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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

W dokumencie przedstawiono prognozę oddziaływania na środowisko dla „Projektu  Programu 

Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”. Prognozę 

sporządzono głównie przy zastosowaniu metody indukcyjno-opisowej, polegającej na charakterystyce 

istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w logiczną całość posiadanych informacji 

o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą 

wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń programu. Posłużono się również metodą 

porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako całości. Porównano 

zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. Prognozę 

oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji 

o środowisku oraz w tym kontekście - stopień ogólności (lub szczegółowości) ustaleń programu. 

Do przygotowania niniejszej analizy wykorzystano następujące dokumenty: VII Wspólnotowy 

Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego;  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020; Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE); Polityka energetyczna Polski do 2040 roku; 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK); Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 

(KPGO 2022); Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030; Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2016-2020; 

Projekt Programu Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 – 

2028; Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Rychtal na lata 2020-2040; Strategia Rozwoju 

Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2020; Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 

2017-2020 z perspektywą do 2024 roku; Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. 

W POŚ zdefiniowano 10 obszarów interwencji. W obrębie każdego z nich postawiono cele, 

określono kierunki interwencji i podzielono je na szczegółowe zadania do realizacji. Największymi 

zdiagnozowanymi problemami w Gminie Rychtal są zły stan i małe zasoby wód powierzchniowych, duży 

obszar pól uprawnych, co potencjalnie umożliwia zanieczyszczenie nawozami wód powierzchniowych 

i podziemnych, niewystarczająca wydajność stacji uzdatniania wody w sieci wodociągowej oraz emisja 

obszarowa z lokalnych palenisk. Do pozytywów należy zaliczyć duży udział lasów w powierzchni gminy, 

dodatkowo wspierany wizerunkowo przez obszar Lasów Rychtalskich, brak licznych ciągów 

komunikacyjnych, niewielką liczbę stacji benzynowych oraz brak dużych obiektów przemysłowych dzięki 

czemu zanieczyszczenia i ryzyko poważnej awarii są niewielkie. Gmina jest w przeważającej części 

skanalizowana, a także spełnia systematycznie rosnące wymagania w zakresie recyklingu i przygotowania 

do ponownego wykorzystania poszczególnych odpadów. 

Realizacja POŚ pomoże w utrzymaniu silnych obszarów w zakresie ochrony środowiska, ale przede 

wszystkim pomoże zlikwidować zdiagnozowane w dokumencie słabe strony w tym zakresie.  

Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie do występowania negatywnych tendencji 

w zakresie korzystania ze środowiska. Szczególnie odczuwalne skutki mogą wystąpić w następujących 

obszarach:  wzrost emisji ze źródeł rozproszonych oraz liniowych; wzrost hałasu w pobliżu dróg;  wzrost 

zagrożenia powodziowego oraz zagrożenie suszą;  degradacja pół uprawnych; degradacja zasobów 

przyrodniczych, w szczególności Lasów Rychtalskich. W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony, 

negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest 

więc konieczna. 

W przypadku realizacji zadań wymienionych w POŚ, odpowiednio jako Zadania 1.9 oraz 2.3 

(Tabela zadań str. 9) istnieje ryzyko, że będą to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko. Jednak na etapie opracowania projektu POŚ nie są znane dokładne parametry inwestycji, 
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decydujące o zaklasyfikowaniu do kategorii mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z tym szczegółową prognozę oddziaływania na środowisko dla wymienionych zadań będzie 

można przeprowadzić dopiero po rozpoczęciu ich realizacji.  

Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć zawartych w Programie 

będzie się ograniczało w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac 

budowlanych związanych z planowaną inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną emisją 

hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisją pyłów. Negatywne oddziaływania 

na środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, 

odwracalnymi, o charakterze lokalnym. Natomiast na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko 

będzie znikome, prawdopodobnie mniejsze w stosunku do stanu obecnego. Biorąc pod uwagę, 

że dla niektórych z planowanych zadań inwestycyjnych, wymagane będzie przeprowadzenie 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków 

środowiskowych, przyjęto że na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich 

potencjalnych skutków środowiskowych. 

POŚ dla Gminy Rychtal przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią 

się do poprawienia stanu środowiska na terenie gminy, a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie ludzi 

i poprawią standard życia mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele są spójne z celami przyjętymi 

w nadrzędnych dokumentach strategicznych oraz dokumentach o charakterze programowym. W związku 

z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia zarówno 

z formalnego jak i z ekologicznego punktu widzenia. Znaczna część planowanych inwestycji 

wymaga indywidualnego potraktowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ. 

W tym przypadku wszelkie oddziaływania i środki zaradcze, w tym alternatywne rozwiązania kluczowych 

problemów, będą szczegółowo przeanalizowane pod kątem konkretnej inwestycji. 

 

2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono głównie przy zastosowaniu metody 

indukcyjno-opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu 

w logiczną całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska 

i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń programu. 

Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu środowiska jako 

całości. Porównano zaproponowane rozwiązania planistyczne z istniejącymi uwarunkowaniami 

przyrodniczymi. Prognozę oddziaływania na środowisko przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny 

stan dostępnej informacji o środowisku oraz w tym kontekście - stopień ogólności (lub szczegółowości) 

ustaleń programu. 

Ocenę i identyfikację znaczących oddziaływań poszczególnych zadań na środowisko dokonano 

metodą opisową, zawierającą zestawienie możliwych (pozytywnych bądź negatywnych) oddziaływań 

ocenianych zadań na środowisko naturalne. 

Do przygotowania niniejszej analizy wykorzystano następujące dokumenty o zasięgu regionalnym 

i lokalnym:  

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rychtal na lata 2016-2020 

 Projekt Programu Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 

2025 – 2028 

 Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Rychtal na lata 2020-2040 
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 Strategia Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2020 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024 roku 

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku 

Na szczeblu krajowym analizie poddano cele ustalone w ramach dokumentów takich jak:  

 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) - przyjęta przez Radę Ministrów 

14 lutego 2017 r., jest aktualizacją Strategii Rozwoju Kraju 2020., 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 przyjęta uchwałą Rady Ministrów 

z dnia 17 września 2019 r., 

 Polityka Ekologiczna Państwa 2030 przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. 

 Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 135 przyjęta uchwałą Rady Ministrów 

z dnia 2 lutego 2021 r., 

 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 - (projekt z 18.12.2019 r.), 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 – Trzecia Fala Nowoczesności - przyjęta Uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. (Dz. U z 2013r. Nr 16, poz. 121), 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 przyjęta została uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2019 r., 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku  przyjęta uchwałą Rady Ministrów 

z dnia 24 września 2019 r., 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) - przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 października 

2013 r., 

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem 

działań na lata 2015-2020 przyjęty uchwałą Nr 213 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2015 r. (M.P. 

z 2015 r. poz. 1207), 

 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2020137 (projekt z dnia 

21 sierpnia 2020 r.). 

 Plan przeciwdziałania skutkom suszy (projekt z października 2020 r., po strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko, podlegający procedurze legislacyjnej), 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – aktualizacja przyjęty 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1911), 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (KPGO 2022) przyjęty został przez Radę Ministrów 

Uchwałą nr 88 z dnia 1 lipca 2016 r. (MP z 2016, poz.784). 

W dokumencie uwzględniono także cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym 

i wspólnotowym. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym znajdują 

odzwierciedlenie m.in. w traktatach, dyrektywach i innych dokumentach strategicznych Unii Europejskiej 

(UE). Ogólne zasady i podstawowe ramy polityki m.in. w dziedzinie środowiska określają główne akty 

prawa pierwotnego - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Traktat o Unii Europejskiej 

(TUE) 122 , które odnoszą się do działań w takich obszarach jak: racjonalne wykorzystywanie zasobów 

naturalnych, poprawa jakości środowiska, zarządzanie zasobami wodnymi, czy rozwiązywanie problemów, 

w szczególności dotyczących zmian klimatu. W kwestii zmian klimatu UE projektuje oraz wdraża polityki 

i strategie klimatyczne. W dokumencie Biała Księga „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy 

działania” określone zostały podstawy do przygotowania w sposób najbardziej efektywny i ekonomicznie 

uzasadniony kompleksowej strategii UE ułatwiającej dostosowanie gospodarki i społeczeństwa krajów 

członkowskich do aktualnych i oczekiwanych zmian klimat. W świetle prognozowanych zmian 

klimatycznych i degradacji środowiska podstawowym planem działania na rzecz zrównoważonej 
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gospodarki UE jest przyjęty 11 grudnia 2019 r. Europejski Zielony Ład. Celem dokumentu, stanowiącego 

europejską strategię wzrostu gospodarczego, jest transformacja gospodarcza krajów członkowskich, która 

ma przekształcić Europę w neutralne klimatycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo 

o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. Nawiązuje do koncepcji zrównoważonego 

rozwoju, wg założeń przebudowa gospodarki UE pozwoli najpóźniej do 2050 r. zredukować emisje gazów 

cieplarnianych w Europie do poziomu zero netto. Zmiany gospodarki mają być prowadzone w kierunku 

wzrostu nowoczesności, zasobooszczędności i konkurencyjności tak, by umożliwiły osiągnięcie 

niezależności od eksploatacji zasobów naturalnych. Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej 

stanowi integralną część Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego 

i zintegrowanego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020), w której 

określona została potrzeba wspólnego działania państw UE na rzecz wychodzenia z kryzysu, 

wprowadzania reform związanych z globalizacją, starzeniem się społeczeństw i rosnącą potrzebą 

racjonalnego wykorzystania zasobów. Jeden z trzech priorytetów Strategii Europa 2020, mówi o wzroście 

zrównoważonym, czyli transformacji w kierunku gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej i efektywnie 

korzystającej z zasobów. Cele ochrony środowiska w zakresie polityki wodnej oraz redukcji zanieczyszczeń 

określają dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Ramowa Dyrektywa Wodna określa ramy działania 

w dziedzinie polityki wodnej oraz zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania 

i ochrony zasobów wodnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych 

emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych ma na celu poprawę jakości powietrza 

(zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia) oraz osiągnięcie unijnych celów dotyczących 

ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów – poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza. 

Polityka ochrony krajobrazu, podobnie jak polityka ochrony środowiska, nie jest przedmiotem wyłącznych 

kompetencji Unii Europejskiej, lecz kompetencji dzielonych przez nią z jej państwami członkowskimi. 

 

3. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu 

oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

3.1. Program Ochrony Środowiska Gminy Rychtal na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-

2027 

 

„Program Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024 – 

2027” (POŚ) określa politykę w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Według założeń, 

przedstawionych w tym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska 

naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące 

środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym 

zakresie prawa. 

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową oraz wyznacza cele i zadania 

środowiskowe usystematyzowane według priorytetów. Opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie 

aktualnego stanu środowiska w gminie, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne 

są do kompleksowego rozwiązania zdiagnozowanych problemów związanych z ochroną środowiska.  

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

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

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

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

dokonuje się okresowo co 2 lata. 
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Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie w odniesieniu 

m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony 

powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony 

przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego 

oraz określenie stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, 

w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych 

oraz strategii ich realizacji. 

 

3.1. Główne cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Rychtal na lata 2020-2023 perspektywą 

na lata 2024-2027 

 

W POŚ zdefiniowano 10 obszarów interwencji. W obrębie każdego z nich postawiono cele, 

określono kierunki interwencji i podzielono je na szczegółowe zadania do realizacji. Największymi 

zdiagnozowanymi problemami w Gminie Rychtal są zły stan i małe zasoby wód powierzchniowych, duży 

obszar pól uprawnych, co potencjalnie umożliwia zanieczyszczenie nawozami wód powierzchniowych 

i podziemnych, niewystarczająca wydajność stacji uzdatniania wody w sieci wodociągowej oraz emisja 

obszarowa z lokalnych palenisk. Do pozytywów należy zaliczyć duży udział lasów w powierzchni gminy, 

dodatkowo wspierany wizerunkowo przez obszar Lasów Rychtalskich, brak licznych ciągów 

komunikacyjnych, niewielką liczbę stacji benzynowych oraz brak dużych obiektów przemysłowych dzięki 

czemu zanieczyszczenia i ryzyko poważnej awarii są niewielkie. Gmina jest w przeważającej części 

skanalizowana, a także spełnia systematycznie rosnące wymagania w zakresie recyklingu i przygotowania 

do ponownego wykorzystania poszczególnych odpadów. 

Realizacja POŚ pomoże w utrzymaniu silnych obszarów w zakresie ochrony środowiska, ale przede 

wszystkim pomoże zlikwidować zdiagnozowane w dokumencie słabe strony w tym zakresie.  

Zaplanowane w projekcie POŚ cele, kierunki interwencji i zadania przedstawiono w tabeli  poniżej
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Tabela 1 Cele, kierunki interwencji i zadania w projekcie POŚ. 

Obszar 
interwencji 

Cel 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny Nazwa 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1. Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych 

i innych 
zanieczyszczeń 

emitowanych do 
powietrza 

Ograniczenie emisji 
ze źródeł 

rozproszonych 
(paleniska i kotły w 

budynkach) 

1.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na 
potrzeby c.o. oraz c.w.u. obiektów mieszkalnych – modernizacja 
indywidualnych kotłowni domowych. 

Liczba modernizacji [szt.] 0 50 

Właściciele prywatni 
budynków 

1.2 Wymiana starych kotłów i palenisk w budynkach JST Liczba modernizacji [szt.] 0 5 Gmina Rychtal 

1.3 Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach 
grzewczych i na otwartych przestrzeniach. 

Liczba kontroli [szt.] 0 100 
Gmina Rychtal 

Ograniczenie emisji 
ze źródeł liniowych 

(dróg) 

1.4 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 
Długość wybudowanych 
ścieżek rowerowych [km] 

0 10 
Gmina Rychtal 

1.5 Wzrost udziału pojazdów elektrycznych we flotach przedsiębiorców i 
prywatnych użytkowników na terenie gminy 

Udział pojazdów 
elektrycznych i 
hybrydowych [%] 

0 5 

Podmioty gospodarcze i 
osoby prywatne z 
terenu gminy 

Zwiększenie 
efektywności 

energetycznej i 
rozwój OZE 

1.6 Rozbudowa sieci mikroelektrowni fotowoltaicznych 
Liczba nowych instalacji 
OZE na terenie gminy 
[szt.] 

0 10 

Podmioty gospodarcze i 
osoby prywatne z 
terenu gminy 

1.7 Modernizacja oświetlenia ulic, budynków i terenów z wykorzystaniem 
najnowszych źródeł oświetleniowych o wysokiej klasie energetycznej 

Liczba modernizacji [szt.] 0 10 

Gmina Rychtal, 
właściciele i zarządcy 
dróg 

1.8 Termomodernizacja budynków wykorzystywanych przez JST Liczba modernizacji [szt.] 0 2 
Gmina Rychtal 

1.9 Budowa elektrowni wiatrowych Liczba elektrowni [szt.] 0 1 
Prywatny inwestor 

2.Zagrożenia 
hałasem 

Ochrona mieszkańców 
przed hałasem 

 

Monitorowanie 
poziomu hałasu 

2.1 Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej Liczba pomiarów [szt.] 0 5 WIOŚ Poznań 

2.2 Kontrola emisji hałasu do środowiska z dróg krajowych Liczba pomiarów [szt.] 0 2 
WIOŚ Poznań 

Ograniczenie hałasu 
Redukcja hałasu 

emitowanego przez 
transport drogowy 

2.3 Przebudowa drogi krajowej nr 39 przechodzącej przez teren gminy 
Długość przebudowy 
[km] 

0 2 

GDDKiA Poznań, 
zarządcy dróg 

2.4 Prowadzenie edukacji ekologicznej dot. klimatu akustycznego: w zakresie 
szkodliwości hałasu oraz promowania ruchu pieszego, jazdy na rowerze 
i transportu publicznego. 

 

Liczba wydarzeń [szt.] 0 1 

 
Gmina Rychtal 
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Obszar 
interwencji 

Cel 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania  
Podmiot 

odpowiedzialny Nazwa 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

3. Pola 

elektromagn

etyczne 

Ochrona przed 
ponadnormatywnym 

promieniowaniem 
elektromagne 

tycznym 

Ograniczenie 
niekorzystnego 

oddziaływania pól 
elektromagnetyczny

ch 

3.1 Prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych (zgodnie z PMŚ).  Liczba pomiarów [szt.] 0 1 WIOŚ Poznań 

3.2 Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi 

Liczba zapisów [szt.] 0 1 
Gmina Rychtal  

3.3 Prowadzenie ewidencji źródeł wytwarzających pola elektromagnetyczne Liczba zapisów [szt.] 0 1 Gmina Rychtal  

Edukacja 
ekologiczna 

 
3.4 Edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM.  

Liczba działań 
edukacyjnych [szt.] 

0 2 
Gmina Rychtal 

4.Gospodaro

wanie 

wodami 

Gospodarowanie 
wodami dla ochrony 

przed: 
powodzią, suszą 
i deficytem wody 

Zabezpieczenie 
przed powodziami 

4.1 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Liczba przeglądów [szt.] 0 1 
Właściciele gruntów, 
Spółki wodne 

4.2 Budowa systemów małej retencji 
Liczba nowych systemów 
[szt.] 

0 5 
Gmina Rychtal 
Podmioty z branży 
rolniczej 

Minimalizacja 
efektów suszy i 
deficytów wody 

4.3 Ograniczenie spływu powierzchniowego 
Liczba nowych urządzeń 
[szt.] 

0 2 

Gmina Rychtal, 
Podmioty gospodarcze, 
Właściciele 
nieruchomości 

4.4 Działania edukacyjne w zakresie małej retencji 
Liczba działań 
edukacyjnych [szt.] 

0 1 
Gmina Rychtal 

5.Gospodark

a wodno - 

ściekowa 

Zapewnienie dostępu 
do wody pitnej 

Poprawa 
skuteczności 

zaopatrzenia w 
wodę 

5.1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody Liczba inwestycji [szt.] 0 1 

Gmina Rychtal 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych 

Ograniczenie 
odpływu biogenów 

z terenów 
rolniczych 

5.2 Działania edukacyjne dotyczące dobrych praktyk w zakresie nawożenia 
Liczba spotkań z 
rolnikami [szt.] 

0 2 

Gmina Rychtal, ARiMR, 
WIR 

Dążenie do 
osiągnięcia dobrego 

stanu wód 

5.3 Budowa systemów wspomagających proces samooczyszczania rzek 
Liczba nowych i 
wyremontowanych 
urządzeń [szt.] 

0 5 
Gmina Rychtal, Wody 
Polskie 

5.4 Monitoring odprowadzania ścieków i nieczystości Liczba kontroli [szt.] 0 10 Gmina Rychtal, WIOŚ 

6.Zasoby 

geologiczne 

Racjonalne i 
efektywne 

gospodarowanie 
zasobami 

kopalin ze złóż 

Ograniczenie 
niekoncesjonowane

j eksploatacji 
zasobów 

 

6.1 Monitorowanie i kontrola niekoncesjonowanej eksploatacji zasobów Liczba kontroli [szt.] 0 5 
Minister Środowiska, 
Starosta 

6.2 Kontrola koncesji na wydobywanie złóż 
Liczba eksploatowanych 
złóż bez koncesji [szt.] 

0 0 
Minister Środowiska, 
Starosta 
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Ograniczanie presji 
środowiskowej 

wywieranej 
przez sektor górniczy 

Kontrola zasobów 
geologicznych 

6.3 Wydawanie pozwoleń w zakresie realizacji ustawy Prawa górniczego i 
geologicznego  

Liczba złóż 
eksploatowanych bez  
pozwoleń [szt.] 

0 0 

Gmina Rychtal 

Obszar 
interwencji 

Cel 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania  
Podmiot 

odpowiedzialny 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

   
6.4 Ochrona zasobów geologicznych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin  

Raport z ochrony 
zasobów geologicznych 

0 1 

Gmina Rychtal 

7.Gleby 

Ochrona gleb przed 
negatywnym 

oddziaływaniem 
antropogenicznym, 

erozją oraz 
niekorzystnymi 

zmianami klimatu 
 

Ochrona i 
zapewnienie 
właściwego 

sposobu 
użytkowania 

powierzchni ziemi, 
 

7.1 Promocja pakietów rolno-środowiskowo - klimatycznych Liczba wydarzeń [szt.] 0 1 
Gmina Rychtal, ARiMR, 
WODR 

7.2 Ochrona gruntów rolnych przed zmianą zagospodarowania poprzez 
uwzględnianie ich przeznaczenia w dokumentach planistycznych 

Liczba dokumentów [szt.] 0 1 

Gmina Rychtal 

Remediacja 
terenów 

zanieczyszczonych 
oraz 

rekultywacja 
terenów 

zdegradowanych 

7.3 Uprawa roślin energetycznych na glebach niskiej jakości.  
 

Powierzchnia upraw [ha] 0 1 

Gmina Rychtal 
Właściciele i zarządcy 
gruntów 

7.4 Wprowadzenie, odtworzenie zadrzewień śródpolnych służące ochronie gleb 
przed erozją wietrzną, poprawie stosunków mikroklimatycznych i 
biocenotycznych 

Liczba nowych 
zadrzewień [szt.] 

0 5 

Gmina Rychtal 
Właściciele i zarządcy 
gruntów 

7.5 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych i innych niż 
rolne  

Powierzchnia zalesionych 
terenów [ha] 

0 10 

Gmina Rychtal, Lasy 
Państwowe, 
Właściciele i zarządcy 
gruntów 

Edukacja 
ekologiczna 

7.6 Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego oraz informacja nt. 
dobrych praktyk rolniczych 

Liczba wydarzeń [szt.] 0 5 

Gmina Rychtal, ARiMR, 
WIR, WODR 

8.Gospodark

a odpadami i 

zapobiegani

e 

powstawani

u odpadów 

Racjonalna 
gospodarka odpadami 

 

Poprawa 
skuteczności 

systemu 
selektywnego 

zbierania odpadów 
komunalnych 

8.1 Działania informacyjne dla mieszkańców gminy Rychtal 

Osiągnięty poziom 
ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
kierowanych do 
składowania:  
 
 
 
 

18,24% 
[rok 

2018] 

<35% 
 

Gmina Rychtal 
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Osiągnięty poziom 
recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła: 

40,3% 
[rok 

2018] 
 

>50% 

 

Obszar 
interwencji 

Cel 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania 
 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Nazwa 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

   

 

Osiągnięty poziom 
recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia i 
odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych:  

100% 
[rok 

2018] 
 

>70% 

 

 
8.2 Organizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych 

Wyłonienie operatora dla 
zbiórki i wywozu 
odpadów komunalnych 
[szt.] 

1 1 Gmina Rychtal, 
Operator systemu 
zbiórki i wywozu 
odpadów 

 
8.3 Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk odpadów. 

Liczba dzikich 
wysypisk[szt.] 

0 0 Gmina Rychtal 
 

9.Zasoby 

przyrodnicze 

Ochrona 
różnorodności 

biologicznej i funkcji 
ekosystemów 

 

Ochrona przyrody i 
innych obszarów 

cennych 
przyrodniczo 

9.1 Uwzględnienie dokumentach planistycznych form ochrony przyrody 
 

Liczba nowych 
dokumentów bez 
zapisów dotyczących 
ochrony przyrody [szt.] 

0 0 

Gmina Rychtal 
 

9.2 Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni na terenie gminy  
Utrzymanie obecnego 
stanu zieleni. Raport [szt.] 

0 1 
Gmina Rychtal 
 

9.3 Ochrona, pielęgnacja i utrzymanie terenów leśnych obszaru Lasów 
Rychtalskich 

Utrzymanie obecnego 
stanu i statusu Lasów 
Rychtalskich. Raport [szt.] 

0 1 

Gmina Rychtal 
Nadleśnictwo Syców  

10.Zagrożeni

a 

poważnymi 

awariami 

 
Zapobieganie 

poważnym awariom 
przemysłowym 

i zagrożeniom 

 
 
 

Zmniejszenie 
zagrożenia 

10.1 Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnych awarii (kontrola podmiotów, 
których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii 
itp.) oraz uwzględnianie odpowiednich zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. decyzjach środowiskowych 

Liczba przypadków 
wystąpienia 
poważnych awarii [szt.] 

0 0 Gmina Rychtal, OSP, KP 
PSP, 
WIOŚ, przedsiębiorstwa 
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naturalnym oraz 
eliminacja i 

minimalizacja skutków 
w razie ich 

wystąpienia 

wystąpienia 
poważnej awarii 

oraz minimalizacja 
skutków w 
przypadku 

wystąpienia awarii 

10.2 Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku 
Liczba przypadków 
wystąpienia 
poważnych awarii [szt.] 

0 0 Sprawcy awarii 

10.3 Prowadzenie i aktualizacja rejestru poważnych awarii oraz bazy 
danych, w zakresie zakładów mogących powodować poważną awarię 

Liczba rejestrów [szt.] 

1 1 WIOŚ 

Obszar 
interwencji 

Cel 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Wskaźnik monitoringu realizacji zadania 
 

Podmiot 
odpowiedzialny 

 Nazwa 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

   

10.4 Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w 
sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu poważnych 
awarii 

Liczba nowych szkoleń i 
wydarzeń edukacyjnych 
[szt.] 

0 2 Gmina Rychtal, Policja, 
KP, PSP 

10.5 Szkolenia i ćwiczenia Zespołu Reagowania Kryzysowego 
Liczba nowych szkoleń i 
wydarzeń edukacyjnych 
[szt.] 

0 1 Gmina Rychtal 

10.6 Zakup specjalistycznego sprzętu służącego do usuwania skutków awarii i 
nadzwyczajnych zdarzeń 

Liczba nowych urządzeń 
[szt.] 

0 1 Gmina Rychtal, Policja, 
KP, PSP 
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3.2. Powiązania POŚ z innymi dokumentami  

 
Strategia została opracowana w oparciu o dokumenty wyższego rzędu takie jak: 

 VII Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego; 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE); 

 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku; 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK); 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022); 

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030; 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2016-2020; 

 Projekt Programu Ochrony Środowiska gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą 

na lata 2025 – 2028; 

 Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Rychtal na lata 2020-2040; 

 Strategia Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2020; 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą 

do 2024 roku; 

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku; 

 

4. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska 

4.1. Charakterystyka gminy 
Gmina Rychtal położona jest na terenie województwa wielkopolskiego (do 1998 roku 

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

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

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

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

Domaszowice (powiat namysłowski). Odległość do najbliższych ośrodków miejskich jest następująca: 

Opole - 74 km; Wrocław - 72 km; Katowice - 169 km; Poznań - 191 km; Łódź - 160 km; Warszawa - 

291 km; Kalisz - 84 km. 

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

co stanowi 15,8% powierzchni powiatu kępińskiego i 0,32% powierzchni województwa 

wielkopolskiego. Gmina Rychtal ma charakter rolniczo-leśny, który uzupełniany jest w mniejszym 

stopniu przez usługi i drobną przedsiębiorczość. W 2014 roku gminę zamieszkiwało 4.000 osób, 

co czyni ją szóstą gminą pod względem ludności w powiecie (7,02% ludności powiatu). Siedzibą 

Gminy i zarazem największą miejscowością jest Rychtal. Leży on 20 km na południe od stolicy 

powiatu – Kępna i 14 km na północ od Namysłowa (województwo opolskie). Sieć osadniczą 

Gminy Rychtal tworzy 19 miejscowości położonych na obszarze 10 sołectw. Są to w kolejności 

od najliczniejszego: Rychtal (1409 mieszkańców), Wielki Buczek (574 mieszkańców), 

Drożki (555 mieszkańców), Krzyżowniki (293 mieszkańców), Skoroszów (283 mieszkańców), 

Proszów (267 mieszkańców), Sadogóra (201 mieszkańców), Darnowiec (157 mieszkańców), 

Zgorzelec (141 mieszkańców) oraz Stogniewice (120 mieszkańców).  
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Miejscowość Rychtal znajduje się w tzw. Kotlinie Rychtalskiej. Kotlinę tę oddziela ciągnący 

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

wododział pomiędzy rzekami Prosną i Widawą. Równiny z piaszczysto-żwirowymi pagórkami 

osiągającymi 182,3 m n.p.m. pod Trębaczowem oddzielają Kotlinę Rychtalską od rozległej i bagnistej 

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

4.2. Klimat i jakość powietrza 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania, efekty ich realizacji oraz analizując dokumenty 

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

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

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

w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskim Regionalnym 

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

wyznaczono działania związane z redukcją emisji ze źródeł indywidualnego ogrzewania lokali 

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

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

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

systemowe. Wskazane w Szczegółowym harmonogramie działania powinny być realizowane 

na obszarach przekroczeń zgodnie z diagnozą przyczyny występowania przekroczeń. 

Poniżej przedstawiono efekty działań zaplanowane dla obszaru gminy Rychtal. 

Działania przedstawione w tabeli dotyczyły następujących kwestii: 

 Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w komunalnym zasobie mieszkaniowym 
i budynkach użyteczności publicznej (kod działania WpZOA). 

 Zachęty finansowe na modernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę kotłów, pieców 
i palenisk w gminach strefy wielkopolskiej (kod działania WpDOT). 

 

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

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

środowiska przyrodniczego charakteryzującym się różnorodnością źródeł i powszechnością 

występowania. Dopuszczalne poziomy hałasu dla wskaźników długookresowych i krótkookresowych 

określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Hałas pochodzenia antropogenicznego dzieli się, 

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

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

obiektów budowlanych różnego typu. Bywa on najczęstszą przyczyną skarg ludności. 

Wynika to między innymi z faktu, że hałasy tego typu mają najczęściej charakter ciągły, często 

o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Największymi źródłami są zakłady przemysłowe, wytwórcze 

i rzemieślnicze. 

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

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

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

samochodowych notowanego w ostatnich latach oraz wzmożonego ruchu tranzytowego 

(towarowego i osobowego) w komunikacji międzynarodowej. 

Podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska na terenie Gminy Rychtal 

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

Dominującymi źródłami hałasu przemysłowego są: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania 

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

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

technologiczne, transport wewnątrzzakładowy oraz urządzenia nagłaśniające. 

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

małym źródłem hałasu. Niewielkie źródło hałasu stanowią także zakłady usługowe, 

które nie są jednak mocno uciążliwe dla mieszkańców.  

Hałas komunikacyjny 

Największa uciążliwość hałasu obserwowana jest na obszarach położonych wzdłuż szlaków 

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

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

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

komunikacyjnych i osób w nich mieszkających.  

Uciążliwość hałasu może być pośrednio zmniejszana poprzez realizację inwestycji z zakresu 

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

ruchu pasów zieleni izolacyjnej. 

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

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

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

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

Badanie natężenia hałasu 

Teren Gminy Rychtal nie jest objęty systematycznymi badaniami klimatu akustycznego 

środowiska. Obowiązek przeprowadzenia takich badań i sporządzania odpowiednich map zagrożenia 

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

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

komunikacyjnego na terenie gminy Rychtal). 

 

4.4. Pola elektromagnetyczne 
Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych regulowane są przepisami dotyczącymi: 

● ochrony środowiska, 

● bezpieczeństwa i higieny pracy, 

● prawa budowlanego, 

● zagospodarowania przestrzennego, 

● przepisami sanitarnymi. 

Jako promieniowanie niejonizujące określa się promieniowanie, którego energia oddziałująca 

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

ze zmianami pola elektromagnetycznego. Poniżej zestawiono potencjalne źródła omawianego 

promieniowania 
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● urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne, 

● urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, 

(stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia), 

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

(urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne), 

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

50 -1000 Hz. 

Zagadnienia dotyczące promieniowania niejonizującego są określone przez Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

(Dz. U. 2003r., Nr 192, poz. 1883). Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

rozporządzenie ustala odrębną wartość składowej elektrycznej pola w wysokości 7 V/m. 

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludzi jest dozwolone bez ograniczeń, 

rozporządzenie ustala wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 

50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej w wysokości 60 A/m. 

Ponadto, rozporządzenie określa: 

● dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego; 

● metody kontroli dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych; 

● metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, 

jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów 

częstotliwości. 

Na terenie gminy Rychtal źródła promieniowania niejonizującego stanowią: 

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

● urządzenia radiokomunikacyjne, 

● radionawigacyjne i radiolokacyjne. 

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

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

o warunkach zabudowy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 

okresowych badań pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 12 listopada 2007 roku (Dz. U. 

Nr 221 poz. 1645),  na terenie województwa wielkopolskiego, w odległości większej niż 100 m 

od urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, wyznaczono 135 punktów pomiarowych 

dla trzyletniego cyklu pomiarowego.  

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

● w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 

50 tys., 

● w pozostałych miastach, 

● na terenach wiejskich. 

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

lokalizacjach pomiary powtarza się co 3 lata. 
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W całym powiecie Kępińskim pomiary były przeprowadzone w 2 lokalizacjach, poza obszarem 

gminy Rychtal. W 2018 roku średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól 

elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3MHz 

do 3000 MHz uzyskanych dla punktu pomiarowego w Mikorzynie wyniosła poniżej 0,3 [V/m], 

natomiast w 2017 roku w Kępnie zmierzono wartość tego współczynnika równą 0,61 [V/m]. 

 

4.5. Gospodarowanie wodami 
Wody powierzchniowe 

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

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

wszystkim niskimi sumami opadów atmosferycznych. Średni odpływ powierzchniowy nie odbiega 

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

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

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

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

okresowo podmokłe, w ich obrębie występują liczne rowy melioracyjne (część północna i środkowa 

gminy). Zadaniem rowów  jest odprowadzenie nadmiaru wód z terenów podmokłych. 

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

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

maksimum stany wód i przepływy w ciekach wyraźnie się zmniejszają. Na ogół cieki tego obszaru 

charakteryzują się szybkim przejściem od kulminacji do stanów niżówkowych, które na ogół 

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

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

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

ma charakter okresowy. 

Wody stojące na terenie gminy Rychtal zajmują bardzo niewielkie powierzchnie. 

Do charakterystycznych elementów sieci wodnej gminy należą przede wszystkim mniejsze zbiorniki 

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

zlokalizowane w dolinach rzecznych oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. 

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

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

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

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

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

Brak jest występowania naturalnych zbiorników wodnych – jezior czy sztucznych zbiorników 

retencyjnych. Jedynie znaczne obszary zajmują tereny okresowo lub stale podmokłe i to nie tylko 

w rejonach dolin. 

Sposób oceny i klasyfikacji stanu wód powierzchniowych określa Rozporządzenie Ministra 

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

ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu 

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

priorytetowych  (Dz.U. 2019 poz. 2149 ).  
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Oprócz klasyfikacji stanu jednolitych części wód (jcw), czyli oddzielnych i znaczących 

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

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

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

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania 

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

zanieczyszczenia antropogeniczne. Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód 

powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede 

wszystkim:  

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

a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), 

 zanieczyszczone odcieki drenarskie, 

 hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich 

niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach, 

 niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, 

zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach 

rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie jezior. 

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód 

powierzchniowych należą przede wszystkim: 

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

wodnych (na nieskanalizowanych obszarach); 

 zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom 

pozwolenia wodnoprawnego) 

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

poniżej. 

Tabela 2 Jednolite Części Wód Powierzchniowych w zasięgu których leży gmina Rychtal [źródło Wody Polskie] 

Lp. Kod JCWP 
 

Nazwa Dorzecze Region 
wodny 

Zlewnia Długość 
[km] 

1 PLRW60001713629 Studnica Odry Wrocław Widawa 52 

2 PLRW600017132629 Wołczyński 
Strumień 

Odry Wrocław Widawa 37 

 

Tabela 3 Stan JCWP zlokalizowanych na terenie gminy Rychtal [źródło: Wody Polskie] 

Kod JCWP 
 

Stan 
chemiczny 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan wód Zagrożenie nieosiągnięciem 
celów środowiskowych 

PLRW60001713629 dobry dobry zły niezagrożona 

PLRW600017132629 dobry zły zły zagrożona 

 

Wody podziemne 

Teren gminy Rychtal zgodnie z hydrogeologicznym podziałem kraju znajduje 

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

wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych 
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i trzeciorzędowych. Źródłem zaopatrzenia gminy w wodę jest poziom wodonośny czwartorzędowy, 

a tylko w niewielkim stopniu poziom trzeciorzędowy. Podstawowe zasoby wód podziemnych należą 

do Lokalnych Zbiorników Wód Podziemnych LZWP występujących na terenie gminy. 

Zasoby wodne poziomu czwartorzędowego w zdecydowanej większości zlokalizowane 

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

piętrowy, w zależności od przewarstwień gliniastych. Występują generalnie w 2÷3 poziomach. 

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

w dolinach rzecznych do 4 – 7,5 m na obszarze Wysoczyzny. Poziom głębiej zalegający (głębokość 

20 – 50 m) występuje wśród piasków interglacjalnych, pod warstwą glin zwałowych tworzących 

warstwę napierającą. Z danych zawartych w dokumentacjach są one eksploatowane na terenie całej 

gminy i należą do wód średniej jakości. 

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

Wody gruntowe swym charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

czwartorzędowych, związanych z dolinami podścielanymi dolinami kopalnymi. 

 

Obszary zagrożone powodzią 

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

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

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

do 22 grudnia 2013 r.  

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

ust. 8 ustawy – Prawo wodne oraz art. 14 Dyrektywy Powodziowej, podlegają przeglądowi oraz 

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

powodziowego oraz koniecznością planowania i realizacji działań mających na celu ograniczenie 

negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego 

oraz działalności gospodarczej. 

Wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego dofinansowane było ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

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

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

w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 
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Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego 

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

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

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

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

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

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

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

przez dyrektorów urzędów morskich. 

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

w I cyklu, i w uzasadnionych przypadkach ich aktualizacji. Sporządzone zostały również nowe mapy 

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych 

w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej 

w 2018 r. 

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

typy powodzi (ze względu na źródło): 

 powódź rzeczna – w dwóch scenariuszach: naturalne wezbranie oraz zniszczenie 

wałów przeciwpowodziowych; 

 powódź od strony morza – w dwóch scenariuszach: naturalne wezbranie 

oraz zniszczenie wałów przeciwpowodziowych lub przeciwsztormowych; 

 powódź od urządzeń hydrotechnicznych – związana z zalaniem terenu w przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących. 

Dla powodzi od strony rzek aktualizowano mapy zagrożenia powodziowego dla około 

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

MZP i MRP dla około 13,8 tys. km rzek. 

Dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych MZP i MRP objęło 

około 1,2 tys. km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek. 

Dla powodzi od budowli piętrzących wykonano MZP i MRP dla siedmiu obiektów. 

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

ryzyka powodziowego zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 

Podanie zaktualizowanych oraz nowych MZP i MRP do publicznej wiadomości przez 

ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i Klimatu 

nastąpiło w dniu 22 października 2020 r. 

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są pod adresem: 

http://mapy.isok.gov.pl. 

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

dostępne są także archiwalne MZP i MRP (w formacie pdf), czyli mapy, które obowiązywały 

w przeszłości i zostały zaktualizowane. 

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

adresem: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP 
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Mapy ryzyka powodziowego w wersji numerycznej (wektorowej) dostępne są pod adresem: 

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

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

Kraju na terenie gminy nie ma obszarów zagrożonych powodzią. 

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

Kraju, nie ma obszarów zagrożonych powodzią. 

Obszary zagrożone suszą 

Analizę zagrożenia suszą przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z portalu 

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

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

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce" 

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

gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym 

sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku - klimatycznego 

bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin 

uprawnych oraz kategorii glebowych. 

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

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

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

30 września wylicza się w sposób opisany poniżej. 

O wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych. 

W Systemie Monitoringu Suszy warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą 

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

a ewapotranspiracją potencjalną. Opad atmosferyczny jest mierzony na stacjach meteorologicznych 

natomiast wartość ewapotranspiracji potencjalnej (wyrażającej w przybliżeniu zdolność wyparowania 

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

Wartość tę z wystarczającą precyzją można również wyznaczyć korzystając z wzorów uproszczonych, 

które uwzględniają elementy meteorologiczne mierzone standardowo na stacjach meteorologicznych 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). 

Wystąpienie określonych wartości klimatycznego bilansu wodnego przedstawionych 

w załączniku do ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

powoduje przeciętnie 20% spadek plonów w stosunku do wartości średnich wieloletnich. Wartości 

krytyczne klimatycznego bilansu wodnego oznaczające wystąpienie suszy zróżnicowano 

dla gatunków roślin lub grup roślin uprawnych oraz kategorii gleb i okresów rozwojowych. Do 

wyznaczenia progów klimatycznego bilansu wodnego wykorzystano statystyczno-empiryczne 

modele prognoz i model symulacyjny plonów opracowane w Instytucie Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. 

Do oceny zagrożenia suszą został utworzony system monitoringu skutków suszy rolniczej 

uwzględniający klimatyczny bilans wodny i zmienność przestrzenną warunków glebowych. Wartości 

klimatycznego bilansu wodnego są obliczane dla kolejnych okresów sześciodekadowych 

na podstawie pomiarów stacji meteorologicznych. W 2008 roku w systemie wykorzystywane były 

dane z 55 stacji synoptycznych i około 220 posterunków opadowych Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej (IMGW). 
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W wyznaczaniu obszarów dotkniętych suszą, oprócz wartości klimatycznego bilansu 

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

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

zróżnicowania podatności pokrywy glebowej Polski na skutki niedoboru wody. 

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

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

natomiast w latach 2016 i 2017 ich nie było. 

Tabela 4 Zagrożenie suszą na poziomie gminy 2019 rok 

Gatunek roślin uprawnych 
Numery okresów raportów 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.6. Gospodarka wodno-ściekowa 
Jak przedstawiono w tabeli poniżej zdecydowana większość budynków mieszkalnych 

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

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

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

64,5 dam3 ścieków bytowych.  

W miejscowości Rychtal znajdują się 2 studnie oraz  stacja uzdatniania wody obsługująca 

miejscowości – Dworzyszcze, Krzyżowniki, Rychtal i Skoroszów. Ponadto w miejscowości Wielki 

Buczek zlokalizowane są kolejne 2 studnie oraz stacja uzdatniania wody obsługująca miejscowości – 

Wielki Buczek, Mały Buczek, Szarlota, Okrzyce, Stogniewice, Proszów, Dalanów, Sadogóra, Zachciała, 

Dróżki, Remiszówka, Gierczyce, Ryniec, Darnowiec, Zgorzelec. Obie stacje uzdatniania wody oparte 

są na takim samym procesie technologicznym: ujmowana woda podziemna poddawana jest 

procesom napowietrzenia, odżelaziania i odmanganiania, a następnie kierowana do systemu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dodatkowo studnia w miejscowości Dworzyszcze, posiada stację 

uzdatniania wody, jednak ujęcie wody i SUW nie są eksploatowane. Sieć wodociągowa, posiadająca 

746 przyłączy, ma długość 69,3 km i dostarcza 128 dam3 wody dla 3625 mieszkańców gminy. 

Zużycie wody na 1 mieszkańca w ujęciu rocznym wynosi 33,5 m3. 

 



24 
 

 

 

Tabela 5 Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej 

% ogółu budynków mieszkalnych 

Sieć Jednostka miary 2015 2016 2017 2018 

wodociąg % 95,0 95,4 96,0 97,5 

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

 

 

Tabela 6 Sieć wodociągowa na terenie gminy, stan na 31.12.2020 [źródło: Urząd Gminy] 

 Wodociągi 

Sieć rozdzielcza           
(bez przyłączy) 

Przyłącza do budynków 

Długość Liczba 

[km] [km] [szt.] 

Gmina ogółem: 63,963 17,296 762 

Sołectwo Rychtal 10,120 6,164 330 

Sołectwo Skoroszów 4,500 0,519 39 

Sołectwo Krzyżowniki 8,043 1,502 59 

Sołectwo Buczek 6,100 1,317 57 

Sołectwo Stogniewice 3,100 0,860 30 

Sołectwo Proszów 5,900 1,540 54 

Sołectwo Sadoóra 5,500 1,388 50 

Sołectwo Drożki 11,900 2,328 77 

Sołectwo Darnowiec 2,900 1,195 44 

Sołectwo Zorzelec 5,900 0,483 22 

 

Tabela 7 Sieć kanalizacyjna na terenie gminy, stan na 31.12.2020 [źródło: Urząd Gminy] 

 Kanalizacja 

Sieć sanitarna na 
ścieki bytowo - 

gospodarcze (bez 
przyłączy) 

Przyłącza do budynków 

Długość Liczba 

[km] [km] [szt.] 

Gmina ogółem: 31,315 6,633 593 

Sołectwo Rychtal 8,000 2,984 347 

Sołectwo Skoroszów 4,474 0,994 41 

Sołectwo Krzyżowniki 6,090 1,015 68 
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Sołectwo Buczek 3,404 0,134 19 

Sołectwo Stogniewice 4,117 0,451 48 

Sołectwo Proszów 5,230 1,055 70 

Sołectwo Sadoóra 0,000 0,000 0 

Sołectwo Drożki 0,000 0,000 0 

Sołectwo Darnowiec 0,000 0,000 0 

Sołectwo Zorzelec 0,000 0,000 0 

 

Ścieki pochodzące z terenów skanalizowanych – Rychtal, Skoroszów, Krzyżowniki , Proszów, 

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

w Skoroszowie.  

Tabela 8 Odprowadzanie ścieków na terenie gminy w 2019 roku [źródło: Urząd Gminy] 

  OŚ Rychtal SUW Wielki Buczek 

ogółem w tym dowożone 

[m
3
] [m

3
] [m

3
] 

styczeń 7 570 747,5 81,0 

luty 6 140 682,5 64,8 

marzec 5 490 727,0 64,8 

kwiecień 5 168 741,0 81,0 

maj 6 802 689,0 64,8 

czerwiec 3 812 604,5 64,8 

lipiec 4 998 682,5 81,0 

sierpień 5 898 636,0 64,8 

wrzesień 5 415 624,0 64,8 

październik 6 102 760,5 81,0 

listopad 5 793 650,0 64,8 

grudzień 6 293 728,0 81,0 

razem 69 481 8 272,5 858,6 

 

Oczyszczalnia ścieków znajduje się w miejscowości Skoroszów. Poza siecią kanalizacyjną 

na terenie gminy zlokalizowanych jest 195 zbiorników bezodpływowych oraz 7 przydomowych 

oczyszczalnie (stan na koniec 2018 roku).  

Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną. Po wstępnym mechanicznym 

usunięciu zgrubnych zanieczyszczeń stałych ścieki kierowane są do komór oczyszczania 

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

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

strącanie. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Studnica. Osad nadmierny powstający 

w biologicznej fazie oczyszczania ścieków kierowany jest do lagun osadowych, a następnie okresowo 

usuwany z oczyszczalni i zagospodarowywany w sposób rolniczy. 
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4.7. Zasoby geologiczne 
Omawiany obszar pod względem geologicznym położony jest w obrębie jednostki 

geologiczno-strukturalnej zwanej Monokliną Przedsudecką. Na obszarze Monokliny głębokie podłoże 

zbudowane jest ze skał permsko – mezozoicznych: piaskowców i iłów jury dolnej (liasu), mułowców 

jury środkowej (doggeru) oraz wapieni i margli jury górnej (malmu), które zalegają niezgodnie 

na pofałdowanych utworach paleozoicznych. Bezpośrednio na utworach mezozoicznych 

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

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

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

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

miocenu, przykryte następnie przez kilkunasto-, kilkudziesięcio metrową warstwę plioceńskich iłów 

pstrych. Strop iłów plioceńskich nie wykazuje dużych deniwelacji i znajduje się na rzędnych około 

0÷20 m poniżej poziomu morza, stanowiąc bezpośrednie podłoże czwartorzędu. Utwory trzeciorzędu 

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

przez utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej, rzecznej, jeziorno-bagiennej i eolicznej 

o łącznej miąższości dochodzącej do 100 m. Ich sedymentacja trwała od zlodowacenia 

środkowopolskiego po holocen. Gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego, zalegające 

bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych, zachowały się co najwyżej sporadycznie – 

w największych obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej. Wśród osadów plejstoceńskich 

występuje glina zwałowa, budująca powierzchnie wysoczyzny falistej. Ich otoczenie stanowią rozległe 

obszary występowania piasków akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej, z seriami zastoiskowych 

mułków (m.in. pyłów, glin pylastych oraz iłów warwowych). Utwory holoceńskie zalegają głównie 

w dolinach rzecznych i obniżeniach terenu, odznaczając się niewielką miąższością. Reprezentowane 

najczęściej przez piaski rzeczne oraz namuły, utwory bagniste i torfowe, są to grunty o niewielkiej 

miąższości, przeważnie słabonośne. Warunki gruntowe obszaru gminy Rychtal są zróżnicowane. 

W podłożu obszarów wysoczyznowych niemal powszechnie występują utwory bezpośredniej 

akumulacji lodowca – gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji 

twardoplastycznej i półzwartej (często z ok. 1÷2 m warstwą gruntów plastycznych 

i miękkoplastycznych, w strefie występowania wody gruntowej). W wielu miejscach glina zwałowa 

przykryta jest cienką warstwą osadów wód płynących (wodnolodowcowych i rzecznych) – 

warstwowanych piasków i żwirów. Występują one m.in. na obszarze równiny sandrowej oraz 

w obrębie rozległych powierzchni terasowych. Większość zalegających w podłożu piasków i żwirów 

to grunty średniozagęszczone i zagęszczone, o zmiennej miąższości z wkładkami i przewarstwieniami 

gruntów tiksotropowych, bardzo wrażliwych na zmiany wilgotności, przemarzanie i drgania 

(zastoiskowych mułków). Jedynie na obszarze terasy zalewowej, w stropowej części podłoża 

przeważają piaski luźne, często z licznymi przewarstwieniami i domieszkami próchnicy. 

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

do udokumentowanych złóż kopalin należy kruszywo naturalne oraz surowce ilaste ceramiki 

naturalnej – glina zwałowa. W miejscowości Proszów, Drożki, Sadogóra, Zgorzelec i Wielki Buczek  

eksploatowano piaski drobnoziarniste, po których pozostały wyrobiska poeksploatacyjne. Wydobycie 

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

w zależności od lokalnego zapotrzebowania. Wyrobiska poeksploatacyjne zajmują powierzchnię 

ok. 1,0 ha i są zagospodarowane jako stawy rybne. Surowce ilaste ceramiki budowlanej, występują 

w południowo-zachodniej części gminy (złoże „Sadogóra”) w formie płatów o małym 

rozprzestrzenieniu, jednak ich wydobycie zostało zaniechane. W dolinach rzecznych występują 

fragmenty pól torfowych.  Charakteryzują się one jednak małą miąższością i nie nadają 

się do eksploatacji. W większości wykorzystywane są jako łąki i pastwiska. 
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4.8. Gleby 

 
4.8.1. Stan obecny 

Według podziału fizyczno – geograficznego opracowanego przez Jerzego Kondrackiego 

Gmina Rychtal leży w obrębie prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny 

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

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

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

z ostańcami form glacjalnych zlodowacenia warciańskiego. Pod względem morfologicznym tereny 

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

i monotonna, natomiast część na południe i wschód od doliny rzeki Studnicy ma rzeźbę bardziej 

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

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

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

ukształtowanie tych terenów nie powinno powodować żadnych problemów 

w ich zagospodarowaniu, a rzeźba sprzyja rozwojowi rolnictwa i osadnictwa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

słabe użytki zielone V i VI klasy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16%. 
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Tabela 9 Powierzchnia geodezyjna gminy według kierunków wykorzystania, dane z roku 2014 [źródło: opracowanie własne 
na podstawie GUS BDL] 

Kategoria 
Powierzchnia 

[ha] 

powierzchnia ogółem 9 655 

powierzchnia lądowa 9 649 

użytki rolne razem 5 855 

użytki rolne - grunty orne 5 212 

użytki rolne - sady 15 

użytki rolne - łąki trwałe 399 

użytki rolne - pastwiska trwałe 68 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 135 

użytki rolne - grunty pod stawami 3 

użytki rolne - grunty pod rowami 23 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 3 532 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 3 519 

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

grunty pod wodami razem 6 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 6 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 231 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 4 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 4 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane 1 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 195 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe 23 

grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne 3 

grunty rolne - nieużytki 28 

tereny różne 3 

 

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

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

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

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

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

zwarte kompleksy gleb pszenno-żytnich o korzystnych warunkach wodno-powietrznych zasobne 

w składniki pokarmowe. Gmina Rychtal została również sklasyfikowana przez Instytut Upraw 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod względem wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni 

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

charakteryzuje warunki mniej lub bardziej korzystne danego obszaru dla wegetacji uprawianych 

roślin, oceniając poszczególne elementy środowiska: gleby, rzeźbę terenu oraz warunki wodne 

i klimatyczne. Im wartość wskaźnika wyższa tym lepsze warunki dla produkcji rolnej. Jak wynika 

z powyższej tabeli, wskaźnik ten na terenie gminy Rychtal mieści się w granicach średniej 

województwa i jest wyższy od wskaźnika wyznaczonego dla powiatu. 
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Tabela 10 Kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych województwa wielkopolskiego [źródło: Agrotechniczne badania 
gleb Wielkopolski w latach 2000-2004, Biblioteka Monitoringu Środowiska 2005] 

Lp. Obszar Grunty orne w % powierzchni 

Pszenny 
bardzo 
dobry 

Pszenny 
dobry 

Pszenny 
wadliwy 

Żytni 
bardzo 
dobry 

Żytni dobry Żytni słaby Żytni 
bardzo 
słaby 

Zbożowo
-

pastewn
y mocny 

Zbożowo-
pastewny 

słaby 

1 Wielkopolska 1 13 1 21 19 21 17 2 5 

2 Powiat kępiński 0 3 0 13 19 39 23 1 2 

3 Gmina Rychtal 0 6 0 18 20 40 16 0 0 

 

Degradacja gleb spowodowana jest działalnością sił przyrody: wiatru, wody, siły 

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

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

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

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

a z uwagi na prawie zerowe nachylenie terenu, ich część jest również okresowo nadmiernie 

zawodniona. W okresie wiosennych roztopów i jesienią, część łąk oraz gruntów ornych bywa 

podtapiana lub okresowo zalewana wodami licznych rowów i rzek. Istotnym czynnikiem 

wpływającym na degradację gleb jest działalność antropogeniczna człowieka, która jest inicjowana 

przez między innymi intensywne i nieprawidłowe użytkowanie rolnicze, nadmierny wyrąb lasów, 

niszczenie szaty roślinnej czy zabiegi melioracyjne, powodujące erozję przyspieszoną. Na terenie 

gminy w strukturze użytkowania dominują przede wszystkim użytki rolne, zajmują one przeszło 59 % 

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

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

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

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

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

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

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

Wieloletnie rośliny (np. trawy, lucerna) zabezpieczają nawet przed silnym spływem. Mniej skutecznie 

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

urozmaiconą wysokościowo powierzchnię gminy występuje dla gleb nieduże zagrożenie spływami 

powierzchniowymi, będącymi następstwem opadów atmosferycznych. 

4.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rychtal obejmuje 

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

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

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

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

przez mieszkańców segregacja odpadów „u źródła” zakłada wyselekcjonowanie następujących 

frakcji:  

 metale i tworzywa sztuczne (odbierane raz w miesiącu); 

 szkło (odbierane co 2 miesiące); 

 papier i tektura (odbierane raz do roku); 

 odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

(odbierane raz do roku). 
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Odebrane odpady komunalne przekazywane są celem ich zagospodarowania do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno. Gmina Rychtal, jako 

udziałowiec ZZO Olszowa sp. z o.o., przekazuje zebrane na swoim terenie odpady komunalne do 

instalacji komunalnej Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa. Możliwości przetwarzania 

odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Olszowa, są wystarczające w stosunku do 

dostarczanych tam odpadów. 

Gmina Rychtal w roku 2019 nie realizowała samodzielnie żadnych działań inwestycyjnych 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Rychtal będąc wspólnikiem Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 

prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powierzyła spółce ZZO Olszowa. 

Analizując możliwości przetwarzania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w roku 

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

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

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów Olszowa.  W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddać dowolną ilość odpadów. 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

uiszczają opłatę zależną od zadeklarowanej ilości i objętości pojemników na odpady. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 

r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

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

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych poziomy recyklingu przewidziane 

do osiągnięcia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 11 Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych odpadów. 

 
Wymagany poziom [%] 

2017 2018 2019 2020 

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

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

45 50 60 70 

 

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

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

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

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

 

Tabela 12 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 
Wymagany poziom [%] 

2017 2018 2019 2020 

Odpady ulegające biodegradacji 45 40 40 35 
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W roku 2018 gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 

 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania: 18,24%; 

 osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

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

 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% 

Wymagane ustawami poziomy recyklingu zostały zatem osiągnięte. 

4.10. Zasoby przyrodnicze 

4.10.1. Charakterystyka ogólna i zasoby chronione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w dolinach rzek, przede wszystkim Studnicy i Głuszynki. W trosce o nie części obszaru gminy zostały 

objęte różnymi formami ochrony. Dotyczy to pomników przyrody. Lasy na terenie gminy wchodzą 

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

naturalnej jest urządzona roślinność nielicznych parków, cmentarzy, ogrodów działkowych oraz liczne 

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

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

na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego. 

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

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

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

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

oraz spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami 

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

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

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

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

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

już zadrzewienia i zakrzaczenia winny podlegać systematycznym pracom pielęgnacyjnym i renowacji 

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

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

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

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

 park dworski w miejscowości Drożki, gospodarstwo ANR Laski (nr rejestru 58) – zajmuje 

powierzchnię 2,34 ha; 

 park dworski z XIX w, w miejscowości Ryniec, gospodarstwo ANR Laski (nr rejestru 59) – 

o powierzchni 1,80 ha; 

 park dworski z początku XX w, w miejscowości Wielki Buczek, gospodarstwo ANR Laski 

(nr rejestru 60) – zajmuje powierzchnię 2,37 ha.  

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

w stanie technicznym szczątkowym. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 880), za tereny chronione należy uznać parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe 

wraz z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną mogą mieć również 

niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Na terenie gminy obszary wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi objęto 

następującymi formami ochrony: 

Rezerwaty 

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

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

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

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

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

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

Centralny rejestrform ochrony przyrody  prowadzony jest przez  Generalnego Dyrektora Ochrony 

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

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

dyrektorów ochrony środowiska.  

Pomniki przyrody 

Rejestr pomników przyrody gminy Rychtal zawiera 2 pozycje i obejmuje: 

 lipa drobnolistna /Tilia cordata Mill./ – (nr rejestru 468) w wieku ok. 200 lat i obwodzie 
pierśnicy 380 cm, położona w parafii rzymsko-katolickiej w m. Wielki Buczek; 

 lipa drobnolistna /Tilia cordata Mill./ – (nr rejestru 469) w wieku ok. 200 lat i obwodzie 
pierśnicy 426 cm, położona w parafii rzymsko-katolickiej w m. Wielki Buczek. 

Ochrona całkowita roślin 

W gminie ochroną całkowitą zostały objęte następujące gatunki roślin: 

 krzewy i krzewinki: wawrzynek wilczełyko /Daphne mezereum/, wiciokrzew pomorski 
/Lonicera periclymenum/, kłokoczka południowa /Staphylea pinnata/; 

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

Wśród gatunków roślin objętych ochrona częściową można wymienić: 

 krzewy i krzewinki: bagno zwyczajne /Ledum palustre/; 

 rośliny zielne: pierwiosnka lekarska /Primula officinalis/, turzyca piaskowa /Carex aeenaria/. 
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4.10.2. Lasy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wzniesień poprzecinanych pradolinowymi utworami holoceńskimi rzek Prosny, Pratwy, Pomianki 

i Samicy. 

Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza zgodnie z ustawą o lasach 

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

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

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

nad lasami są Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Podstawową jednostką 

organizacyjną w strukturze zarządzania Lasów Państwowych jest Nadleśnictwo, którym kieruje 

Nadleśniczy. 

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

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

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

do Nadleśnictwa Antonin oraz Leśny Zakład Doświadczalny Akademii rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu. Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy Rychtal wynosi 

3 464,95 ha, co stanowi ponad 35 % ogółu powierzchni gminy. 

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

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

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

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

Lokalnie występują olsy z 1,2 % udziałem. 

Ponad 50 % lasów wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego 

„Lasy Rychtalskie” ma status lasów ochronnych. Powierzchnia lasów ochronnych położonych 

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

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

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

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

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

prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie spełnianych funkcji ochronnych. Istnienie 

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

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

i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu 
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społecznym, ochronę wód powierzchniowych oraz głębinowych. Właściwa gospodarka leśna pozwala 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

różnorodności krajobrazu. Z kolei funkcje społeczne lasu kształtują korzystne warunki zdrowotne 

i rekreacyjne dla społeczeństwa, zapewniają rozwój kultury, nauki i edukacji ekologicznej 

społeczeństwa. Potwierdzeniem funkcji pozaprodukcyjnych lasów gminy Rychtal jest występowanie 

na ich terenie lasów chronionych, rezerwatu przyrody i pomników przyrody, miejsc o znaczeniu 

historycznym i kulturowym. 

Leśny Kompleks Promocyjny “Lasy Rychtalskie” o ogólnej powierzchni 47.634 ha został 

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

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

z wyjątkiem Wzgórz Ostrzeszowskich. W okolicy Parzynowa znajduje się najwyższe wzniesienie 

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

“Lasy Rychtalskie” wchodzą nadleśnictwa Antonin i Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny Akademii 

Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego. 

4.10.3. Świat zwierząt 

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

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

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

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

daniele i dziki, natomiast zwierzyny drobnej między innymi przez: lisy, zające, wydry. W obrębie 

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

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

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

spotkać można kuropatwy, króliki i w mniejszej ilości bażanty. Z gatunków gadów występujących 

na omawianym obszarze wymienić należy jaszczurkę zwinkę, padalce i zaskrońce. Rzadko można 

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

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

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

skórzasty, leśny, ogrodowy, koziorożec dębosz, rohatyniec nosorożec, modliszka. Fauna ryb ogranicza 

się do gatunków pospolitych i w dużej mierze utraciła właściwe jej cechy. W rzekach duży wpływ 

na ilość i jakość ryb ma zły stan czystości ich wód. W efekcie coraz rzadziej spotykane są: 

kiełb białopłetwy, śliz, piskorz, czy pocierniec. 

Wśród gatunków zwierząt zakwalifikowanych jako wymagające szczególnej ochrony 

na terenie gminy Rychtal można wymienić: 
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 ssaki: wiewiórka /Sciurus vulgaris/, jeż /Erinaceus europaeus/, kret /Talpa europaea/, 

nietoperze /Chiroptera/, gronostaj /Mustela erminea/; 

 ptaki: orlik krzykliwy /Aquila pomarina/, bocian czarny /Ciconia nigra/, kukułka /Cuculus 

canorus/, dudek /Upupa epops/, jastrzębiowe /Accipitriformes/, sowy /Strigiformes/, 

dzięcioły /Piciformes/, kraski /Coraciidae/, sokoły /Falconiformes/; bocian biały /Ciconia 

alba/; 

 owady: biegacze /Carabus/, paź królowej /Papilio machaon/, mieniak strużnik /Apatura ilia/, 

modliszka zwyczajna /Mantis religiosa/, tęczniki /Calosoma/. 

5. Skutki braku realizacji projektowanego POŚ 

Głównym celem Programu Ochrony Środowiska jest określenie dla danej jednostki 

terytorialnej drogi do osiągnięcia celów w przedmiotowej dziedzinie, zmierzających do poprawy 

stanu środowiska, ustalonych wcześniej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Dlatego 

odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowego dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od 

obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście szerszej perspektywy 

postrzegania tej problematyki. W przypadku braku realizacji Programu, przeprowadzona analiza i 

ocena istniejącego stanu środowiska pozwala wykazać, że może nastąpić pogorszenie stanu 

środowiska. Brak realizacji Programu przyczyniać się będzie do występowania negatywnych tendencji 

w zakresie korzystania ze środowiska. Szczególnie odczuwalne skutki mogą wystąpić w następujących 

obszarach: 

 wzrost emisji ze źródeł rozproszonych oraz liniowych; 

 wzrost hałasu w pobliżu dróg; 

 wzrost zagrożenia powodziowego oraz zagrożenia suszą; 

 degradacja pół uprawnych; 

 degradacja zasobów przyrodniczych, w szczególności Lasów Rychtalskich. 

W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, 

a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna. 

 

6. Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów projektu Strategii mogą wystąpić 

w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. 2019 poz. 

1839). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą 

wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja zadań inwestycyjnych. Należy jednak 

podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do określenia i wymaga indywidualnego podejścia 

dla każdej inwestycji. W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów 

na których przewiduje się wystąpienie oddziaływań, stan środowiska określa się dla obszaru gminy. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza 

się następujące rodzaje przedsięwzięć m.in.: 

- instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru: 

a) o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, 

b) lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

- drogi inne niż wymienione w pkt 31 Rozporządzenia nie mniej niż o czterech pasach ruchu i długości 

nie mniejszej niż 10 km w jednym odcinku oraz zmianę przebiegu lub rozbudowę istniejącej drogi 

o dwóch pasach ruchu co najmniej do czterech pasów ruchu na długości nie mniejszej niż 10 km 

w jednym odcinku. 

Przedsięwzięcia tego typu są wymienione w POŚ, odpowiednio jako Zadania 1.9 oraz 2.3. 

Na etapie opracowania projektu POŚ nie są znane dokładne parametry tych obiektów, decydujące 

o zaklasyfikowaniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Niemniej jednak dla elektrowni wiatrowych przeprowadzono analizę o charakterze prognostycznym 

w celu wskazania możliwych do wystąpienia oddziaływań.  

Wśród przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, znajdujących 

się wśród zadań przedstawionych do realizacji w POŚ, należy wymienić:  

- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne (Zadania 3.1-3.3); z uwagi 

na niewielkie zagęszczenie nadajników na terenie gminy i restrykcyjne przepisy wymagane przy 

budowie nowych stacji zagrożenia dla środowiska związane z polem elektromagnetycznym należy 

uznać za pomijalne; 

- zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz 

z towarzyszącą jej infrastrukturą (Zadanie 1.6); w POŚ planowana jest budowa mikroelektrowni, 

których powierzchnia jest znacznie mniejsza niż wartości zdefiniowane w Rozporządzeniu 

dla systemów fotowoltaicznych; 

- garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, 

realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć (Zadanie 1.5); Zadanie obejmujące „Wzrost 

udziału pojazdów elektrycznych we flotach przedsiębiorców i prywatnych użytkowników na terenie 

gminy” zostało zdefiniowane poprzez wskaźnik procentowego udziału pojazdów elektrycznych 

wśród wszystkich pojazdów na terenie gminy. Nie określono powierzchni parkingów, która 

determinuje zaklasyfikowanie do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko. W związku z tym szczegółową prognozę oddziaływania na środowisko dla tego 

zadania będzie można przeprowadzić dopiero po rozpoczęciu jego realizacji; 

- drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km (Zadanie 2.3); 

Na etapie opracowania projektu POŚ nie są znane dokładne parametry tych obiektów, decydujące o 

zaklasyfikowaniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z tym szczegółową prognozę oddziaływania na środowisko dla wymienionych zadań 

będzie można przeprowadzić dopiero po rozpoczęciu ich realizacji;  

- urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych (Zadanie 5.1). Na etapie 

opracowania projektu POŚ nie są znane dokładne parametry tych obiektów, decydujące 

o zaklasyfikowaniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z tym szczegółową prognozę oddziaływania na środowisko dla wymienionych zadań 

będzie można przeprowadzić dopiero po rozpoczęciu ich realizacji;  
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- zalesienia (Zadanie 7.4, 7.5). Na etapie opracowania projektu POŚ nie są znane dokładne parametry 

zalesień obiektów, decydujące o zaklasyfikowaniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. W związku z tym szczegółową prognozę oddziaływania na środowisko 

dla wymienionych zadań będzie można przeprowadzić dopiero po rozpoczęciu ich realizacji. 

 

7. Ocena i analiza istniejących problemów ochrony środowiska 

istotnych z punktu widzenia POŚ, w szczególności dotyczących 

obszarów chronionych, z uwzględnieniem oddziaływania na zdrowie 

i życie ludzi 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze problemy w zakresie ochrony środowiska na terenie 

gminy Rychtal, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy stanu środowiska. 

7.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Słabe strony i zagrożenia: 

 Duża powierzchnia gospodarstw rolnych, które przy intensywnej produkcji mogą 

wpływać na jakość powietrza 

 Rozproszona zabudowa utrudniająca przyłączenie do zakładu energetyki cieplnej 

 Znikoma liczba nowych domów mieszkalnych o niskim zapotrzebowaniu na energię 

 Wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych na szlakach komunikacyjnych 

przebiegających przez teren gminy.  

 Zanieczyszczenia powietrza pochodzące spoza obszaru gminy.  

 Brak środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji 

7.2. Zagrożenia hałasem  

Słabe strony i zagrożenia: 

 Brak możliwości wprowadzenia rozwiniętego transportu publicznego 

 Duża liczba samochodów osobowych skupiających się w miejscowości Rychtal 

 Brak monitoringu hałasu ze strony WIOŚ Poznań na obszarze gminy 

 Wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych 

 Ograniczenie dotacji na wymianę taboru w transporcie publicznym i flot pojazdów 

wśród przedsiębiorców 

7.3. Pola elektromagnetyczne 

Słabe strony i zagrożenia: 

 Lokalizacja potencjalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

w bezpośredniej bliskości zabudowy mieszkaniowej.  

 Rozwój bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych. 

 Możliwa lokalizacja instalacji emitujących promieniowanie 

 Elektromagnetyczne w dowolnej lokalizacji 
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7.4. Gospodarowanie wodami 

Słabe strony i zagrożenia: 

 Bardzo małe zasoby wód powierzchniowych 

 Położenie w rejonie objętym w ostatnich latach suszami 

 Zły stan cieków wodnych na terenie gminy 

 Ocieplenie klimatu i związane z tym zmniejszenie opadów 

 Spływ powierzchniowy zanieczyszczonych wód z terenów rolniczych 

7.5. Gospodarka wodno-ściekowa  

Słabe strony i zagrożenia: 

 Brak pełnego skanalizowania gminy 

 Zbyt mała wydajność stacji uzdatniania wody 

 Rozproszona zabudowa wymagająca rozległej sieci wodno-kanalizacyjnej 

 Postępująca susza i obniżenie poziomu wód gruntowych 

 Zanieczyszczenie wód gruntowych w wyniku działalności rolniczej 

 Nieszczelność zbiorników bezodpływowych 

7.6. Zasoby geologiczne  

Słabe strony i zagrożenia: 

 Brak złóż nadających się do eksploatacji 

 Brak możliwości rozwoju przemysłu wydobywczego 

7.7. Gleby 

Słabe strony i zagrożenia: 

 Przewaga gleb o niskiej i słabej jakości bonitacyjnej 

 Niska rentowność gospodarstw 

 Degradacja biologiczna i chemiczna pod wpływem działalności rolniczej 

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

huragany 

7.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Słabe strony i zagrożenia: 

 Rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów 

 Rosnąca ilość odpadów komunalnych 

 Nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady zgodnie z zaleceniami Gospodarki 

Odpadami dla gminy Rychtal 

 Wywożenie odpadów do lasów 

 Kolejne odgórne ograniczenia i limity związane z segregacją odpadów 

7.9. Zasoby przyrodnicze 

Słabe strony i zagrożenia: 

 Ograniczenie liczebności i różnorodności fauny wodnej z uwagi na susze i degradację 

wód powierzchniowych  

 Intensywna gospodarka leśna 
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7.10. Zagrożenia poważnymi awariami 

Słabe strony i zagrożenia: 

 Obecność dróg którymi mogą być transportowane substancje niebezpieczne. 

 Duże obszary leśne, na których może dojść do pożaru  

 Zdarzenia losowe przy ciągach komunikacyjnych (wypadki, rozszczelnienia). 

 

8. Analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania 

na zdrowie i życie ludzi  

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal. Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie 

przede wszystkim od lokalizacji danego przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach 

zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też 

na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być 

największy. Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska 

dla Gminy Rychtal przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych 

przewidywanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska wymagać będzie 

przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 

do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie 

omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych 

przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 

negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska. Przy tak przeprowadzonej ocenie 

możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych 

związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę dokonano przede wszystkim pod 

kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, zakładając, że uciążliwości 

występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

Oznaczenia: 

(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia 

(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia 

(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie (+/-) - 

realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie analizowanego zagadnienia 

(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, 

są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie 

do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 13 Przewidywane znaczące oddziaływania na zagadnienia i aspekty środowiska. 

Lp. Zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 

zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1 1.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. 
oraz c.w.u. obiektów mieszkalnych – modernizacja 
indywidualnych kotłowni domowych. 

N 0/+ + 0 + 0 0 + 0 0/+ 0 

2 1.2 Wymiana starych kotłów i palenisk w 
budynkach JST 

N 0/+ + 0 + 0 0 + 0 0/+ 0 

3 1.3 Kontrole przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w urządzeniach grzewczych i na 
otwartych przestrzeniach. 

N 0/+ + 0 + 0 0 + 0 0/+ 0 

4 1.4 Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych N + + + + 0 0/- + 0 0 0 

5 1.5 Wzrost udziału pojazdów elektrycznych we 
flotach przedsiębiorców i prywatnych 
użytkowników na terenie gminy 

N + + + + 0 0 + 0 0 0 

6 1.6 Rozbudowa sieci mikroelektrowni 
fotowoltaicznych 

N 0/+ + 0 + 0 0/- 0/+ + 0/+ 0 

7 1.7 Modernizacja oświetlenia ulic, budynków i 
terenów z wykorzystaniem najnowszych źródeł 
oświetleniowych o wysokiej klasie energetycznej 

N N + 0 0 0 0 0/+ 0 0 0 

8 1.8 Termomodernizacja budynków 
wykorzystywanych przez JST 

N 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0/+ + N N 

9 1.9 Budowa elektrowni wiatrowych N 0 0/+ 0 0/- 0 0/- + + 0 0 

10 2.1 Kontrola emisji hałasu do środowiska z 
obiektów działalności gospodarczej 

N 0/+ + 0 + 0 0 0 0 0 0 

11 2.2 Kontrola emisji hałasu do środowiska z dróg 
krajowych 

N 0/+ + 0 + 0 0 0 0 0 0 

12 2.3 Przebudowa drogi krajowej nr 39 
przechodzącej przez teren gminy 

N 0 0/+ 0 +/- +/- +/- 0 0 0/+ 0/+ 

13 2.4 Prowadzenie edukacji ekologicznej dot. klimatu 
akustycznego: w zakresie szkodliwości hałasu oraz 
promowania ruchu pieszego, jazdy na rowerze i 
transportu publicznego. 

N 0/+ 0/+ 0 0/+ 0 0 0 0 0 0 

14 3.1 Prowadzenie monitoringu pól 
elektromagnetycznych (zgodnie z PMŚ).  

N 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 3.2 Wprowadzenie do planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów dotyczących ochrony 
przed polami elektromagnetycznymi  

N 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 3.3 Prowadzenie ewidencji źródeł wytwarzających 
pola elektromagnetyczne  

N 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 3.4 Edukacja społeczeństwa z zakresu 
oddziaływania i szkodliwości PEM.  

N 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 4.1 Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych. 

N 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 

19 4.2 Budowa systemów małej retencji N 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 

20 4.3 Ograniczenie spływu powierzchniowego N 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 

21 4.4 Działania edukacyjne w zakresie małej retencji N 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 

22 5.1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody N 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 5.2 Działania edukacyjne dotyczące dobrych 
praktyk w zakresie nawożenia 

N 0/+ 0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 0 

24 5.3 Budowa systemów wspomagających proces 
samooczyszczania rzek 

N + 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 0 

25 5.4 Monitoring odprowadzania ścieków i 
nieczystości 

N 0/+ 0/+ + 0 0 0 0 0 0 0 

26 6.1 Monitorowanie i kontrola niekoncesjonowanej 
eksploatacji zasobów 

N 0/+ 0 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0 
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27 6.2 Kontrola koncesji na wydobywanie złóż N 0/+ 0 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0 

28 6.3 Wydawanie pozwoleń w zakresie realizacji 
ustawy Prawa górniczego i geologicznego  

N 0/+ 0 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0 

29 6.4 Ochrona zasobów geologicznych w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i studiach uwarunkowań i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin  

N 0/+ 0 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0 

30 7.1 Promocja pakietów rolno-środowiskowo - 
klimatycznych 

N 0/+ 0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 0 

31 7.2 Ochrona gruntów rolnych przed zmianą 
zagospodarowania poprzez uwzględnianie ich 
przeznaczenia w dokumentach planistycznych 

N 0/+ 0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 0 

32 7.3 Uprawa roślin energetycznych na glebach 
niskiej jakości.  

N 0/+ 0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 0 

33 7.4 Wprowadzenie, odtworzenie zadrzewień 
śródpolnych służące ochronie gleb przed erozją 
wietrzną, poprawie stosunków mikroklimatycznych 
i biocenotycznych 

N + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

34 7.5 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na 
gruntach rolnych i innych niż rolne  

N + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

35 7.6 Promocja rolnictwa ekologicznego i 
integrowanego oraz informacja nt. dobrych 
praktyk rolniczych 

N 0/+ 0/+ 0/+ 0 + 0 0 0 0 0 

36 8.1 Działania informacyjne dla mieszkańców gminy N 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 

37 8.2 Organizacja zbiórki i wywozu odpadów 
komunalnych 

N 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 

38 8.3 Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk 
odpadów. 

N 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

39 9.1 Uwzględnienie dokumentach planistycznych 
form ochrony przyrody 

N 0/+ 0 0 0 0 0/+ 0 0 0/+ 0 

40 9.2 Bieżące i zrównoważone utrzymanie zieleni na 
terenie gminy  

N 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

41 9.3 Ochrona, pielęgnacja i utrzymanie terenów 
leśnych obszaru Lasów Rychtalskich 

N + 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0 0 

42 10.1 Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnych  
awarii (kontrola podmiotów, których działalność 
może stanowić przyczynę powstania poważnej 
awarii itp.) oraz uwzględnianie odpowiednich 
zapisów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz tzw. 
decyzjach środowiskowych 

N 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 

43 10.2 Usuwanie skutków poważnych 
awarii w środowisku 

N 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0/+ 0 0 

44 10.3 Prowadzenie i aktualizacja  
rejestru poważnych awarii oraz bazy 
danych, w zakresie zakładów mogących 
powodować poważną awarię 

N 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0/+ 0 0 

45 10.4 Edukacja społeczeństwa 
na rzecz kreowania prawidłowych 
zachowań w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska i życia ludzi 
z tytułu poważnych awarii 

N 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0/+ 0 0 

46 10.5 Szkolenia i ćwiczenia Zespołu 
Reagowania Kryzysowego 

N 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0/+ 0 0 

47 10.6 Zakup specjalistycznego 
sprzętu służącego do usuwania skutków 
awarii i nadzwyczajnych zdarzeń 

N 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0/+ 0 0 

 

Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć zawartych w Programie 

będzie się ograniczało w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac 

budowlanych związanych z planowaną inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną emisją 

hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisja pyłów. Negatywne 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji 
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są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o charakterze lokalnym. Natomiast na etapie 

eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie znikome, prawdopodobnie mniejsze w stosunku 

do stanu obecnego. Biorąc pod uwagę, że dla niektórych z planowanych zadań inwestycyjnych 

wymagane będzie przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające 

będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. 

Jako oddziaływanie negatywne należy rozumieć takie oddziaływanie, które prowadzi do ujemnych 

skutków, pomniejsza wartość środowiska i jego składników. 

W przypadku elektrowni wiatrowych przewidywane znaczące oddziaływanie będzie miało 

miejsce na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni. Szczegóły zawarto w dalszej części 

analizy. 

8.1. Oddziaływania na Obszary Natura 2000 

 

Na terenie gminy nie ma Obszarów Natura 2000. 

 

8.2. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny  

 

Problemem związanym z ochroną różnorodności przyrodniczej jest silna antropopresja 

na tereny cenne przyrodniczo. Związane jest to z zajmowaniem tych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową, jak również lokowanie terenów przemysłowych. Brak planów zagospodarowania 

przestrzennego powoduje że brak jest trwałej strategii w ochronie cennych obszarów, co może 

skutkować licznymi przypadkami przeznaczania tych terenów na inne cele. Zagrożenie stanowią także 

elementy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej przecinające tereny cenne przyrodniczo. 

Infrastruktura taka w szczególności drogi stanowią barierę dla przemieszczających się zwierząt, 

zagrożenie dla ich życia lub powodują zmianę ich tras migracyjnych. Jak wspomniano wyżej w trakcie 

realizacji zadań związanych z inwestycjami może nastąpić krótkotrwałe negatywne oddziaływanie, 

jednak generalnie większość zadań przewidzianych w POŚ ma charakter neutralny lub pozytywny.  

Zdecydowana większość z zaproponowanych zadań nie wpłynie w negatywny sposób 

na zwierzęta i rośliny, a krótkotrwałe oddziaływania mogą wystąpić na etapie realizacji działań 

zaproponowanych w Programie. Podczas modernizacji lub rozbudowy infrastruktury drogowej, której 

rozwój stanowi barierę dla przemieszczania się wielu gatunków zwierząt lądowych i może przyczynić 

się do zwiększenia śmiertelności zwłaszcza ssaków w wyniku kolizji na drogach. Należy jednak 

zaznaczyć, że planowane działania mają charakter lokalny stąd oddziaływanie także będzie 

miejscowe. Poprzez związaną z realizacją inwestycji koniecznością wycinki drzew, mogą zostać 

zniszczone siedliska ptaków. Szlaki komunikacyjne stanowią bariery w migracji organizmów żywych, 

dlatego rozwój sieci drogowej powinien być prowadzony z uwzględnieniem przyrodniczej roli 

obszarów. Prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych oraz rewitalizacja cieków mogą 

powodować zmiany w siedliskach bobrów, ptaków wodno-błotnych i innych organizmów tam 

występujących. 

Do możliwych oddziaływań negatywnych należą przede wszystkim działania na rzecz rozwoju 

energii odnawialnej, do których zalicza się elektrownie fotowoltaiczne i farmy wiatrowe. Są to jednak 

inwestycje wymagające przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w ramach którego szczegółowo analizowany jest ich wpływ na środowisko 

przyrodnicze. Ogólnie można jednak wskazać, że z realizacją elektrowni fotowoltaicznej wiąże się 
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zagrożenie oddziaływania w postaci efektu lustra wody oraz możliwości olśnienia ptaków. Natomiast 

realizacja elektrowni wiatrowych wiąże się z ryzykiem ograniczeniu dostępności do bazy 

pokarmowej;  miejsc rozrodu itd.; ograniczeniu wymiany osobników pomiędzy populacjami; 

zmniejszeniu puli genowej w wyizolowanych populacjach; zwiększeniu śmiertelności poprzez 

bezpośrednie kolizje (np. ptaków z liniami napowietrznymi lub turbinami wiatrowymi); zajmowania 

powierzchni czynnych biologicznie; zajmowania siedlisk gatunków chronionych oraz siedlisk 

przyrodniczych; powstawania barier w postaci nowych obiektów o dużej powierzchni. 

Zidentyfikowane możliwe negatywne oddziaływania na przyrodę mogą dotyczyć na etapie 

realizacji inwestycji montażu OZE na budynkach (np. paneli fotowoltaicznych) czy termomodernizacji. 

Istniejące wówczas ryzyko dotyczyć będzie niszczenia siedlisk ptaków i nietoperzy. W trakcie realizacji 

ww. działań istnieje ryzyko płoszenia lub zamurowywania gniazdujących tam ptaków, a także 

nietoperzy. Biorąc pod uwagę występowanie nietoperzy, przy tego typu pracach należy zwrócić 

szczególną uwagę czy w obrębie remontowanego obiektu nie znajdują się te zwierzęta. W związku z 

powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie ww. robót. W przypadku 

nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do zabijania i okaleczania ptaków lub 

nietoperzy, niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, lęgu lub 

schronień. Także umyślne płoszenie i niepokojenie ww. gatunków jest dla nich zagrożeniem, gdyż 

prowadzić może, m.in. do porzucenia lęgów przez osobniki rodzicielskie. Dodatkowo 

przeprowadzone zamierzenia remontowe mogą uniemożliwić w przyszłości zakładanie gniazd przez 

bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar 

i nieciągłości elewacji wykorzystywanych wcześniej przez ptaki) lub też sprawić, że dane obiekty nie 

będą nadawały się w przyszłości do wykorzystania, jako miejsca odpoczynku przez występujące 

wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń wcześniej przez te zwierzęta 

wykorzystywanych).  

Zwiększanie powierzchni leśnych wiąże się ze zwiększaniem roli lasów w przeciwdziałaniu 

skutkom degradacji środowiska, a przede wszystkim w ograniczaniu procesów erozji gleb, 

stepowienia krajobrazu oraz zanieczyszczania i deficytu wód. Prowadzenie zrównoważonej, 

wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, wiąże się bezpośrednio z zachowaniem i powiększaniem zasobów 

leśnych i bogactwa różnorodności lasów. Zwiększanie powierzchni leśnych przyczynia się do ochrony i 

wzmocnieniu najcenniejszych obszarów przyrodniczych. 

W przypadku przebiegającej w sąsiedztwie obszaru linii kablowej WN zbudowanej 

na potrzeby farmy fotowoltaicznej, należy wskazać, że jej ułożenie będzie wiązało się z ograniczoną 

ingerencją w środowisko. Prace związane z jej układaniem będą się wiązały z koniecznością 

wykonania wykopu o głębokości około 1 – 2 m. Można założyć, że bezpośrednio po wykonaniu 

wykopu linia kablowa zostanie ułożona, a wykop zasypany. 

 

8.3. Oddziaływanie na ludzi  
 

Przewiduje się, że niektóre z zaproponowanych działań mogą stanowić źródło potencjalnych 

oddziaływań na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje budowlane związane z wykorzystaniem 

ciężkiego sprzętu budowlanego, tj. przy budowie i przebudowie dróg, ścieżek rowerowych, 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, termomodernizacji budynków, modernizacji oświetlenia. 

Mogą wystąpić uciążliwości zarówno dla ruchu pieszego jak i kołowego. Będą to jednak 

oddziaływania chwilowe i zakończą się w momencie sfinalizowania przedsięwzięcia. Dlatego ważne 
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jest odpowiednie przygotowanie inwestycji w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań: właściwe 

oznakowanie miejsca pracy, wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o przyszłych utrudnieniach. 

Prowadzone prace powinny przebiegać w godzinach dziennych, a przedsięwzięcia drogowe najlepiej 

poza godzinami szczytu komunikacyjnego. Wszystkie działania budowlane powinny być prowadzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami BHP. Na etapie eksploatacji 

dróg, prowadzone działania powinny być zgodne z dopuszczalnymi standardami jakości powietrza 

i poziomu hałasu. 

Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej niesie pozytywne skutki społeczne, podnoszące 

standard życia mieszkańców. Rozbudowa stacji uzdatniania wody pozwoli na dostarczenie wody 

spełniającej warunki dla wody przeznaczonej do spożycia.  

Przy planowaniu budowy elektrowni wiatrowych konieczne jest zamieszczenie tych działań 

w studium oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i podanie do konsultacji 

społecznych. Hipotetycznie zakłada się, że planowane przedsięwzięcia związane z budową farm 

wiatrowych nie spowodują pogorszenia warunków bytu okolicznych mieszkańców oraz nie naruszą 

interesów osób trzecich. Planowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie emisji substancji 

szkodliwych w wyniku zmniejszonej ilości spalanych paliw kopalnych do produkcji energii 

elektrycznej. Etap budowy wiązać się będzie z wytwarzaniem odpadów, które muszą być zbierane 

w sposób selektywny, a następnie zagospodarowywane zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). 

Ilość osób zatrudnionych przy budowie będzie zmienna (do 50 osób jednocześnie) – 

uzależniona od etapu budowy. Zagrożenie dla zatrudnionych osób będzie miało przede wszystkim 

charakter wypadkowy – trudny lub wręcz niemożliwy do przewidzenia. Jednak przy rygorystycznym 

przestrzeganiu przepisów bhp, zagrożenie wypadkowe praktycznie ograniczone zostanie 

do minimum i nie będzie miało istotnego znaczenia. Należy podkreślić, że nad pracami będzie 

sprawował kontrolę kierownik budowy lub kierownik robót, a przed przystąpieniem do pracy 

zostanie sporządzony plan BHP, mający na celu zapewnienie warunków dla minimalizacji 

oddziaływania przedsięwzięcia na pracowników zatrudnionych przy jego budowie. W trakcie etapu 

budowy mogą wystąpić następujące czynniki wpływające na zdrowie osób postronnych (głównie 

mieszkańców okolicznych miejscowości):  hałas komunikacyjny oraz hałas związany z pracą sprzętu 

budowlanego; emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych (spaliny, pylenie z dróg) oraz zanieczyszczeń 

związanych z pracą sprzętu budowlanego; zagrożenie wypadkowe (głównie na gruncie 

komunikacyjnym); Wpływ na zdrowie osób postronnych będzie ograniczony przestrzennie (głównie 

do otoczenia dróg) i czasowo (do okresu trwania prac). 

Analizy, symulacje oraz pomiary prowadzone w Polsce i na świecie wykazały, że jedynie stacje 

transformatorowe wysokich napięć wraz z wyprowadzeniami linii napowietrznych, jako jedyne 

elementy zespołów wiatrowych, są zdolne do generowania pola o poziomie istotnym z punktu 

widzenia ochrony środowiska. Głównymi źródłami pola elektromagnetycznego, związanymi 

bezpośrednio z elektrownią wiatrową, są generator turbiny wiatrowej oraz transformator wyjściowy. 

Wszystkie te elementy elektrowni pracują z niskim napięciem. Jedynie na wyjściu transformatora 

pojawia się napięcie średnie, które jest przekazywane do sieci kablowej.  

Głównymi czynnikami mogącymi potencjalnie wpłynąć na zdrowie ludzi są: hałas, pole 

elektromagnetyczne, infradźwięki  i wibracje. Teoretycznie można rozważać wystąpienie 

nadzwyczajnej sytuacji – np. katastrofy budowlanej, pożaru, uderzenia pioruna itp. W wyniku takiego 

zdarzenia awaryjnego elektrownia wiatrowa może się przewrócić lub odpaść może śmigło. 

Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo małe, gdyż konstrukcje elektrowni spełniać będą 
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wszelkie normy w zakresie wytrzymałości obciążeń (nie odnotowano dotychczas w Polsce przypadku 

wywrócenia się siłowni). Elektrownie posiadać będą instalację odgromową.  Przy farmach 

wiatrowych często podnoszona jest kwestia odpadającego lodu, który może stanowić zagrożenie 

dla ludzi. Aby temu zapobiegać należy stosować elektrownie, które będą posiadały system detekcji 

oblodzenia. W przypadku elektrowni wiatrowej potencjalne znaczenie może mieć tzw. efekt 

migotania. Z efektem migotania cienia mamy do czynienia głównie w krótkich okresach dnia, 

w godzinach porannych i późno popołudniowych, gdy nisko położone na niebie słońce świeci 

zza turbiny, a cienie rzucane przez łopaty wirnika są mocno wydłużone. Jest on szczególnie 

zauważalny w okresie zimowym, kiedy to kąt padania promieni słonecznych jest stosunkowo mały 

8.4. Oddziaływanie na wody 

 
Brak konserwacji rowów melioracyjnych może doprowadzić do podtopień oraz całkowitego 

ich zaniku. Właściwa melioracja gruntów rolniczych przynosi w bardzo krótkim czasie wymierne 

korzyści dla wszystkich. Prawidłowe stosunki wodne w glebie dają poprawę plonów, natomiast 

dobrze rozwinięta eksploatacja melioracji podstawowej i szczegółowej zapobiega zalewaniu gruntów. 

Pozytywne efekty dla przepływu wód przyniosą prace polegające na usunięciu powalonych drzew, 

zatamowań bobrowych, wykaszaniu skarp.  

W odniesieniu do budowy małych zbiorników retencyjnych każdą inwestycję należy 

potraktować indywidualnie, biorąc pod uwagę szczegółową charakterystykę inwestycji oraz lokalne 

uwarunkowania hydrologiczne, hydrogeologiczne i geologiczne. Można przyjąć, że budowa 

zbiorników retencyjnych daje możliwość zwiększenia retencji powierzchniowej i gruntowej (głównie 

płytkich wód gruntowych). Efekt ten będzie jednak widoczny przede wszystkim w skali lokalnej. 

Wpłynie na podniesienie poziomu wód, co z kolei przełoży się na zwiększenie bioróżnorodności 

wokół zbiorników wodnych. Będzie to również przyczynkiem do stopniowej poprawy lokalnego 

bilansu wodnego. Podniesienie się poziomu wód podziemnych w sąsiedztwie zbiorników wpłynie 

korzystnie na siedliska przyrodnicze oraz na warunki zaopatrzenia w wodę w rejonie zbiorników.  

Należy również mieć na uwadze, że planowane zbiorniki powinny spełniać swą podstawową 

rolę, czyli retencjonowanie wody. Wszelkie inne cele, jakim miałyby służyć tj. pozyskiwanie energii, 

gospodarka rybna, pobór wody do celów komunalnych, budowa kąpielisk, rozwój rekreacji i turystyki 

wodnej pozostają w sprzeczności ze sobą i nie istnieje możliwość ich pełnej realizacji na jednym 

obiekcie. Należy również uwzględnić stan jednolitych części wód na danym terenie. W przypadku 

budowy zbiorników retencyjnych może dojść do zanieczyszczenia wód związkami pochodzącymi 

z okolicznych pól. Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg i przebudową dróg, wiązać się będą 

z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do systemu 

kanalizacji deszczowej lub rowów. 

Negatywne oddziaływanie na wody zaproponowanych do realizacji zadań będzie miało 

charakter przejściowy i dotyczyć będzie wyłącznie etapu budowy poszczególnych elementów 

infrastruktury. 

Na terenie gminy znajdują się jedynie 2 cieki wodne Studnica oraz Wołczyński Strumień. 

W obu przypadkach stan JCW jest monitorowany i określony jako zły. Celem jest osiągnięcie dobrego 

stanu ekologicznego i chemicznego. Proponowane działania związane z melioracją i małą retencją 

mogą mieć neutralny lub pozytywny dla stanu JCW poprzez zwieszenie przepływu wody, natlenienia 

i jej wymiany. 



46 
 

Realizacja ustaleń projektu programu nie zagraża realizacji celów środowiskowych dla obu 

JCW zawartych w „Programie gospodarowania wodami dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (dz. U. z 2016 r. poz. 1967) 

Na etapie budowy farmy fotowoltaicznej ścieki sanitarne będą zbierane w przenośnych 

kabinach typu TOI-TOI lub kontenerach sanitarnych podobnego typu. Ich dokładna lokalizacja nie jest 

na obecnym etapie znana. Poszczególne siłownie wiatrowe posadowione zostaną poza obszarami 

trwale podmokłymi – staną na gruntach rolnych. Niemniej jednak na obecnym etapie nie wykonano 

dokumentacji geotechnicznej. Dlatego nie można wykluczyć sytuacji sączenia wód podziemnych w 

trakcie wykonywania wykopów pod fundamenty. W takim przypadku konieczne może być czasowe 

odwodnienie wykopów pod fundamenty. Również drogi dojazdowe do elektrowni oraz place 

montażowe nie będą lokalizowane na gruntach podmokłych, a ich budowa będzie oznaczała 

ingerencję w warstwę gleby do głębokości około 0,5 m (w przypadku niekorzystnych warunków 

geologicznych istnieje możliwość ingerencji na większe głębokości). W przypadku konieczności 

przecięcia rowu melioracyjnego lub cieku wodnego zastosowany zostanie przepust, który zapewni 

swobodny przepływ. Pozwala to ocenić, że budowa dróg dojazdowych oraz placów montażowych 

nie przyczyni się do pogorszenia stosunków wodnych na terenie planowanej farmy wiatrowej 

oraz w jej okolicach. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wykonywania systemu odwodnienia dróg, 

fundamentów oraz placów montażowych. Drogi i place będą wykonane z przepuszczalnych 

materiałów mineralnych (układane warstwami od dołu: piasek, pospółka, kruszywo łamane) 

co gwarantuje, że wody opadowe będą wsiąkały w podłoże. W przypadku fundamentu woda 

opadowa i roztopowa spłynie po jego powierzchni i wsiąknie do gruntu w bezpośrednim 

ich sąsiedztwie. W związku z tym, nie należy prognozować wpływu na wody podziemne 

(np. obniesienia zwierciadła wód podziemnych). W przypadku stacji GPO przed ewentualnym 

zanieczyszczeniem związanym z wyciekiem olejów, będą chronić szczelne misy olejowe 

pod stanowiskami transformatorów. Odwodnienie misy będzie wykonane, poprzez separator oleju. 

Ewentualny nadmiar wód opadowych z mis pod transformatorami będzie odbierany przez 

wyspecjalizowaną firmę, posiadającą uprawnienia do odbioru, transportu i unieszkodliwiania tego 

rodzaju ścieków. Stacja GPO nie będzie podłączona do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Również elektrownie wiatrowe będą wyposażone w szereg zabezpieczeń przed przypadkowym 

lub awaryjnym wyciekiem olejów. 

8.5. Oddziaływanie na powietrze i hałas  

 
Zaproponowane do realizacji zadania będą miały pozytywny wpływ na komponenty 

środowiska, zarówno oddziałując na nie w sposób pośredni jak i bezpośredni. Ich oddziaływanie 

będzie zauważalne w zakresie krótkookresowym (np. termomodernizacja budynków, modernizacja 

i wymiana źródeł ciepła, budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego), a także długookresowym 

(np. eliminacja niskiej emisji, zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie, co tym samym przyczyni 

 do zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń). Pozytywny wpływ będą miały działania 

ukierunkowane na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych, promowanie alternatywnych źródeł 

energii wśród mieszkańców. Pośrednie pozytywne oddziaływanie przewiduje się poprzez inwestycje 

mające na celu poprawę płynności ruchu samochodowego, rozwój komunikacji miejskiej, 

wprowadzenie rozwiązań ograniczających wtórne pylenie z nieutwardzonych dróg itp.  
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Zwiększenie liczby ścieżek rowerowych i pieszych, a także poprawa ich jakości wpłynie 

na ograniczenie użycia transportu samochodowego, spowoduje bezpośrednią długoterminową 

poprawę jakości powietrza, a także ograniczy emisję hałasu do środowiska. Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców, stan fauny 

i flory, a także na dobrą kondycję dóbr materialnych i kulturowych. Ścieżki rowerowe i spacerowe 

wzbogacą ponadto estetykę krajobrazu. Z uwagi na przejściowy charakter prac wykonawczych 

możliwe jest wystąpienie także negatywnych, krótkoterminowych oddziaływań bezpośrednich 

na powierzchnię ziemi oraz elementy biotyczne. 

Podczas prac związanych z budową dróg będzie mieć miejsce emisja zarówno zorganizowana 

jak i niezorganizowana: gazów wylotowych z silników spalinowych maszyn drogowych i środków 

transportu, węglowodorów w czasie układania i utwardzania nawierzchni bitumicznych, emisji 

niezorganizowanej pyłu. Również zaplecze budowy drogi (wytwórnie betonu, mas bitumicznych, 

składowiska kruszywa) są źródłem emisji pyłów, fenolu, formaldehydów, naftalenu. Najwyższe 

poziomy zanieczyszczeń będą zlokalizowane w obrębie pasa drogowego. Poza granicą pasa poziomy 

zanieczyszczeń będą minimalne. 

Działania związane z modernizacją dróg i poprawą ich stanu technicznego spowodują 

upłynnienie ruchu samochodowego, a w efekcie ograniczenie emisji spalin i pozytywny wpływ 

na jakość powietrza atmosferycznego oraz na stan klimatu akustycznego. W sposób pośredni 

pozytywnie wpłynie to także na zdrowie człowieka i na inne organizmy żywe. 

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii niesie ze sobą korzyści ekologiczne 

w postaci zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, co prowadzi do zmniejszenia efektu 

cieplarnianego oraz powoduje ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Rozwój OZE daje również 

korzyści gospodarcze polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, czy dywersyfikacji 

produkcji energii. Ponadto zwiększenie w całkowitym zużyciu energii udziału energii ze źródeł 

odnawialnych jest wypełnieniem obowiązku Polski związanym z członkostwem w Unii Europejskiej. 

W gminie Rychtal planowane jest wybudowanie farmy wiatrowej. Jednak jej parametry nie zostały 

jeszcze sprecyzowane. Są to inwestycje wymagające przeprowadzenia postępowania o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego szczegółowo analizowany jest 

ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie tych inwestycji jest bardzo silnie związane 

z lokalizacją oraz parametrami technicznymi inwestycji, stąd nie można wskazać na poziomie 

programu ochrony środowiska ich wpływu na środowisko, zwłaszcza na ptaki i nietoperze. 

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sposób bezpośredni przełoży się 

na redukcję zużycia energii elektrycznej na terenie gminy. Działania te w sposób pośredni przyczynią 

się do poprawy stanu powietrza i ochrony klimatu. 

Wszelkie działania kontrolne w tym monitoring powietrza, hałasu i promieniowania 

elektromagnetycznego mają na celu kontrolę jakości poszczególnych parametrów oraz określenie 

miejsc i stref w których dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych wskaźników. Działania te będą 

w sposób bezpośredni i długoterminowy wpływać na poprawę jakości powietrza. 

Źródłem zanieczyszczenia powietrza będzie transport oraz praca sprzętu budowlanego przy 

budowie farmy wiatrowej. Oszacowanie emisji szkodliwych substancji możliwe jest po określeniu 

wielkości farmy wiatrowej. Np. dla farmy składającej się z 33 turbin emisja NOx wynosi - 2,66Mg, 

PM10 – 033 Mg, SO2 – 2,64 kg (zakładane zużycie paliwa przez maszyny budowalne 200l/dobę, czas 

budowy jednej turbiny 10 dni). Powyższe ilości wprowadzanych zanieczyszczeń są niskie i nie wpłyną 

na zauważalną zmianę stanu zanieczyszczenia atmosfery w rejonie projektowanej farmy wiatrowej. 

Transport (elementów konstrukcyjnych oraz urobku z fundamentowania) spowoduje okresowe 
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pogorszenie warunków aerosanitarnych (zanieczyszczenia komunikacyjne: spaliny i pył) 

w sąsiedztwie tras przejazdów. Dokładne oszacowanie ilości wprowadzonych zanieczyszczeń 

w trakcie transportu do atmosfery na etapie budowy nie jest możliwe, gdyż nie jest obecnie znana 

dokładna trasa przejazdów.  

 Źródłem hałasu w fazie budowy będą głównie maszyny i urządzenia budowlane, takie jak: koparka, 

spychacz, betoniarka, urządzenia dźwigowe oraz transport ciężarowy. Przyjmuje się, że poziom mocy 

akustycznej przykładowych źródeł hałasu związanych z prowadzeniem prac budowlanych wynosi:  

koparka, spychacz: 90 – 105 dB(A);  samochód ciężarowy: 85 – 95 dB(A). Należy podkreślić, że emisja 

hałasu będzie rozłożona w czasie (etap budowy, według szacunków inwestora, trwać będzie od kilku 

do 18 miesięcy) i przestrzeni (prace budowlane będą prowadzone na obszarze kilkuset hektarów). 

Można ocenić, że etap budowy nie będzie czynnikiem mogącym trwale zagrażać środowisku 

akustycznemu. W przypadku prac prowadzonych poza terenami zurbanizowanymi hałas nie będzie 

powodował żadnej uciążliwości dla ludzi. Hałas emitowany do środowiska podczas budowy farmy 

wiatrowej nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w środowisku.  

Eksploatacja elektrowni wiatrowych i towarzyszącej im infrastruktury nie będzie wiązać się 

z emisją gazów, pyłów ani odorów do powietrza atmosferycznego. Elektrownie wiatrowe 

są urządzeniami przyjaznymi dla środowiska pod względem zanieczyszczenia powietrza – ograniczają 

emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery w sektorze energetycznym. Można więc 

uznać, iŜ przedmiotowa farma wiatrowa przyczyni się do poprawy jakości powietrza, w tym jakości 

klimatu, a tym samym przyczyni się do realizacji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu z 1992 r. i Protokołu z Kioto. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, podane są w Tabeli 1 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.). Wskaźniki LAeq D i LAeq N mają zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.  

Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany 

teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed 

hałasem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona przed 

hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym, poziomy dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta podstawa 

kategoryzacji terenów – jego funkcja urbanistyczna – jednoznacznie wskazuje na ścisłe związki 

między ochroną środowiska przed hałasem, a zagospodarowaniem przestrzennym. W świetle 

powyższego rozporządzenia obiektami akustycznie chronionymi są między innymi tereny 

mieszkaniowe. Dla terenów upraw rolnych oraz terenów produkcyjno – usługowych nie podaje 

się wartości normatywnych hałasu w środowisku. Wyliczenie zagrożenia hałasem wynikającym 

z pracy turbin wiatrowych wymagają podania preryjnej lokalizacji każdej z turbin. Na obecnym etapie 

nie jest to możliwe. Elektrownie wiatrowe, z racji charakteru pracy i wymogów odnośnie 

odpowiedniej siły wiatru, są również źródłem hałasu infradźwiękowego, który według wielu 

obiegowych – nieprawdziwych – opinii osiąga duże poziomy i stanowi zagrożenie dla otoczenia.  

Na etapie funkcjonowania farmy wiatrowej mogą przenikać do środowiska wibracje o bardzo 

niskich częstotliwościach, związane z obrotem śmigieł wiatraka. Wibracje te, po przeniknięciu przez 

konstrukcję wieży, mogą przedostawać się do gruntu i propagować w najbliższym otoczeniu. 

Należy jednak podkreślić, iż współczesne konstrukcje elektrowni wiatrowych są wyposażone 

w specjalistyczne układy kompensujące i ograniczające do minimum wpływ wibracji na środowisko. 

Ponadto  lokalizacja elektrowni w odległości kilkuset metrów od terenów zabudowanych spowoduje, 
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że drgania generowane przez pracujące elektrownie będą w praktyce nieodczuwalne i w żaden 

sposób  nie będą zagrażały ludziom i budynkom. 

 

8.6. Oddziaływanie na powierzchnie ziemi i krajobraz 

 

Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni i pośredni krótkotrwały - negatywny 

(na etapie budowy i prac ziemnych, zdjęta warstwa ziemi) – oddziaływanie to dotyczy zadań: 

 budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody; 

 prac konserwacyjnych rowów; 

 modernizacji drogi krajowej nr 39; 

 termomodernizacji; 

 

Prowadzone prace budowlane wiążą się z czasowym przemieszczaniem mas ziemnych. 

Powstałe w trakcie prac masy winny być zagospodarowane w trakcie robót. Realizacja w/w inwestycji 

zabezpieczy grunty przed zanieczyszczeniami pochodzenia komunalnego oraz zanieczyszczeniami 

z transportu. Po etapie budowy i prac ziemnych oddziaływanie będzie wyłącznie pozytywne 

we wszystkich aspektach środowiskowych i w okresie długoterminowym. Działania związane 

z gospodarką odpadami i ich selektywną zbiórką są ukierunkowane na minimalizację powstawania 

dzikich wysypisk śmieci i przedostawania się substancji do gruntu. Wszystkie powstałe podczas 

prowadzonych prac budowlanych odpady zostaną potraktowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Nie będą to odpady niebezpieczne, lecz przede wszystkim masy ziemne, złom, gruz, 

opakowania. 

Na krajobraz oddziaływać będą głównie działania o charakterze inwestycyjnym. Inwestycje 

polegające na budowie dróg, farm wiatrowych, termomodernizacji oraz rozbudowy stacji uzdatniania 

wody spowodują stałą zmianę w krajobrazie. Rodzaj oddziaływania (pozytywny bądź negatywny) 

jest uzależniony od lokalizacji danej inwestycji i otaczającego je terenu. Właściwie zaprojektowany 

i zlokalizowany w przestrzeni nie powinien negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Ponadto pozytywne oddziaływanie będą miały zadania z zakresu likwidacji dzikich wysypisk 

odpadów. Inwestycje budowlane w sposób trwały wpiszą się w krajobraz, dlatego istotny jest wybór 

lokalizacji oraz odpowiedniej technologii. Niemniej jednak w większości negatywne oddziaływanie 

będzie krótkotrwałe i wystąpi jedynie w czasie prowadzonych robót. 

W celu zapewnienia działań mających na celu ochronę krajobrazu oraz konieczność działań 

na rzecz zachowania i utrzymania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, 

aby ukierunkować  i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych 

i środowiskowych, w myśl Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej w Florencji 

dnia 20 października 2000 r (Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 14, poz. 98) przewidziano szereg zadań, które 

mają pozytywne odziaływanie lub nie wpływają na analizowany obszar. Są to zadania 7.4, 7.5, 8.3, 

9.2, 9.3. 

W przypadku budowy farmy wiatrowej na etapie budowy miejscowo likwidacji ulegnie 

pokrywa glebowa, co nastąpi w wyniku wykonania wykopów pod drogi, sieci kablowe 

oraz fundamenty wież elektrowni. Etap budowy wiązać się również będzie z przekształceniem 

przypowierzchniowych struktur geologicznych. Czasowe przekształcenie powierzchni ziemi 



50 
 

i likwidacja pokrywy glebowej nastąpi na terenach wykopów pod kable. W tym przypadku 

po ułożeniu kabli, teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniej używalności.   

W trakcie prawidłowej eksploatacji zespołu elektrowni wiatrowych nie wystąpi 

oddziaływanie na powierzchnię ziemi i zasoby glebowe, które spowodować mogłoby negatywne 

skutki w środowisku. 

Elektrownie wiatrowe należą do obiektów specyficznych. Ich wpływ na lokalny krajobraz jest 

niezaprzeczalny i wynika przede wszystkim z bardzo dużych wysokości. Elektrownia wiatrowa 

stanowi element obcy w krajobrazie. Jej jednoznacznie techniczny charakter oraz wysokość 

powodują, że nie można jej całkowicie zamaskować. Ponadto śmigła elektrowni najczęściej 

są w ruchu, co przyciąga ludzki wzrok. Dodatkowo elektrownie wiatrowe, uznane za przeszkody 

lotnicze, mają zewnętrzne końce śmigieł pomalowane na czerwono, co daje zamierzony efekt lepszej 

widoczności i tym samym kontrastowości krajobrazowej elektrowni. Elektrownie wiatrowe 

są widoczne również w nocy ze względu na czerwoną lampkę umieszczaną na szczycie wieży. 

Przywołane wyżej cechy powodują, że elektrownie wiatrowe stanowią swoistego typu dominantę 

krajobrazową. Oceniając wpływ farm wiatrowych pod kątem oddziaływania na krajobraz należy 

podkreślić, że co prawda oddziaływanie to jest długoterminowe (szacunkowy okres eksploatacji 

farmy wiatrowej wynosi 20 – 30 lat), ale skutki są w pełni odwracalne – w momencie likwidacji farmy 

(co nie jest zabiegiem skomplikowanym technologicznie) krajobraz zostaje przywrócony do stanu 

poprzedniego. 

 

8.7. Oddziaływanie na klimat 
 

W ostatnich latach mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, dlatego w planowanych 

działaniach należy uwzględnić również zachodzące zmiany klimatu. Nie są one obojętne 

dla bioróżnorodności. Zmiany klimatu zachodzące w strefie klimatu umiarkowanego przejawiają 

się przyspieszeniem wiosny i zmianami rozkładu temperatur latem. Wcześniej kwitną wiosenne 

kwiaty, przyspieszona jest pora godów płazów, ptaki zakładają gniazda o kilkanaście dni wcześniej. 

Także owady zapylające mogą rozmijać się z przyspieszoną porą kwitnienia „obsługiwanych” roślin, 

co grozi brakiem owoców. Zauważalne jest przyspieszenie wegetacji wczesną wiosną, a następnie 

jej wcześniejsze zamieranie jesienią. 

Zmiany klimatyczne wpływają, i wpływać będą, na zasięg i rozmieszczenie gatunków, 

ich cykle rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne gatunki i siedliska 

różnie reagują na zmiany klimatyczne – niektóre europejskie gatunki mogą na nich skorzystać, 

inne mogą znacznie ucierpieć. Większość prognoz zmian klimatu opiera się o zmiany średnich 

wartości parametrów klimatycznych tj.: opady, temperatura, kierunek wiatru. 

Warto jednak zaznaczyć, że często zmiany w zasięgu, wielkości populacji, parametrach rozrodu, 

a w konsekwencji – całej bioróżnorodności, wynikają ze zmiany frekwencji i amplitudy zjawisk 

ekstremalnych, takich jak powodzie, wichury, ulewy. Zjawiska ekstremalne (w warunkach Polski 

są to przede wszystkim powodzie) wpływające na parametry biologiczne populacji, a w konsekwencji 

na bioróżnorodność, mogą oddziaływać znacznie intensywniej niż przewiduje to większość 

współczesnych modeli (na terenie Polski dotychczas udokumentowano taki wpływ na lokalne 

populacje płazów i ptaków). 
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Dla wszystkich zadań związanych z obszarem interwencji „Ochrona klimatu i jakości 

powietrza” przewiduje się pozytywne oddziaływanie lub nie wpływają na analizowane zagadnienie. 

Pomijając fazę budowy, wszystkie przewidziane do realizacji zadania są bezpośrednio związane 

z obniżeniem emisji CO2 pochodzącego z transportu, ogrzewania i produkcji energii elektrycznej.  

Pozostałe działania zaplanowane w Programie nie będą wpływać bezpośrednio na zmiany 

klimatyczne a pośrednio na bioróżnorodność i obszary chronione. Najistotniejszą kwestią jest wybór 

terminu prac budowlanych poza okresem lęgowym i rozrodczym zwłaszcza w przypadku 

przedsięwzięć melioracyjnych, rewitalizacji cieków, budowy zbiorników retencyjnych i przedsięwzięć 

drogowych. 

Wpływ elektrowni wiatrowych na klimat będzie przejawiać się przez osłabienie siły wiatru 

w strefie usytuowania śmigieł, tj. około 60 – 180 m n.p.t. Wynika to wprost z prawa fizyki: energia 

kinetyczna wiatru będzie zamieniana na energię mechaniczną urządzeń prądotwórczych. 

Przywołany powyżej przykład oddziaływania elektrowni na klimat, ze względu na wysokość 

występowania zjawiska, nie będzie miał charakteru znaczącego i można go praktycznie całkowicie 

pominąć w ocenie oddziaływania na środowisko. Należy podkreślić, że w ogólnej skali farma 

wiatrowa pozytywnie wpłynie na klimat poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

8.8. Oddziaływanie na zasoby naturalne  
 

Planowane działania mają neutralny lub pozytywny wpływ na zasoby naturalne.  

Niemniej jednak nieuniknioną konsekwencją realizacji zadań inwestycyjnych jest z reguły 

zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnych. Energetyka odnawialna to jeden z zasadniczych 

elementów rozwoju zrównoważonego. Konieczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń z procesów 

spalania paliw energetycznych to konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii wobec 

ekonomicznego i fizycznego wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych.  

 

8.9. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 
 

Wszystkie zaproponowane działania mają bezpośredni i pośredni, długoterminowy i stały 

neutralny lub pozytywny wpływ na zabytki i dobra materialne. 

Wszystkie zapisy ukierunkowane są na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Rychtal, 

stąd ewentualne negatywne oddziaływanie może mieć miejsce wyłącznie w wyniku niewłaściwej 

ich realizacji lub użytkowania. Przykładem może być poprawa jakości infrastruktury drogowej 

poprzez jej wyrównanie lub utwardzenie, co może przyczynić się do wzrostu natężenia ruchu lub 

do nadmiernej prędkości pojazdów. Z drugiej strony poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców, 

zmniejszy się ryzyko wystąpienia kolizji spowodowanej złym stanem nawierzchni oraz uszkodzenia 

samochodów, a także wyeliminuje kurz i zapylenie środowiska w otoczeniu drogi. W przypadku 

występowania w granicy pasa drogowego zidentyfikowanych i potencjalnych stanowisk 

archeologicznych, konieczne jest uzgodnienie sposobu zabezpieczenia i postępowania na etapie 

inwestycyjnym na zasadach określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanych inwestycji zarówno w fazie realizacji 

jak i funkcjonowania, pod warunkiem zastosowania przez wykonawcę zaleceń Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 
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Podsumowując, należy stwierdzić że, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zapisów 

na zabytki i dobra materialne, jeśli ich realizacja będzie prawidłowa. 

Na etapie funkcjonowania zespołu elektrowni wiatrowych nie wystąpi negatywne 

oddziaływanie na dobra kultury i dobra materialne. 

 

8.10. Oddziaływanie transgraniczne 
 

Ze względu na położenie gminy Rychtal oraz jej otoczenia, nie wystąpią oddziaływania 

transgraniczne - zarówno w zakresie oddziaływań krótko - długoterminowych, bezpośrednich 

i pośrednich. 

 

9. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie 

i ograniczenie negatywnych oddziaływań na zdrowie ludzi 

9.1. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych 

oddziaływań na środowisko dla osiągnięcia wymaganych standardów jakości 

powietrza oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań:  

 szczegółowa analiza lokalizacji przedsięwzięcia,  

 wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska 

zarówno na etapie budowy jak również na etapie eksploatacji każdej inwestycji,  

 zminimalizowanie ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań 

i nowoczesnego sprzętu,  

 prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej,  

 stosowanie przepisów BHP,  

 zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin,  

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,  

 dostosowanie terminu przeprowadzania prac do okresów lęgowych ptaków, płazów 

oraz rozrodu zwierząt,  

 stworzenie siedlisk zastępczych (budki lęgowe, skrzynki dla nietoperzy),  

 przy utwardzaniu powierzchni zastosowanie płyt ażurowych umożliwiających 

infiltrację wody,  

 zagospodarowanie mas ziemnych powstałych przy pracach do wyrównania terenu,  

 na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza.  

 

9.2. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

na środowisko dla przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem oddziaływania hałasu  
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań:  

 ograniczenie propagacji hałasu poprzez zastosowanie obudów, ekranów 

akustycznych itp.,  
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 stosowanie pasów zieleni stanowiących osłonę przed widokiem drogi i ekranami 

akustycznymi,  

 stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w celu zmniejszenia odbić dźwięku,  

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,  

 racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów,  

 sprawne przeprowadzenie prac,  

 stosowanie sprzętu, który powoduje jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi 

(jeżeli jest to uzasadnione),  

 w przypadku kolizji z terenami zieleni, niezbędne jest zabezpieczenie drzew wraz 

z ich bryłą korzeniową w pobliżu której prowadzone są prace,  

 ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących 

w kolizji z planowaną inwestycją,  

 wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc planowanych prac,  

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów 

(tam gdzie zidentyfikowano ich obecność i takie działania są uzasadnione),  

 zaplanowanie optymalnej organizacji ruchu na czas prac,  

 dobór gatunków roślin pełniących rolę dźwiękochłonną dostosowanych do wymogów 

siedliska,  

 dobór gatunków pod względem wielkości i możliwych kolizji z istniejącymi 

zabudowaniami i infrastrukturą techniczną,  

 dobór gatunkowy w zależności od istniejących warunków siedliskowych,  

 unikanie stosowania gatunków obcych, zwłaszcza uznanych za inwazyjne,  

 zachowanie bezpiecznej odległości nasadzeń od jezdni dróg.  

9.3. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

na środowisko dla przedsięwzięć związanych z ochroną wód podziemnych 

i powierzchniowych   
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań:  

 stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej 

liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej 

(łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi odprowadzającymi ścieki 

do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci (dopuszcza 

się 90 Mk/km sieci,  

 w uzasadnionych przypadkach prowadzenie prac budowlanych poza okresem 

lęgowym ptaków, rozrodu płazów (tam gdzie zidentyfikowano ich obecność i takie 

działania są uzasadnione),  

 stosowanie do budowy materiałów naturalnych,  

 ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko. 

  

9.4. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

na środowisko dla przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi 
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań:  

 odpowiednia edukacja ekologiczna przyczyni się do wzrostu świadomości wśród 

rolników,  
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 odpowiednie zapisy w mpzp, studium, opracowaniu ekofizjograficznym pozwolą 

na zabezpieczenie nie eksploatowanych zasobów kopalin,  

 edukacja mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z odpadami,  

 kontrola firm odbierających odpady,  

 użycie sprzętu umożliwiającego zabezpieczenie odpadów przed przedostaniem 

się odpadów do środowiska przyrodniczego,  

 przekazywanie odpadów do odpowiednio wyposażonego i przystosowanego obiektu, 

posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

zagospodarowania odpadów danego rodzaju,  

 układ kanalizacji deszczowej wraz z systemem oczyszczania ścieków i odprowadzania 

do środowiska,  

 wykorzystanie mas ziemnych do wyrównania powierzchni ziemi (jeżeli jest to 

uzasadnione),  

 rozwiązanie problemu magazynowania odpadów do sortowania tak aby nie dopuścić 

do ich zagniwania,  

 dobór odpowiednich pojemników i boksów do magazynowania poszczególnych 

rodzajów odpadów,  

 dojazd do punktu przy uwzględnieniu minimalizacji wpływu projektowanego 

transportu na klimat akustyczny mieszkańców posesji,  

 kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych,  

 kontrola zbiorników paliw płynnych,  

 ograniczenie do minimum używania soli w okresie zimowym.  

 

9.5. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

na środowisko dla przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i krajobrazu  
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań:  

 analiza funkcji terenów sąsiadujących ze sobą pod względem oddziaływania 

na tereny przyrodniczo cenne,  

 planowanie terenów o funkcjach izolacyjnych lub buforowych między terenami 

o funkcjach mieszkaniowych lub usługowo-przemysłowych a terenami chronionymi,  

 wprowadzanie ograniczeń zabudowy lub zakazów zabudowy w miejscach 

najcenniejszych pod względem przyrodniczym,  

 dobór gatunków dostosowanych do wymogów siedliska,  

 dobór gatunków pod względem wielkości i możliwych kolizji z istniejącymi 

zabudowaniami i infrastrukturą techniczną,  

 unikanie stosowania gatunków obcych, zwłaszcza uznanych za inwazyjne,  

 szczegółowa analiza lokalizacji przedsięwzięcia,  

 wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska 

zarówno na etapie budowy jak również na etapie eksploatacji każdej inwestycji,  

 zminimalizowanie ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań 

i nowoczesnego sprzętu,  

 prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów,  

 prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej,  

 zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin, 

maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,  

 przenoszenie zagrożonych siedlisk i tworzenie nowych,  
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 zabezpieczenie budowy przed wtargnięciem zwierząt,  

 tworzenie nowych szlaków migracji zwierząt,  

 tworzenie nowych nasadzeń zwabiających zwierzęta.  

 Prowadzenie termomodernizacji obiektów budowlanych poza okresem rozrodu 

występujących na nich gatunków zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez 

zezwolenia, zabezpieczyć wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed 

zajęciem ich przez zwierzęta i nie dopuścić do założenia gniazd i przeprowadzenia 

lęgów przez ptaki w następnym sezonie. W przypadku stwierdzenia występowania 

gatunków chronionych w miejscu prowadzenia inwestycji należy wdrażać zalecenia 

związane z prowadzeniem termomodernizacji. 

 

9.6. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

na środowisko dla przedsięwzięć związanych ze zmniejszaniem oddziaływania 

na krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo kulturowe   
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań:  

 rozwój gminy zgodnie z przyjętymi założeniami w studium i miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego,  

 realizacja przedsięwzięć bazujących na zastosowaniu materiałów naturalnych 

(ogrodzenia drewniane zamiast betonowych, dostosowanie kolorystyki, maskowanie 

zielenią elementów dysharmonijnych itp.)  

 realizacja przedsięwzięć w centrum miasta w sposób nie zaburzający historycznego 

układu przestrzennego objętego ochroną konserwatorską,  

 ścisła współpraca z konserwatorem zabytków.  

 

9.7. Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych oddziaływań 

na zdrowie człowieka   
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań:  

 realizacja prac budowlanych zgodnie z prawem budowlanym i przepisami BHP,  

 stosowanie do prac budowlanych odpowiedniego sprzętu,  

 odpowiednie planowanie przestrzenne uwzględniające funkcje mieszkaniową 

i uciążliwy przemysł.  

 

10. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań 

zawartych w dokumencie ze wskazaniem i uzasadnieniem 

ich wyboru 

 POŚ dla Gminy Rychtal przewiduje realizację zadań, które w większości przyczynią 

się do poprawienia stanu środowiska na terenie gminy, a tym samym pozytywnie wpłyną na zdrowie 

ludzi i poprawią standard życia mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele są spójne z celami 

przyjętymi w nadrzędnych dokumentach strategicznych oraz dokumentach o charakterze 
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programowym. W związku z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście 

nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego jak i ekologicznego punktu widzenia. 

Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości 

precyzyjnego określenia rozwiązań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych 

trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Jako warianty alternatywne dla planowanych przedsięwzięć można rozważać: warianty 

lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant 

niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni. 

Konsekwencje związane z brakiem realizacji POŚ mogą być znacznie dotkliwsze dla środowiska i ludzi. 

Trudności jakie mogą być związane z realizacją niektórych zadań określonych w Programie 

to przede wszystkim wysokie koszty realizacji poszczególnych zadań oraz trudności w pozyskaniu 

odpowiednich środków finansowych na ten cel, niedotrzymanie ustalonych terminów realizacji 

zadań, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych oraz trudności w pozyskaniu terenów pod 

poszczególne inwestycje. 

Główną trudnością napotkaną przy sporządzaniu niniejszej Prognozy był stopień ogólności 

zapisów analizowanego Programu. Nie znając zakresu i lokalizacji koniecznych do wykonania 

w ramach konkretnych inwestycji, nie można dokonać konkretnej i szczegółowej oceny 

oddziaływania. W związku z powyższym wszelkie analizy oddziaływań mają charakter bardzo ogólny 

i opierają się w dużej mierze na teoretycznej możliwości wystąpienia negatywnych lub pozytywnych 

oddziaływań. Dlatego też należy zakładać, że wszelkie sformułowane wnioski odnośnie możliwości 

wystąpienia możliwego negatywnego oddziaływania, powinny być zweryfikowane na etapie 

wykonywania szczegółowych analiz np. na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej 

do uzyskania decyzji środowiskowych. 

Znaczna część planowanych inwestycji wymaga indywidualnego potraktowania 

i przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ. W tym przypadku wszelkie oddziaływania i środki 

zaradcze, w tym alternatywne rozwiązania kluczowych problemów, będą szczegółowo 

przeanalizowane pod kątem konkretnej inwestycji. 

 

11. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

oraz częstotliwości jej prowadzenia 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal określone są zasady oceny 

i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić stopień 

realizacji poszczególnych działań i prognozowań i związane z tym zmiany w środowisku. Oceny 

realizacji Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata w oparciu o następujące 

zagadnienia: 

 określenie zaawansowania przyjętych celów, 

 określenie stopnia wykonania zadań (działań), 

 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 
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System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 

wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring oraz sprawozdania z realizacji programu ochrony 

środowiska powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

co najmniej w cyklu dwuletnim, natomiast część danych wynikających z Planu gospodarki 

niskoemisyjnej będzie gromadzona w cyklu trzyletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe 

rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 

 monitoring ilościowy, 

 monitoring jakościowy. 
 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich 

elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać 

prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników 

w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów 

w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych 

nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE. 

Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 

wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 

uzupełnienie do oceny ilościowej. 

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje 

się prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno-
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie 
jej powierzchni oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie 
zasobów przyrodniczych, 

 jakości powietrza, 

 jakości klimatu akustycznego. 
 

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ 

opracowujący projekt dokumentu, tj. Wójt Gminy Rychtal, jest obowiązany prowadzić monitoring 

skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z częstotliwością i metodami, o których mowa w ust. 3 pkt. 5. 
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