWh/rok (tab. 24). 

Tab. 24 Prognoza całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Gminie Rychtal do 2036 roku 
(wariant optymalny)  

Rok 
Zapotrzebowanie na energię 

elektryczną [MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2020 3 935 100% 

2022 3 890 99% 

2024 3 857 98% 

2026 3 826 97% 
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Rok 
Zapotrzebowanie na energię 

elektryczną [MWh/rok] 
Dynamika zmian 

2028 3 799 97% 

2030 3 764 96% 

2032 3 737 95% 

2034 3 710 94% 

2036 3 683 94% 

Źródło: Opracowanie własne 

Na poniższym rysunku przedstawiono prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną na 

terenie Gminy Rychtal w odniesieniu do wariantu pasywnego (rys. 14). Wariant pasywny 

obejmuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, spowodowane zmniejszającą 

się liczbą ludności. W wariancie tym zakłada się znikome zastosowanie środków poprawy 

efektywności energetycznej.  

Rys. 14 Prognoza całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Gminie Rychtal do 2036 roku 
- wariant optymalny i wariant pasywny 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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I. 8. STAN ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA GMINNEGO  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jego najlepszej jakości przez: 

a) utrzymanie odpowiedniego poziomu substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych 

ich poziomów lub na tych poziomach, 

b) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu, gdy poziomy są przekroczone, 

c) zmniejszanie oraz utrzymywanie poziomów substancji znajdujących się w powietrzu, 

poniżej poziomów docelowych lub poziomów celów długoterminowych albo co 

najmniej na tych poziomach. 

Podstawowymi przyczynami zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja oraz emisja 

antropogeniczna, czyli emisja wynikająca z działalności człowieka.  

Niska emisja, jest to emisja komunikacyjna oraz emisja szkodliwych gazów oraz pyłów 

pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych oraz pieców grzewczych, palenisk domowych, 

w których spalanie węgla prowadzone jest w nieefektywny sposób poprzez spalanie złej 

jakości węgla, który posiada niską kaloryczność i znaczne stężenie siarki.  

Emisja antropogeniczna to emisja z zakładów energetycznych oraz przemysłowych. Na terenie 

Gminy Rychtal nie ma dużych zakładów przemysłowych, ale zanieczyszczenia te pojawiają 

się na jej terenie za sprawą źródeł zewnętrznych.  

Ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim w roku 202139 sporządzona przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pozwala określić stopień zanieczyszczenia 

powietrza Gminy Rychtal, która została zakwalifikowana do strefy wielkopolskiej.  

Ocena sporządzona została według zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony 

 

39 Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku, WIOŚ w Krakowie, 
kwiecień 2016 
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środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) z uwzględnieniem dokumentów 

prawnych UE.  

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. 

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska40 odrębnie dla każdego zanieczyszczenia 

wyznaczono strefy, w których: 

• przekroczone są poziomy dopuszczalne, 

 

40 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze 
zm.) 
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• 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 stref41: 

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. 25). 

 

 

41 Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 
2021, GIOŚ 2022 
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Tab. 25 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. 

 

Na poniższych rysunkach przedstawiono rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego 

rocznego pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5.  
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Rys. 15 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu zawieszonego PM10 w 
województwie wielkopolskim w 2021 roku 

 

Źródło: rysunek opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania 
jakości powietrza dla roku 2021 wykonanego przez IOŚ-PIB, źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB w: Roczna ocena 
jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021, GIOŚ 2022 
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Rys. 16 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu zawieszonego PM2,5 w 

województwie wielkopolskim w 2021 roku 

 

Źródło: rysunek opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania 
jakości powietrza dla roku 2021 wykonanego przez IOŚ-PIB, źródło: GIOŚ, IOŚ-PIB w: Roczna ocena 
jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021, GIOŚ 2022 
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9. MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R.  

O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej jednostka sektora 

publicznego, realizuje swoje zadania w zakresie efektywności energetycznej, stosując co 

najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej. 

Środkami tymi mogą być: 

1. umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej; 

2. nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 

zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację 

lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;  

4. nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo 

przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów; 

5. sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, o powierzchni użytkowej 

powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 

Gmina Rychtal planuje zastosować co najmniej dwa środki poprawy efektywności 

energetycznej w zakresie m.in. sporządzenia audytów energetycznych dla gminnych 

budynków użyteczności publicznej, termomodernizacji gminnych budynków użyteczności 

publicznej oraz instalacji odnawialnego źródła energii na potrzeby gminnych budynków 

użyteczności publicznej. 

Szczegółowy zakres planowanych inwestycji zawarto w rozdziale: Przedsięwzięcia 

racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. 
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10. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA, ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 

 

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza się do 

poprawy efektywności wykorzystania nośników energii. Osiągnięcie tego celu możliwe jest 

m.in. przez realizację działań w obszarze modernizacji źródeł ciepła, efektywnego 

wykorzystania wyprodukowanego ciepła oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii 

elektrycznej. 

Przedsięwzięcia zaplanowane w okresie 2021-2030 42  w sektorze publicznym w zakresie 

ograniczenia zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych dotyczą następujących 

działań: 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Rychtal 

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, 

 

42 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030 (projekt) 
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• 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, 

• 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, 
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• 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  

w czasach, gdy stosowane wówczas rozwiązania budowlane nie uwzględniały w 

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.  

Harmonogram realizacji: 2021-2027 
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2. Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności w 

Gminie Rychtal 

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. Łącznie w ramach działania zostanie wymienione około 

197 lamp sodowych. 

Harmonogram realizacji: 2021-2027 

Realizacja przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych 

będzie kontynuowana również w perspektywie długoterminowej do roku 2036 roku. 

 

Przedsięwzięcia zaplanowane w okresie 2022-2036 w sektorze prywatnym w zakresie 

ograniczenia zużycia ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych dotyczą następujących 

działań: 

1. 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,  
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- wymianę starych kotłów węglowych na nowe zasilane automatycznie, spełniające wymogi 

Ekoprojektu43 i uchwały antysmogowej44,  

- 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. Zastosowanie kotłów o 

lepszych parametrach umożliwia zmniejszenie ilości paliw przy zachowaniu na tym samym 

poziomie ilości wytworzonego ciepła.  

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. 

Harmonogram realizacji: 2022-2030. 

2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych 

Działanie obejmuje poprawę efektywności energetycznej w budynkach zarządzanych przez: 

 

43 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 

44  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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• 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. 

Zadanie może dotyczyć również innych budynków wielorodzinnych na terenie Gminy w 

przypadku zidentyfikowania takich potrzeb przez Zarządcę. 

Szczegółowe zaplanowanie prac termomodernizacyjnych będzie poprzedzone opracowaniem 

audytów energetycznych dla budynków. 

Harmonogram realizacji: 2022-2030 

 

11. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOK ALNYCH 

ZASOBÓW PALIW I ENERGII, Z UWZGLĘDNIENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ  I CIEPŁA 

WYTWARZANYCH W INSTALACJACH ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII, ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA UŻYTKOWEGO WYTWARZANYCH  W KOGENERACJI ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH;  

 

Obecnie na terenie Gminy Rychtal nie ma zakładów produkujących ciepło lub energię 

elektryczną, których nadwyżki można zagospodarować. Na terenie Gminy nie ma również 

instalacji przemysłowych, z których można wykorzystać ciepło odpadowe. Nie ma również na 

terenie Gminy instalacji produkujących energię elektryczną i ciepło w kogeneracji. Produkcja 

energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii odbywa się na potrzeby 

indywidualne. 
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12. WSPÓŁPRACA Z INNYMI GMINAMI 

 

Konieczność uzgodnienia współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie tematycznym 

niniejszego opracowania wynika z ustawy Prawo energetyczne 45  (Art. 19, ust.3, pkt. 4). 

Wystosowano pisma do gmin ościennych tj. Baranów, Domaszowice, Namysłów, Trzcinica, 

Wołczyn, Bralin, Perzów. W korespondencji zwrócono się o udzielnie informacji w zakresie 

poniższych zagadnień: 

1. Czy Gmina posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe ” lub czy czynione są zamierzenia w tym kierunku? 

2. W jaki sposób Gmina zaopatruje się w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe? 

Czy na obszarze gminy istnieją lokalne podmioty będące źródłem energii? Jeżeli tak, to 

czy możliwe jest ich zagospodarowanie we współpracy z Gminą Rychtal? 

3. Czy istnieją powiązania Gminy z Gminą Rychtal w zakresie pokrywania potrzeb 

energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych? 

4. Czy są Państwu znane elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie Gminy Rychtal, 

których budowa, rozbudowa lub modernizacja wpłynęłaby na zaopatrzenie Państwa 

Gminy w ciepło, paliwa lub energię? Jeśli tak, prosimy o wskazanie takich działań. 

5. Czy na obszarze Gminy znane są elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z 

Gminą Rychtal?  

6. Czy w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, gmina 

dostrzega zasadność podjęcia rozmów i stosownych działań we współpracy z Gminą 

Rychtal? 

Gmina Rychtal otrzymała korespondencję zwrotną od Baranów, Domaszowice, Trzcinica, 

Bralin, Perzów. Poniżej przedstawiono przekazane informacje. 

 

 

45 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2021 r. poz. 716 
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Gmina Bralin 

Gmina Bralin nie posiada „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe”, jednak planuje go opracować. Gmina ma podpisane umowy na 

dostawy energii elektrycznej, brak jest natomiast dostawców ciepła i gazu na terenie gminy. 

Według gminy Bralin nie ma powiązań z Gminą Rychtal w zakresie pokrywania potrzeb 

energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych. Nie są znane elementy infrastruktury 

zlokalizowane na terenie Gminy Rychtal, których budowa, rozbudowa lub modernizacja 

wpłynęłaby na zaopatrzenie Gminy Rychtal w ciepło, paliwa lub energię, jak również nie są 

znane elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z Gminą Rychtal. Gmina Bralin nie 

dostrzega zasadności podjęcia rozmów i stosownych działań we współpracy z Gminą Rychtal, 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym. 

Korespondencja z dnia 29.05.2022 r. 

Gmina Domaszowice 

Gmina Domaszowice posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe Gminy Domaszowice na lata 2007-2025".  

Na terenie Gminy Domaszowice występują kotłownie lokalne zabezpieczające potrzeby 

obiektów użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz 

zakładów. Zaspakajają one potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej 

wody użytkowej oraz technologii. Kotłownie wykorzystują jako paliwo olej opałowy, węgiel 

kamienny lub gaz płynny. Z uwagi na lokalny charakter kotłowni i ich oddalenie od Rychtala 

istnieje niewielka szansa na wspólne zagospodarowanie.  

Przez teren gminy Domaszowice przebiega linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Dobrzeń 

— Trębaczew oraz linia elektroenergetyczna 110 kV relacji Wołczyn —Namysłów. Gmina 

Domaszowice zasilana jest w energię elektryczną z trzech stacji GPZ 110/15 kV: Namysłów oraz 

Wołczyn, z których wyprowadzone są linie średniego napięcia w kierunku stacji 

transformatorowych zlokalizowanych na terenie Gminy Domaszowice i gmin sąsiednich. 

Jednocześnie prężnie rozwija się obszar produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznych na 

lokalną skalę i jest to obszar do zagospodarowania w ramach współpracy pomiędzy Gminami. 
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Przez teren gminy Domaszowice przebiega sieć gazowa przesyłowa wysokiego ciśnienia 

relacji: Skałągi — Namysłów, nie występuje tutaj jednak odgałęzienie do rejonu gminy 

Domaszowice. W związku z tym, mieszkańcy gminy Domaszowice nie są zaopatrywani w gaz 

przewodowy.  

Nie istnieją powiązania w zakresie pokrywania potrzeb ciepłowniczych czy też gazowych 

pomiędzy Gminami Rychtal i Domaszowice. Jednocześnie z uwagi na zasilanie naszej Gminy z 

trzech stacji GPZ 110/15 kV: Namysłów oraz Wołczyn, z których wyprowadzone są linie 

średniego napięcia w kierunku stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Domaszowice i gmin sąsiednich — istnieje powiązanie w tym obszarze pomiędzy Gminami. 

Budowa farm fotowoltaicznych wraz z rozbudową/modernizacją linii przesyłowych oraz 

magazynów energii na terenie Gmin wpłynęłoby pozytywnie na zaopatrzenie Gminy 

Domaszowice w energię elektryczną. Potencjalna rozbudowa linii elektrycznych oraz 

magazynów energii zlokalizowanych na terenie Gmin wymagałoby uzgodnień z Gminą Rychtal. 

Gmina Domaszowice dostrzega zasadność rozmów i stosownych działań w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego pomiędzy Gminami Domaszowice i Rychtal. Głównym 

obszarem takich działań powinno być pozyskiwanie energii w ramach OZE oraz rozbudowa linii 

przesyłowych i magazynów energii. 

Znak pisma: R1.033.2.2022.PJ, pismo z dnia 17.05.2022 

Gmina Trzcinica 

Gmina Trzcinica posiada dokument pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

energetyczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzcinica" przyjęty uchwałą nr V/65/2019 Rady 

Gminy Trzcinica z dnia 27 marca 2019 r.  

Na terenie gminy Trzcinica brak jest zorganizowanego scentralizowanego systemu 

ciepłowniczego (nie istnieją zakłady produkujące ciepło). Funkcjonują głównie indywidualne 

źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie lokalne w zabudowie wielorodzinnej. 

Operatorem elektroenergetycznym na terenie Gminy Trzcinica jest ENERGA — OPERATOR S.A. 

Oddział w Kaliszu. Obecnie nie istnieją lokalne podmioty będące źródłem energii. Przy granicy 

z gminą Rychtal planowana jest lokalizacja farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 90 MW. 
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Operatorem dystrybucyjnej sieci gazowej na terenie gminy jest Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu. Obecnie sieć gazowa obejmuje miejscowości 

Trzcinica i Laski. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło Gmina Trzcinica jest samowystarczalna, tzn., że ciepło 

dostarczone odbiorcom zlokalizowanym na obszarze gminy jest produkowane w całości w 

źródłach ciepła zlokalizowanych na jej terenie.  

Istnieje powiązanie z Gminą Rychtal, ponieważ systemy elektroenergetyczne zasilające Gminę 

Trzcinica oraz sąsiednie jednostki są powiązane ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. 

Inwestycje w systemy elektroenergetyczne, jak również ich eksploatacja to przedsięwzięcia o 

zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Istnieje możliwość współpracy w zakresie 

uczestnictwa w grupowych zakupach energii oraz realizacji projektów partnerskich w 

ubieganiu się o dofinansowaniu na inwestycji w OZE. 

Istnieje możliwość współpracy i wspólnego działania kilku gmin w ramach budowy nowych 

obiektów sieci gazowych i gazyfikacji nowych terenów, a także docelowo wspólnych zamówień 

publicznych na dostawę gazu. 

Nie są znane elementy infrastruktury, których rozbudowa wymaga uzgodnień z Gminą Rychtal. 

Gmina Trzcinica dostrzega potrzebę rozmów i działań, które mają na celu poprawę 

bezpieczeństwa energetycznego. 

Pismo znak: RRS-V.604.30.2022, pismo z dnia 17.05.2022 r. 

Gmina Baranów 

Gmina Baranów posiada "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe na obszarze Gminy Baranów", które zostały przyjęte Uchwałą Nr 

XXII/168/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku. Gmina zaopatruje się w energię elektryczną, cieplną 

i paliwa gazowe z dostępnych źródeł zaopatrujących Gminę Baranów w energię elektryczną, 

cieplną i paliwa gazowe. Na obszarze Gminy Baranów nie istnieją lokalne podmioty będące 

źródłem energii. 

Nie istnieją powiązania Gminy Baranów z Gminą Rychtal w zakresie pokrywania potrzeb 

energetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych. Gminie Baranów nie są znane elementy 
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infrastruktury zlokalizowane na terenie Gminy Rychtal, których budowa, rozbudowa lub 

modernizacja wpłynęłaby na zaopatrzenie Gminy Baranów w ciepło, paliwa lub energię.  

Na obszarze Gminy Baranów nie ma elementów infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z Gminą 

Rychtal. Gmina Baranów nie współpracuje, ani nie przewiduje współpracy z Gminą Rychtal w 

zakresie inwestycji dot. zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną lub paliwa gazowe. 

Pismo znak: GP.600.01.2022.MK, pismo z dnia 16.05.2022 r. 

Gmina Perzów 

Gmina Perzów jest w trakcie prac nad projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Perzów na lata 2022-2036.  

Na terenie Gminy Perzów nie funkcjonuje sieć ciepłownicza ani gazowa. Podstawą 

zaopatrzenia w ciepło są kotłownie indywidualne wykorzystujące węgiel, drewno, olej 

opałowy oraz gaz ciekły. Podmiotem zaopatrującym w energię elektryczną jest ENERGA-

OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu. 

Aktualnie na obszarze gminy nie istnieją podmioty będące źródłem energii możliwym do 

wspólnego zagospodarowania we współpracy z Gminą Rychtal. 

Gmina Perzów ma bezpośrednie powiązania z Gminą Rychtal w zakresie wspólnego podmiotu 

zaopatrującego w energię elektryczną tj. ENERGA-OPERATOR S.A. oraz wspólnego udziału w 

Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz. 

Gminie Perzów nie są znane elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie Gminy Rychtal, 

których budowa, rozbudowa lub modernizacja wpłynęłaby na zaopatrzenie Gminy Perzów w 

ciepło, paliwa lub energię. 

Nie są znane elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe zlokalizowane na terenie Gminy Perzów, których rozbudowa wymaga 

uzgodnień z Gminą Rychtal. 

Gmina Perzów jest otwarta na współpracę z sąsiadującymi gminami, w tym z Gminą Rychtal, 

w zakresie działań zwiększających bezpieczeństwo energetyczne na rynku lokalnym. 
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Pismo znak: ROŚ GPK.621.2.2.2022, pismo z dnia 04.05.2022 r. 

Podsumowanie 

Gminy ościenne są powiązane z Gminą Rychtal systemem elektroenergetycznym  

o charakterze regionalnym, którym zarządza ENERGA-OPERATOR S.A. Współpraca z gminami 

ościennymi jest realizowana na szczeblu przedsiębiorstwa energetycznego. Gmina Perzów, 

Gmina Baranów, Gmina Bralin i Gmina Trzcinica mają bezpośrednie powiązania z Gminą 

Rychtal w zakresie wspólnego udziału w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.  

Podstawowym celem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,  jest szeroko pojęta 

usługa oświetleniowa, polegająca na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym 

stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej.  

System gazowniczy na analizowanym obszarze jest zarządzany przez Polską Spółkę 

Gazownictwa Sp. z o.o., jednak na terenie Gminy Rychtal nie funkcjonuje sieć gazowa. 

Gminy nie są ze sobą powiązane w zakresie systemu ciepłowniczego, który w analizowanych 

gminach opiera się na indywidualnych źródłach ciepła. Ze względu na rozproszony charakter 

zabudowy nie dostrzega się zasadności nawiązywania współpracy pomiędzy Gminami w 

zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej. Gminy nie prowadzą współpracy w zakresie 

wykorzystywania nadwyżek lokalnych paliw.  

Perspektywicznym kierunkiem współpracy może być wspólne pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych na realizację instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii wraz z 

magazynami energii oraz edukacja ekologiczna w celu zwiększenia świadomości 

społeczeństwa na temat szkodliwości wykorzystywania przestarzałych technologii ogrzewania 

budynków. 

Gminy ościenne deklarują chęć współpracy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Rychtal na lata 2022-2036 został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z 

polityką energetyczną państwa (pismo znak: DI-III.7231.34.2022, z dnia 28.07.2022 r.). 


