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1 Podstawa opracowania dokumentu 

1.1 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu 

Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent 

miasta), opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 

15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Następnie na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) rada gminy uchwala 

założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe. 

Niniejszy  „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Miasta Kalety”, odpowiada wymogom Ustawy „Prawo Energetyczne”, tj. zawiera: 

▪ ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

▪ propozycje przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej 

i paliw gazowych, w tym realizujących zapisy ustawy o Efektywności Energetycznej, 

▪ analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 

i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych 

źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 

oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

▪ zakres współpracy z innymi gminami. 

i obejmują okres 15 lat od daty sporządzenia. 

1.2 Źródła informacji 

Charakterystyka miasta, analiza obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię oraz plany 

rozwoju przedsiębiorstw dystrybucji energii określone zostały na podstawie informacji 

udostępnionych przez: 

▪ Urząd Miasta w Kaletach, 

▪ TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie, 

▪ Urząd Statystyczny w Warszawie (baza BDL), 

▪ Wyciąg z bazy CEEB w zakresie struktury źródeł ciepła,  

▪ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (liczba dofinansowanych 

instalacji solarnych). 
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2 Charakterystyka miasta  Kalety  

2.1 Położenie miasta Kalety  

Miasto Kalety położone jest w województwie śląskim, w dolinie rzeki Mała Panew.  

Kalety stanowią gminę miejską należącą administracyjnie do powiatu tarnogórskiego.  

Miasto Kalety obejmuje obszar 76,68 km2 z czego 82,2% stanowią tereny leśne. Kalety stanowią 

11,9% powierzchni powiatu tarnogórskiego i graniczą z gminami: Koszęcin, Woźniki, Tworóg 

i Miasteczko Śląskie. 

Kalety tworzy osiem nieformalnych dzielnic: Drutarnia, Jędrysek, Kuczów, Lubocz, Miotek, 

Mokrus, Truszczyca, Zielona, Kalety Centrum.  

Położenie Miasta na tle województwa śląskiego oraz powiatu tarnogórskiego przedstawiają 

poniższe mapy: 
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Mapa 1 Położenie miasta Kalety na tle województwa śląskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 2 Położenie miasta Kalety na tle okolicznych miejscowości 

 
Źródło: SIP UM w Kaletach 
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Mapa 3 Charakterystyka miasta w jej granicach  

 

Źródło: bip.kalety.pl 

2.2 Demografia 

Z danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) liczba mieszkańców Gminy 

Miejskiej Kalety w roku 2021 wynosiła 8502 osób.  

Największą miejscowością gminy miejskiej pod kątem liczby mieszkańców są Kalety, następnie 

Jędrysek i Miotek.  

Z danych (GUS) za lata od 2010 do 2021 wynika, iż liczba osób zamieszkujących Gminę Miejską 

Kalety ulega systematycznemu (niewielkiemu) zmniejszeniu od roku 2010 do roku 2021 (z małym 

wzrostem w latach 2014-2015). 
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Wykres 1 Liczba ludności miasta Kalety w latach 2010–2021 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS (stan na 31.12.2020) 

• Przyrost naturalny  

Na etapie prac diagnostycznych zestawiono dane dotyczące przyrostu naturalnego w Kaletach 

w latach 2010 – 2021, z poniższego zestawienia widać obniżającą się linie trendu (wzrost 

ujemnego przyrostu naturalnego), znaczny spadek zaobserwować można zwłaszcza w trzech 

ostatnich latach poddanych analizie tj. 2019, 2020 i 2021. 

Wykres 2 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wraz z linią trendu w mieście Kalety w latach 2010–2021 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS 
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Z przedstawionych danych wynika, iż przyrost naturalny w Kaletach jest znacznie niższy niż ten 

zdiagnozowany dla kraju i województwa śląskiego (zgodnie z danymi GUS przedstawionymi 

w diagnozie), nie mniej jednak był wyższy niż ten dla powiatu tarnogórskiego. 

• Saldo migracji  

Z danych statystycznych udostępnionych przez GUS wynika, że saldo migracji (tj. różnica między 

napływem (imigracja), a odpływem (emigracja) z danego obszaru  w określonym czasie), 

wykazuje tendencję wzrostową (okres od 2010 do 2021). 

Tendencja ta może być związana z: 

− wzrostem osób napływającym tj. wzrostem ilości mieszkańców, 

− spadkiem osób emigrujących poza teren Kalet. 

Wykres 3 Saldo migracji wraz z linią trendu w mieście Kalety w latach 2010–2021 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS 

 

Podsumowując powyższe informacje dotyczące ludności zamieszkującej miasto Kalety należy 

wskazać, iż: 

- liczba mieszkańców miasta w okresie 2010-2021 wykazuje tendencję spadkową, 

- przyrost naturalny maleje,  

- saldo migracji w mieście w latach 2010-2021 wykazuje tendencję wzrostową. 
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2.3 Infrastruktura techniczna 

Stan infrastruktury sieciowej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) wpływa na jakość życia 

mieszkańców miasta. 

Zgodnie z danymi statystycznymi na rok 2020 (GUS/BDL)1 95,2% budynków mieszkalnych 

w mieście jest zwodociągowanych, a 76,2% podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej. 

Wykres 4 Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w % ogółu budynków 
mieszkalnych (stan na rok 2020) na terenie Kalety 

 
Źródło: Opracowanie własne wg GUS 

Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez Urząd Miasta Kalety pn. „Raport o stanie gminy za 

rok 2021” stan infrastruktury technicznej wygląda następująco: 

- długość czynnej sieci wodociągowej: 41600 m, 

- długość sieci kanalizacyjnej: 68700 m,  

Wg raportu dostęp do sieci wodociągowej posiada 95% gospodarstw domowych, a do kanalizacji 

91%. 

2.4 Środowisko przyrodnicze 

Miasto Kalety, posiada liczne walory przyrodnicze.  

Ponad 80 % powierzchni pokrywają zbiorowiska leśne. Lasy na tym obszarze tworzą jeden wielki 

zwarty kompleks otaczający miasto Kalety. Lasy na terenie miasta znajdują się w zarządzie 

Nadleśnictwa Świerklaniec oraz Nadleśnictwa Koszęcin. 

Obszary przyrodnicze wyznaczone zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

▪ Użytek ekologiczny „Łąka trzęślicowa w Kaletach”, 

 
1 GUS nie udostępnił danych za rok 2021 w danych dostępnych do pobrania, stan na wrzesień 2022 r. 
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▪ Pomniki przyrody: 

Tabela 1 Pomniki przyrody na terenie Kalet 

Lp. Nazwa pomnika przyrody Lokalizacja 

1 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) - grupa 7 
drzew - obwody w 

cm:490,381,462,380,348,361,460 wys. w m:14, 
26,28,25,26,27,28. 

Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 24k  
gmina Kalety, powiat Tarnowskie Góry, 

województwo Śląskie 

2 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - grupa 6 

drzew – Obwód  330-600cm 
Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 24k 

Tarnowskie Góry, województwo Śląskie 

3 
Sosna pospolita (Pinus sylvestris) - grupa 3 

drzew obw.205,268, 325 cm 

ul. Dębowa Nadleśnictwo Świerklaniec L. 
Truszczyca oddz. 23o , gmina Kalety, powiat 

Tarnowskie Góry, województwo Śląskie 

4 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – 

obwód 610cm 

Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 22n  
gmina Kalety, powiat Tarnowskie Góry, 

województwo Śląskie 

5 
Głaz narzutowy - głaz – granit obwód 530cm 

wym.180x175x70cm 

ul. Dębowa Nadleśnictwo Świerklaniec L. 
Truszczyca oddz. 22n,gmina Kalety, powiat 

Tarnowskie Góry, województwo Śląskie 

6 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – 

obw.346 cm wys.26 

Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 22n  
gmina Kalety, powiat Tarnowskie Góry, 

województwo Śląskie 

7 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - aleja - ( 40 

szt.) 

Kalety ul. Dębowa Truszczyca Nadleśnictwo 
Świerklaniec , gmina Kalety, powiat Tarnowskie 

Góry, województwo Śląskie 

8 
Lipa (Tilia cordata) - pojedyncze -   obw.351 

cm wys.20 m. 

Kalety(dzielnica Drutarnia) ul. 3 Maja 44, gmina 
Kalety, powiat Tarnowskie Góry, województwo 

Śląskie 

9 
Wierzba krucha (Salix fragilis) - pojedyncze – 

obw.530cm wys.30 m, 200lat 
Kalety ul. Dworcowa 2 , gmina Kalety, powiat 

Tarnowskie Góry, województwo Śląskie 

10 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – 

obw.353 cm 

Nadleśnictwo Świerklaniec L. Lubocz oddz.29g, 
gmina Kalety, powiat Tarnowskie Góry, 

województwo Śląskie 

11 Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze Kalety ul. Lubliniecka 1 

12 Cis pospolity (Taxus baccata) (212 cm) Nadleśnictwo Świerklaniec m. Jędrysek g. Kalety 

https://swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl 

W obrębie miasta Kalety (zgodnie z poniższą mapą) nie występują obszary NATURA 2000. 
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Mapa 4 Obszary chronione na terenie miasta Kalety 

  
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o http://geoserwis.gdos.gov.pl 
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3 Działania miasta Kalety podejmowane w celu ograniczeniu niskiej emisji 

i wykorzystania OZE 

Miasto Kalety od wielu lat realizuje działania przyczyniające się do ograniczenia niskiej emisji 

i wykorzystania OZE. 

Za wysiłek związany z promowaniem postaw proekologicznych miasto otrzymało wyróżnienie 

w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na 

Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022. Kapituła Konkursu dla 

wyróżniających się samorządów przyznała Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu 

za całokształt starań na rzecz innowacyjności energetycznej. 

Dotychczas zrealizowane zadania inwestycyjne to m.in.: 

▪ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście 

Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

Zakres projektu obejmował montaż instalacji OZE w Budynku Zespołu Placówek Oświatowych 

w Kaletach – Miotku. W szczególności projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej PV 

 o mocy 12,92 kWp wraz z układem zasilania pomp ciepła powietrze - woda. Projekt 

finansowanych ze środków RPOWSL na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Odnawialne 

źródła energii. 

▪ Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację 

budynków wielorodzinnych w Kaletach - (Dębowa, 1 Maja, Ks. Drozdka) 

Celem głównym projektu była poprawa efektywności energetycznej 4 budynków mieszkalnych 

na terenie Kalet. Poprawa parametrów energetycznych (zwiększenie efektywności 

energetycznej) budynków przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii końcowej 

w obiektach, a tym samym ograniczy emisji CO2 odpowiadającą zużyciu przedmiotowej 

energii. 

▪ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Kalety: Miejskie 

Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach. 

W ramach projektu dokonano termomodernizacji obiektów publicznych na terenie miasta, 

dodatkowo w budynku szkoły podstawowej zamontowano kolektory słoneczne. 

▪ Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw 

fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska 
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W ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 pn.: 

„Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw 

fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”, władze miejskie pozyskały 

środki na dofinansowanie montażu 179 instalacji solarnych oraz 210 instalacji 

fotowoltaicznych w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Kalet. 

Tabela 2 Zestawienie instalacji OZE na terenie budynków publicznych w Mieście Kalety 

Lp. Budynek Rodzaj instalacji 

1 Urząd Miejski w Kaletach 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 29 kW, 
Instalacja paneli solarnych: 4 szt. 

Gruntowa Pompa Ciepła Urząd Miejski w Kaletach – 
32kW 

2 Miejskie Przedszkole w Kaletach 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5kW, 

Instalacja paneli solarnych:8 szt. 

3 
Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kaletach 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 20 kW 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Kaletach 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5kW 

Instalacja paneli solarnych:12 szt. 

5 
Zespół Placówek Oświatowych w 

Miotku 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok.5 kW 

6 Miejska Oczyszczalnia Ścieków 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 200kW, 

Instalacja paneli solarnych:12 szt. 

7 Miejski Dom Kultury w Kaletach Instalacja paneli solarnych: 6 szt. 

8 Gimnazjum w Kaletach Instalacja paneli solarnych:5 szt. 

9 
Infrastruktura Klubu Sportowego Unia 

Kalety 
Instalacja paneli solarnych:4 szt. 

10 
Infrastruktura Klubu Sportowego Mała 

Panew 
Instalacja paneli solarnych: 4 szt. 

Źródło: Dane UM Kalety 

Dodatkowo należy wskazać, iż Burmistrz Miasta podpisał porozumienie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o współpracy w obsłudze 

programu “Czyste Powietrze”. Kalety były jedną z pierwszych gmin województwa śląskiego, 

która podpisała porozumienie dotyczące tego Programu.  

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność w siedzibie Urzędu Miasta w Kaletach. Mieszkańcy 

zainteresowani uczestnictwem w programie i ubieganiem się o dotację m.in. na wymianę 

źródła ciepła czy termomodernizację swoich budynków jednorodzinnych, mogą skorzystać 

z  doradztwa przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika, który w razie konieczności pomoże 

również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. 
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Działalność punktu jest jednym z narzędzi wspierających wdrożenie zapisów ustawy 

antysmogowej województwa ślaskiego. 

Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., 

wprowadził bowiem na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. 

Uchwała obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. 

Zgodnie z zapisami Uchwały od tego dnia wprowadza się całkowity zakaz spalania w kotłach, 

kominkach i piecach: 

− węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 

− mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem, 

− paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 

3 mm wynosi więcej niż 15 %, 

− biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 % 

(np. mokrego drewna). 

W przypadku instalacji nowych kotłów centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie 

eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod 

względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012, co 

potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie. 

Wyjątek stanowią kotły centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 

1 września 2017 r. W tych przypadkach wymagania niniejszej uchwały, dotyczące eksploatacji 

kotłów centralnego ogrzewania minimum 5 klasy, obowiązywać będą: 

− od 1 stycznia 2022 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 

lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej, 

− od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od 

daty ich produkcji, 

− od 1 stycznia 2026 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od 

daty ich produkcji, 

− od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji 

zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012. 
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4 Dokumenty strategiczne obowiązujące w gminie 

Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2030 

Podstawą do sporządzania Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030 były zapisy: 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

Prace nad strategią poprzedziła wnikliwa analiza procesu przemian zachodzących na terenie 

jednostki w ostatnich latach. 

Określona w strategii wizja rozwoju, wskazała że w 2030 roku Kalety będą miastem: 

- ekologicznym, dbającym o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 

- promującym postawy proekologiczne, 

- zapewniającym dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 

- atrakcyjnym dla turystów, 

- atrakcyjnym dla inwestorów, tworzącym nowe miejsca pracy. 

Program ochrony środowiska dla miasta Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 

2026-2030 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030 jest realizacja przez miasto 

polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 

strategicznych i programowych.  

POŚ stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu 

miejskim. 

W ramach Programu Ochrony Środowiska dokonano analizy stanu aktualnego, analizując 

następujące dziedziny/kategorie: 

▪ Jakość powietrza, 

▪ Hałas, 

▪ Promieniowanie elektromagnetyczne, 

▪ Wody powierzchniowe i podziemne, 

▪ Gospodarkę wodno-ściekową, 

▪ Zasoby geologiczne,  

▪ Gleby,  
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▪ Gospodarka odpadami,  

▪ Zagrożenia poważnymi awariami. 

Dla każdej z ww. kategorii dokonano analizy SWOT pozwalającej zidentyfikować mocne i 

słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla poszczególnych dziedzin związanych z polityką 

ochrony środowiska w gminie. 

Określenie aktualnego potencjału gminy oraz występujących niedoborów pozwoliło 

zidentyfikować cele środowiskowe gminy wraz z określeniem przyszłych działań 

inwestycyjnych i tzw. działań miękkich wpływających na poprawę stanu środowiska na terenie 

gminy miejskiej. 

Zestawienie zgodności zapisów aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną oraz paliwa gazowe dla miasta Kalety  z obowiązującymi dokumentami 

strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego zestawiono poniżej: 

Tabela 3 Zgodność aktualizacji założeń z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, 
regionalnego i lokalnego – podsumowanie  

Lp. Nazwa dokumentu Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

1 
Długookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 
Nowoczesności 

+   

2 
Polityka ekologiczna państwa 2030 
– strategia rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki wodnej 

+   

3 
Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Transportu do 2030 roku  +   

4 
Polityka Energetyczna Polski do 

2040  +   

5 
Krajowy plan na rzecz energii i 

klimatu na lata 2021–2030    

6 

Strategia Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”  +  

7 

Program ochrony środowiska dla 

województwa śląskiego do roku 

2019 z perspektywą do roku 2024 
 +  

8 Program ochrony Powietrza dla 
województwa śląskiego  

 +  

9 
Strategia rozwoju miasta Kalety do 

roku 2030  
  + 

10 

 Program ochrony środowiska dla 

miasta Kalety na lata 2021-2025 

z perspektywą na lata 2026-2030 

  + 

Źródło: Opracowanie własne  
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5 Charakterystyka systemów energetycznych, szacunek i prognoza zapotrzebowania na 

paliwa 

5.1 Obecne zapotrzebowanie na ciepło 

5.1.1 Charakterystyka źródeł ciepła  

Na terenie miasta nie występuje system ciepłowniczy. 

Ogrzewanie budynków na terenie miasta realizowane jest głównie przez kotłownie 

obsługujące pojedyncze budynki. Brak systemów ciepła sieciowego. 

Z danych GUS/BDL zasoby mieszkaniowe na terenie miasta na koniec 2020 r., wynosiły 2047 

budynków (łączna powierzchnia budynków 281399 m2). Wszystkie wskazane budynki były 

obiektami ogrzewanymi. 

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oszacowano, iż budynki ocieplane z sektora 

mieszkaniowego stanowią ok.63%.  

Dodatkowo na podstawie informacji udostępnionych przez UM Kalety – dane z centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (informacje o źródłach ciepła stosowanych w zabudowie 

mieszkaniowej prywatnej), dokonano szacunku udziału źródeł ciepła bazujących na paliwach 

stałych w ogólnym bilansie źródeł ciepła stosowanych w sektorze budownictwa 

mieszkaniowego (zużycie energii elektrycznej i gazu na cele grzewcze przedstawiono 

w późniejszych rozdziałach na podstawie danych od przedsiębiorstw dystrybucyjnych).  
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Wykres 1 Struktura indywidualnych źródeł ciepła stosowanych w budownictwie mieszkaniowym na 
terenie miasta – określona na podstawie CEEB, stan na maj 2022 

 
Źródło: Opracowanie własne  

Jak widać na powyższym wykresie dominującym paliwem jest nadal węgiel, występuje spory 

udział pomp ciepła (zwł. w nowych budynkach) oraz biomasy (drewno i pelet). Kotłownie 

olejowe to zaledwie 2% źródeł ciepła. Wskazane ciepło sieciowe odnosi się do lokalnych 

kotłowni zasilających budynki wielorodzinne (węgiel). 

Tabela 4 Zapotrzebowanie na ciepło dla obiektów nie podłączonych do sieciowych nośników energii. 

Sektor ciepło w MWh 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania bud mieszkalnych 29 364 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania bud usługowych 7 209 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania bud komunalnych 1 005 

Łącznie  37 578 

w tym biomasa 3 570 

W tym ciepło generowane pompą ciepła 2 255 

Źródło: Opracowanie własne  

Sumaryczne zużycie energii na cele grzewcze w sektorze mieszkaniowym na paliwach 

kopalnych w roku 2020 wyniosło 29364 MWh. 

Sumaryczne zużycie energii na cele grzewcze w sektorze usług i produkcji na paliwach 

kopalnych w roku 2020 wyniosło  7209 MWh. 

Szacowane zapotrzebowanie na ogrzewanie pokrywane nośnikami: energią solarną, biomasą 

oraz innymi paliwami wynosi 1005 MWh. 
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5.1.2 Szacowane zmiany zapotrzebowania na ciepło 

Zmiany zapotrzebowania na ciepło do roku 2038 wynikać będą z zagospodarowania terenów 

rozwojowych (głównie budownictwo jednorodzinne) oraz działań modernizacyjnych 

istniejącego budownictwa.  

W scenariuszu prognostycznym założono wzrost popytu na ciepło na bazie przyrostu 

powierzchni mieszkalnej (kotły na pelet, bez kotłów na węgiel – 2 szt. rocznie) 

z jednoczesnym spadkiem zużycia paliw kopalnych na rzecz przejść na zasilanie z sieci 

gazowej (10 budynków rocznie po 2024).Postępować będzie także termomodernizacja 

wspierana programami dotacyjnymi. 

W obliczeniach zapotrzebowania na ciepło pominięto potencjalną budowę nowych budynków 

gminnych i usługowych oraz oszczędności wynikające z możliwych termomodernizacji tych 

budynków, gdyż wszystkie zostały już docieplone. Zapotrzebowanie na energie cieplną tych 

budynków stanowi także niewielką część całkowitego zapotrzebowania gminy i nie wpływa 

znacząco na całkowity bilans energii. 

Tabela 5 Szacowane zmiany zapotrzebowania na ciepło 

Rok Zużycie ciepła w MWh 

2018                                                39 104     

2019                                                38 717     

2020                                                38 333     

2021                                                37 954     

2022                                                37 578     

2023                                                36 610     

2024                                                35 662     

2025                                                34 733     

2026                                                33 822     

2027                                                32 930     

2028                                                32 055     

2029                                                31 198     

2030                                                30 358     

2031                                                29 535     

2032                                                28 728     

2033                                                27 938     

2034                                                27 163     

2035                                                26 404     

2036                                                25 660     

2037                                                24 930     

2038                                                24 216     

 Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można oszacować, iż spadek 

zapotrzebowania na paliwa kopalne do 2038r. wyniesie -36% w odniesieniu do 2020r. 

W obecnej sytuacji gospodarczej nie można wykluczyć przejściowych problemów 

z dostępnością węgla oraz peletu. Minister Klimatu zapewnia, iż na rynku krajowym dostępna 

będzie wystarczająca ilość węgla by zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych. Na skutek 

wzrostu cen węgla coraz więcej gospodarstw posiadających kotły starego typu lub 

kominki/kozy wykorzystuje je w maksymalnym stopni do ogrzewania stosując dostępne 

finansowo gatunki drewna. Wprowadzony przez rząd dodatek węglowy ma zmniejszyć 

problem ubóstwa energetycznego, który przy obecnych cena węgla jest coraz szerszy 

i skutkuje m.in. spalaniem odpadów. 

Reasumując, zgodnie z komunikatami Ministerstwa Klimatu na obszarze miasta Kalety wystąpi 

wystarczająca podaż paliw stały i zapewni bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Kalet. 
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5.2 System elektroenergetyczny 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie miasta Kalety zajmuje się TAURON Dystrybucja 

S.A. Oddział w Częstochowie. 

5.2.1 Infrastruktura  

Zgodnie z informacją uzyskaną od spółki na terenie miasta Kalety zlokalizowane są niżej 

wymieniona infrastruktura sieciowa: 

Na terenie miasta Kalety zlokalizowana jest niżej wymieniona infrastruktura 

elektroenergetyczna: 

▪ stacja elektroenergetyczna WN/SN (GPZ) SE Kalety, 

▪ linii napowietrznych wysokiego napięcia (11O kV) relacji: 

− SE Wrzosowa - SE.Kalety, SE 'Wrzosowa - SE Miasteczko Śląskie (linia 

dwutorowa), 

− SE Wrzosowa - SE Kalety, SE Kalety - SE Miasteczko Śląskie (linia dwutorowa), 

− SE Kalety - SE Miasteczko Śląskie, SE Wrzosowa - SE Miasteczko Śląskie 

(linia dwutorowa), 

▪ linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN), 

▪ linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN), 

▪ stacje elektroenergetyczne SN/nN. 

 

Przebieg sieci został przedstawiony na załączniku mapowym udostępnionym przez spółkę: 
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Mapa 5 Plan sieci  

 
Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
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5.2.2 Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Na terenie miasta nie występuje zakład produkujący energię elektryczną. Całość energii 

elektrycznej jest importowana za pomocą infrastruktury. Ze względu na fakt, iż TAURON 

Dystrybucja S.A w przesłanej na potrzeby opracowania przedmiotowego dokumentu 

korespondencji poinformował, iż nie prowadzi odrębnych statystyk dot. ilości energii 

elektrycznej dostarczonej odbiorcom oraz struktury zużycia w podziale na gminy 

(obowiązująca spółkę ewidencja danych uwzględnia podział na województwa i powiaty) 

zużycie energii pobrano z GUS i przyporządkowano do Gminy w proporcji do liczby 

mieszkańców.  

Zużycie w obiektach sektora publicznego oraz na cele oświetlenia podano za informacjami UM 

Kalety. 

Zużycie pomiędzy sektory mieszkalny i usługowy podzielono biorąc pod uwagę proporcje 

powierzchni tych obiektów w mieście, gdyż żadne inne metody nie są dostępne. 

Stosując w/w metodologie oszacowano zużycie energii elektrycznej na terenie miasta 

w podziale na sektory. 

Tabela 6 Zużycie energii elektrycznej [MWh] na terenie Kalet w podziale na sektory w roku 2014 i 2020 

Sektory 2020 

mieszkaniowy 7151,42 

komunalny 371,51 

usługi 1870,69 

przemysł 9303,00 

oświetlenie 390,45 

Razem 19087,1 

Źródło: Opracowanie własne  

Sumaryczne zapotrzebowanie na energie elektryczną Kalet na koniec 2020 roku wyniosło 

ponad  19 GWh. Należy przy tym zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 3 lat zapotrzebowanie 

utrzymywało się na stałym poziomie przy jednoczesnym wzroście liczby odbiorców. Efekt ten 

jest skutkiem montażu instalacji PV oraz modernizacji sprzętów domowych i oświetlenia.  

Nie zaobserwowano również problemów z dostawą energii elektrycznej. 

5.2.3 Szacowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną 

Podobnie jak w przypadku zmian zapotrzebowania na ciepło, wzrost zapotrzebowania na 

energię elektryczną wynikać będzie z rozwoju gminy głównie w zakresie: 

- nowego budownictwa mieszkaniowego (indywidualnego), 

- boomu na rynku pomp ciepła, 

- rosnącego udziału pojazdów elektrycznych (EV i plug-in) w gospodarstwach domowych. 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie wynikało z: 
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- działań energooszczędnych motywowanych rosnącymi cenami energii, 

- montażu kolejnych instalacji PV. 

Wykonano prognozy liczby odbiorców energii w gminie, zakładając tempo przyrostu nowych 

odbiorców jak w latach 2010-2020, jednocześnie założono przyrost produkcji energii 

elektrycznej z OZE na poziomie 30 instalacji 5kWp rocznie i uwzględniono wzrost 

zapotrzebowania na energię rocznie równy konsumpcji przez 3 pojazdy EV co roku nabywane 

przez mieszkańców gminy. 

Tabela 7 Szacowane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie do roku 2038 

Rok Zużycie energii MWh 

2018 19 224 

2019 19 151 

2020 19 087 

2021 19 162 

2022 19 248 

2023 19 333 

2024 19 432 

2025 19 521 

2026 19 606 

2027 19 705 

2028 19 790 

2029 19 875 

2030 19 960 

2031 20 045 

2032 20 130 

2033 20 215 

2034 20 300 

2035 20 385 

2036 20 470 

2037 20 555 

2038 20 640 

Źródło: Opracowanie własne 

Zapotrzebowania na energie elektryczną w gminie będzie wzrastało stopniowo w miarę 

rozwoju budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu, usług i będzie kompensowane 

przez wykorzystanie energooszczędnych technologii dostępnych na rynku urządzeń 

elektrycznych. Nie wyklucza się jednak możliwości gwałtownego wzrostu zapotrzebowania, 

które spowodowane może być rozbudową sektora usługowego. Obecny przyrost mieszkań na 

terenie gminy wpłynie umiarkowanie na zapotrzebowanie na energię elektryczną 

w najbliższych latach. Do 2038 szacowany wzrost zużycia wyniesie 19% w relacji do roku 2020. 

Odrębną kwestią jaką należy mieć na uwadze jest obecna sytuacja gospodarcza wywołana 

przez kryzys na rynku paliw kopalnych po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022. Embargo UE 

na rosyjski węgiel spowodowało wzrost kosztów tego surowca, który nadal jest głównym 

paliwem do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce co przekłada się na wzrost cen energii. 

Jednocześnie krajowa produkcja nie jest w stanie zaspokoić popytu po wycofaniu węgla 

rosyjskiego, co powoduje na chwilę obecną obawy o zapewnienie ciągłości dostaw węgla 

energetycznego i możliwość zaspokojenia popytu na energię elektryczną w pełnym zakresie. 
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Oznaczać to może w pesymistycznych scenariuszach ograniczenia w zasilaniu a także 

konieczność redukcji mocy. 

Na dzień oddawania dokumentu nie są znane żadne założenia Ministerstwa Klimatu w tym 

zakresie. 

5.2.4 Plany rozwoju Przedsiębiorstwa Dystrybucji Energii Elektrycznej 

Poniżej przedstawiony zostaje wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na 

terenie miasta Kalety, które zostały ujęte w „Planie Inwestycyjnym TAURON 

Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie na lata 2022-2024": 

▪ Wykonanie przyłącza 15 kV w Kaletach przy ul. 1 Maja - przewidywany termin realizacji 

2022 r. 

▪ Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z włączeniem do sieci SN 

i nN - przewidywany termin realizacji 2022 r. 

▪ Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej EPV Kalety - przewidywany termin realizacji 

2022 r. 

▪ Modernizacja pola rozdzielni 15 kV w SE Kalety w celu przyłączenia zakładu 

produkcyjnego - przewidywany termin realizacji 2022 r. 

▪ Wymiana złącza kablowego 15 kV CZZ30047 „Kalety Rogowskiego" przy ul. 

Rogowskiego w Kaletach - przewidywany termin realizacji 2022 r. 

▪ Modernizacja  linii niskiego napięcia obwód Kuczów zasilanej ze stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV Miotek CZZ30341 - przewidywany termin realizacji 2023 

r. 
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5.3 System gazowniczy 

Zgodnie z korespondencją otrzymaną od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie 

Gminy spółka obecnie nie posiada sieci gazowej. Aktualny Plan Rozwoju PSG na lata 2022-

2026 nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci 

gazowej na terenie gminy Kalety. 

Plan Inwestycyjny na lata 2021-2023 - znajduje się zadanie z zakresu rozbudowy sieci gazowej 

pn.: „Gazyfikacja Kalety”- gazociągi średniego ciśnienia DN40, DN63, DN90, DN110, DN 225 

L=28819m; Stacje Red.- Pom. – 2 szt., przyłącza gazowe 662 szt. 

Planowany odbiór dokumentacji – 31 lipiec 2022r.  Planowane rozpoczęcie gazyfikacji po roku 

2023 w przypadku, gdy będą spełnione warunki ekonomiczne oraz dostępność środków 

finansowych. 

5.3.1 Obecne zużycie paliw gazowych 

Zarówno w sektorze budownictwa mieszkaniowego jak również w sektorze komunalnym na 

podstawie wizji w terenie oraz na podstawie wspomnianych we wcześniejszej części 

opracowani ankiet pozyskanych w 2015 roku zidentyfikowano źródła ciepła bazujące na gazie 

ciekłym. Paliwo to pochodzi z indywidualnych zbiorników zamontowanych na prywatnych 

posesjach oraz butli gazowych. 

Zużycie energii finalnej w związku z wykorzystaniem paliwa gazowego na terenie Gminy 

w 2020 roku wyniosło 486 MWh. 

5.3.2 Szacowane zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe 

Zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe, wynikać będą z powstawania nowych budynków 

mieszkalnych oraz rozwoju działalności gospodarczej i usługowej i przemysłu. Gmina ma 

bardzo dobre warunki lokalizacji budownictwa mieszkaniowego indywidualnego.  

Wzrost zapotrzebowania na gaz będzie też wynikał z dalszej likwidacji kotłów na paliwa stałe 

– są one zamieniane na gazowe tam gdzie występuje sieć lub na pompy ciepła i kotły na pelet 

na obszarach bez dostępu do ww. infrastruktury. 

W scenariuszu realna wielkość wzrostu zapotrzebowania określona została na podstawie 

rocznego wzrostu o średnio 50 MWh/rok. Scenariusz ten może być zrealizowany tylko pod 

warunkiem systematycznej gazyfikacji miasta. 
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Oszczędności wynikające z przedsięwzięć energooszczędnych pominięto ze względu na 

obecną wysoką sprawność instalacji gazowych. Wyniki obliczeń przedstawione zostały w tabeli 

poniżej. 

Tabela 8 Szacowane zmiany zapotrzebowania na paliwa gazowe w Wyrach do roku 2038 

Rok Zużycie energii 

2018 386 

2019 436 

2020 486 

2021 536 

2022 586 

2023 636 

2024 686 

2025 736 

2026 786 

2027 836 

2028 886 

2029 936 

2030 986 

2031 1 036 

2032 1 086 

2033 1 136 

2034 1 186 

2035 1 236 

2036 1 286 

2037 1 336 

2038 1 386 

Źródło: Opracowanie własne  

Zapotrzebowania na paliwo gazowe w gminie będzie wzrastało stopniowo w miarę rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego, przemysłu, handlu, usług. Nie wyklucza się jednak możliwości 

gwałtownego wzrostu zapotrzebowania, które spowodowane może być rozbudową sektora 

usługowego. Obecny przyrost mieszkań na terenie gminy jest głównym czynnikiem 

wpływającym na wzrost zużycia tego nośnika w najbliższych latach.  Do 2038 szacowany 

wzrost zużycia wyniesie 184% w relacji do roku 2020. 

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej efektem wojny Rosyjsko-Ukraińskiej jest 

gwałtowny wzrost cen gazu oraz obniżenie podaży tego surowca na rynkach światowych 

w połowie 2022r.  Ministerstwo Klimatu zapewnia, iż polscy dystrybutorzy są w stanie 

zaspokoić zapotrzebowanie na to paliwo w sezonie zimowym i nie przedstawiło żadnych 

planów obostrzeń związanych z limitacją dostaw ww. paliwa. Autorzy nie dysponują więc 

danymi by prognozować przerwy w dostępie lub znacząco ograniczone dostawy tego paliwa.  
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5.4 Bezpieczeństwo energetyczne gminy 

W chwili obecnej, jak i w perspektywie 

najbliższych kilkunastu lat nie istnieje realne 

zagrożenie związane z ograniczeniem dostaw 

paliw stałych, energii elektrycznej oraz paliw 

gazowych do odbiorców na terenie miasta 

Kalety. W przypadku zapotrzebowania na 

paliwa potrzebne do zasilania indywidualnych źródeł ciepła, na terenie gminy nie stwierdzono 

zagrożenia w ograniczeniu dostaw węgla (informacje medialne Ministerstwa Klimatu), gazu 

i oleju opałowego oraz biomasy. Zarówno Tauron Dystrybucja S.A. jak i PGNiG oficjalnie 

informują, że posiadają rezerwy wystarczające aby wypełnić zapotrzebowanie obecnych 

i przyszłych odbiorców.  

Oczywiście cena zarówno węgla jak energii elektrycznej jest pierwszym czynnikiem, który 

może spowodować trudności w ich zakupie - jednakże nie ze względu na podaż, ale warunki 

cenowe i malejące dochody gospodarstw domowych. Zjawisko ubóstwa energetycznego, a co 

za tym idzie zwiększonego zużycia najtańszych paliw w tym spalania odpadów zapewne nasili 

się. Zgodnie z zakresem przewidzianym ustawą niniejszy dokument nie analizuje dochodu 

rozporządzalnego gospodarstw domowych i możliwości finansowych odbiorców nośników 

energii z obszaru gminy w zakresie finansowych możliwości korzystania z paliw, a jedynie 

fizyczną możliwości ich dostawy. 
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6 Analiza możliwości rozwoju technologii opartych o odnawialnych źródłach energii 

Jednym z kluczowych elementów Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 jest Wzrost 

udziału OZE we wszystkich sektorach i technologiach.  

W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23% 

− nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie en. wiatrowa i PV), 

− 28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r), 

− 14% w transporcie (z dużym wkładem elektromobilności). 

Poniżej przedstawiono charakterystykę potencjału miasta w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

6.1 Biomasa  

Biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny 

produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości 

przemysłu rolnego (łącznie z substancjami 

roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z 

nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na 

rozkład biologiczny frakcje odpadów 

przemysłowych i miejskich.  

Za biomasę uznaje się: 

▪ drewno o niskiej jakości technologicznej oraz drewno odpadowe, 

▪ odchody zwierząt oraz osady ściekowe, 

▪ słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej, 

▪ odpady organiczne takie jak wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny, 

▪ szybko rosnące rośliny energetyczne takie jak wierzba wiciowa, topinambur, rdest 

sachaliński, 

▪ trawy wieloletnie takie jak miskant olbrzymi czy proso rózgowe. 

Miasto Kalety należy do gmin województwa śląskiego cechujących się słabym potencjałem 

w zakresie wykorzystania energii z biomasy (biorąc pod uwagę możliwy do pozyskania 

potencjał drewna słomy i siana). 

Potencjał techniczny wykorzystania biomasy na terenie Kalet szacuje się poniżej 7 TJ/rok. 
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Mapa 6 Potencjał techniczny biomasy na terenie Miasta Kalety 

Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych 
Województwa Śląskiego 



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

  

 

33 | S t r o n a  
 

6.2  Energia słoneczna 

Możliwość wykorzystania energii promieniowania 

słonecznego w polskich warunkach są zróżnicowane, 

z uwagi na specyficzne warunki klimatyczne. Średni 

okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1600 godzin, 

przy czym maksymalna liczba godzin słonecznych w 

roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na 

Górnym Śląsku. 

Ze względu na niewielką rozciągłość geograficzną 

województwa śląskiego zróżnicowanie warunków 

solarnych na terenie województwa mieści się w granicach 10 %. 

Miasto Kalety z sukcesem zrealizowała projekt montażu  179 instalacji solarnych oraz 2010 

instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta ( inwestyje 

dofinansowane w ramach projektu ze środków RPO WSL 2014-2020). 

 



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

  

 

34 | S t r o n a  
 

 

Mapa 7 Potencjał energii słonecznej na terenie Miasta Kalety 

Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych 
Województwa Śląskiego 
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6.3 Energia Wiatru 

Polska nie należy do krajów o szczególnie 

korzystnych warunkach wiatrowych. Pomiary 

prędkości wiatru na terenie Polski wykonywane 

przez IMiGW pozwoliły na dokonanie wstępnego 

podziału naszego kraju na pewne strefy (podział wg. 

IMGW) zróżnicowania pod względem wykorzystania 

energii wiatru tj.  

▪ Strefa I – wybitnie korzystna, 

▪ Strefa II – bardzo korzystna, 

▪ Strefa III – korzystna, 

▪ Strefa IV – mało korzystna, 

▪ Strefa V – niekorzystna. 

Mapa 8 Strefy energetyczne wiatru w Polsce. 

 
Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych 
Województwa Śląskiego. 

Na podstawie powyższych tych danych można stwierdzić, że dominująca część województwa 

śląskiego leży w strefie mało korzystnej pod względem potencjalnego wykorzystania energii 
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wiatru - strefa IV (również obszar Kalet znajduje się w strefie IV), jedynie południową część 

województwa uznać można za korzystną (strefa III). 

W związku z tym turbiny wiatrowe w wybranych przypadkach nie mogą stanowić opłacalnej 

formy produkcji energii elektrycznej na badanym obszarze. Aby jednak określić dokładnie 

opłacalność tego typu inwestycji konieczna jest wnikliwa analiza warunków na obszarze 

gminy. Istotnym elementem są również uwarunkowania prawne takie jak odległość od 

obszarów mieszkalnych i wpływ na środowisko naturalne, które mimo sprzyjających warunków 

anemologicznych mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji o budowie.  

6.4 Energia geotermalna  

Wody geotermalne w Polsce 

charakteryzują się zwykle temperaturami 

poniżej 100 stopni Celsjusza. Ich zasoby na 

terenie Polski oszacowane zostały na około 

4 miliardy ton paliwa umownego, co jest 

wartością niewielką w skali świata.  

Budowa instalacji i sieci ciepłowniczych 

bazujących na tego typu OZE wiąże się 

z szeregiem problemów. Proces badań i 

określenia realnych możliwości 

wykorzystania jest bardzo długi i 

obciążony szeregiem przepisów 

związanych z ochroną środowiska 

naturalnego, natomiast koszt wykonania odwiertów eksploatacyjnych wraz z urządzeniami do 

ich obsługi wysoki. Opłacalność wykorzystania tego typu energii jest ściśle związana 

z odległością odbiorców od punktu produkcyjnego, ze względu na straty mogące nastąpić 

podczas przesyłu.  
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Mapa 9 Zasoby geotermalne na terenie Polski. 

 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 

Warunki klimatyczne w Polsce pozwalają jednak na wykorzystanie tzw. płytkiej geotermii. 

Temperatury gruntu i wód gruntowych na poziomie kilku do kilkunastu stopni Celsjusza, 

umożliwiają zastosowanie w celach grzewczych - pomp ciepła. Zysk w przypadku tego typu 

instalacji polega na wykorzystaniu ciepła zawartego w wodzie lub glebie. Dzięki takim 

rozwiązaniom z 1 kW energii elektrycznej jesteśmy w stanie uzyskać do kilku kW energii 

cieplnej. Pompy ciepła są rozwiązaniami kosztownymi w fazie realizacji jednakże 

charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji, nie wymagają obsługi 

i składowania paliw. Wykorzystanie tego typu instalacji może mieć uzasadnienie zarówno 

w przypadku domów jednorodzinnych jak i budynków miejskich takich jak obiekty sportowe, 

budynki opieki zdrowotnej i innych.  



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

  

 

38 | S t r o n a  
 

6.5 Energia spadku wody 

Energetyczne zasoby wodne Polski są niewielkie ze względu 

na niezbyt obfite i niekorzystnie rozłożone opady, dużą 

przepuszczalność gruntu i niewielkie spadki terenów. 

Zasoby wodno-energetyczne zależne są od dwóch 

podstawowych czynników: przepływów i spadów. Pierwszy 

element określony hydrologią rzeki, ze względu na znaczną 

zmienność w czasie, przyjmuje się na podstawie wieloletnich obserwacji dla przeciętnego 

roku o średnich warunkach hydrologicznych natomiast spady rzeki odnosi się do 

rozpatrywanego odcinka rzeki. Zasoby energetyczne wód opisuje wielkość zwana katastrem sił 

wodnych.  

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych na jej 

terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych. 

Na terenie gminy Knurów  z powodu niskiego potencjału energetycznego cieków wodnych do 

lokalizacji instalacji wykorzystujących energię wody, obecnie nie funkcjonuje żadna mała 

elektrownia wodna (MEW). 
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Mapa 10 Potencjał energii wodnej na terenie województwa śląskiego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na 
terenach nieprzemysłowych Województwa Śląskiego” 
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6.6 Podsumowanie możliwości wykorzystania technologii opartych o OZE 

Dokładna analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii na terenie gminy wymaga wnikliwej i kosztownej analizy 

uwarunkowań danego terenu (np. pomiaru siły wiatru za 

pomocą masztów). Obecnie należy zwrócić szczególną uwagę na 

następujące aspekty możliwości wykorzystania OZE: 

▪ Dobre warunki solarne sugerujące montaż kolektorów 

słonecznych wspomagających podgrzewanie wody 

użytkowej w budynkach prywatnych i gminnych oraz montaż instalacji 

fotowoltaicznych w obiektach sektora mieszkaniowego oraz na obszarze obiektów 

gminnych, a także na terenach poprzemysłowych niezdatnych pod inne funkcje. 

▪ Niewielki potencjał możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych, możliwe 

natomiast szerokie wykorzystanie płytkiej geotermii (gruntowe pompy ciepła). 

▪ Mało korzystne anemologiczne warunki do budowy turbin wiatrowych. 
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7 Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii 

z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 

Na terenie miasta Kalety nie występują nadwyżki i lokalne zasoby energii odpadowej 

z procesów produkcyjnych, której wykorzystanie byłoby ekonomicznie uzasadnione. 
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8 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii na terenie gminy 

Zaproponowany w poniższym rozdziale katalog 

propozycji projektów/działań jest zbiorem 

otwartym i należy go traktować, jako wskazówki 

w zakresie możliwych działań na rzecz 

efektywnego wykorzystania energii. Znaczne 

efekty są możliwe do osiągnięcia za pomocą 

nisko kosztowych działań promocyjnych 

i uświadamiających, wspieranych przez 

modelowe inwestycje i działania samorządu. 

Konsekwentna polityka wobec spalających 

odpady z jednoczesnym wsparciem nowych 

inwestycji (np. w ramach Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji) pozwalają na stopniowe ograniczanie zużycia paliw, a także 

obniżanie emisji zanieczyszczeń. 

Również zapisy ustawy z 16 października 2016r. o efektywności energetycznej, wskazuje, iż 

samorząd realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy 

efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2 (szczegółowy opis w tym zakresie 

przedstawiono w rozdziale 9 niniejszego dokumentu). 

Nadmienić należy, iż dokumentem wskazującym szczegółowe zadania planowane lub 

realizowane przez gminę Wyry w tym zakresie opisano w obowiązującym Planie Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 

8.1 Racjonalizacja użytkowania ciepła 

Ilość ciepła potrzebna do celów grzewczych w obiektach mieszkalnych i gminnych dobierana 

jest w zależności od warunków zewnętrznych. W budynkach prywatnych nowo budowanych 

sposób ogrzewania jest dobierany i kontrolowany przez właściciela i zwykle zależy od 

możliwości finansowych, a także dostępu do danego nośnika energii. W tym wypadku miasto 

może sugerować: 

▪ Ograniczenie zużycia paliw poprzez instalację urządzeń o wysokiej sprawności, 

▪ Ograniczenie niskiej emisji przez instalację urządzeń o najniższym możliwym wpływie 

na środowisko w tym kotłów gazowych oraz biomasowych, 

▪ Wspomaganie urządzeń cieplnych przez alternatywne źródła energii (pompy ciepła, 

kolektory słoneczne wspomagające instalacje c.w.u., kominki na biomasę 

wspomagające instalacje c.o.), 
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▪ Zakaz stosowania, jako głównego źródła ciepła instalacji na paliwo stałe w ramach 

zapisów w planach miejscowych, 

▪ Pomoc dla mieszkańców w doborze urządzeń i wyborze nośnika energii (publikacje, 

konferencje, szkolenia, realizacja instalacji pokazowych w obiektach użyteczności 

publicznej). 

W obszarze starych instalacji możliwe jest przeprowadzenie szeregu usprawnień źródeł 

ciepła, w tym: 

▪ Wymianę urządzeń na nowoczesne, spełniające najnowsze normy dotyczące 

sprawności i emisji zanieczyszczeń, 

▪ Możliwość spalania biomasy w niektórych urządzeniach opalanych paliwami stałymi, 

▪ Zachęcanie do przedsięwzięć modernizacyjnych budynku takich jak ocieplenia, 

wymiana i uszczelnianie okien, 

▪ Regularne czyszczenie powierzchni wymiany ciepła i przewodów kominowych, 

▪ Regulację pracy starych urządzeń przez serwis lub wykwalifikowanych specjalistów, 

▪ Wymianę elementów sterujących pracą urządzenia na nowocześniejsze w przypadku 

kotłów sterowanych automatycznie, 

▪ Poszerzanie wiedzy użytkowników na temat procesów spalania paliw stałych, ciekłych i 

gazowych. 

Powyższe przedsięwzięcia mogą być realizowane poprzez: 

▪ Opracowanie programu termomodernizacji budynków zgodnie z ustawą „O wspieraniu 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych”, 

▪ Przygotowanie programu „Zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej” 

w celu wykonania Certyfikatów Energetycznych, 

▪ Dalszą realizację „Programu ograniczania niskiej emisji”, umożliwiającego 

dofinansowanie modernizacji nisko wydajnych energetycznie instalacji grzewczych, 

▪ Program szkoleń, spotkań oraz informacji umieszczanych na stronie Urzędu Miasta na 

temat możliwości zmniejszenia zużycia paliwa w instalacjach prywatnych, 

▪ Akcje promocyjne i uświadamiające, 

▪ Akcje kontroli spalanych paliw prowadzone przez np. pracowników Gminy (karanie 

spalania odpadów), 

▪ Programy motywujące zarządców obiektów komunalnych do monitorowania 

oraz obniżania strat ciepła i energii elektrycznej (np. konkursy dla szkół), 

▪ Realizację instalacji pokazowych w obiektach użyteczności publicznej wraz 

z wizualizacją/informacją o sposobie funkcjonowania i generowanych korzyściach. 
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▪ audyt energetyczny, wykazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci 

ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną aniżeli z innego źródła 

ciepła. 

8.2 Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej 

Zgodnie z ustawą „Prawo Energetyczne” racjonalne użytkowanie energii elektrycznej 

obowiązuje w równym stopniu producentów, dystrybutorów i odbiorców. Organy państwowe 

i samorządowe są, na mocy wspomnianej ustawy, powołane są do realizowania polityki 

energetycznej i dbania o bezpieczeństwo energetyczne kraju.  

▪ na danym terenie lub obiekcie. 

Do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej wewnątrz budynków zaliczyć można: 

▪ Projektowanie i wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

▪ Dobór i wymiana urządzeń RTV i AGD na energooszczędne, 

▪ Montaż urządzeń automatycznie regulujących, włączających i wyłączających 

oświetlenie, 

▪ Utrzymywanie opraw oświetleniowych w czystości, aby nie ograniczać skuteczności 

strumienia światła, 

▪ Efektywne zastąpienie w czasie dnia oświetlenia sztucznego światłem słonecznym 

poprzez dodatkowe przeszklenia i jasną kolorystykę pomieszczeń, 

▪ Stosowanie automatycznych regulatorów w przypadku elektrycznych podgrzewaczy 

wody, ogrzewania, klimatyzacji, pomp wody sieciowej, 

▪ Wybór oraz dostosowanie taryfy cenowej oferowanej przez dystrybutora do dobowej 

charakterystyki zużycia energii elektrycznej w budynku, 

▪ Likwidację nielegalnych punktów poboru energii elektrycznej. 

Do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w przypadku oświetlenia zewnętrznego zaliczyć 

można: 

▪ Wymianę starszych źródeł światła na nowoczesne niskoprężne, źródła o wysokiej 

skuteczności, 

▪ Stosowanie automatyki regulującej oświetlenie na podstawie natężenia światła 

słonecznego, 

▪ Zmniejszenie ograniczeń skuteczności strumienia światła poprzez wyeliminowanie 

odblasków na obudowach. 

Założenia mogą być zrealizowane przez: 

▪ Cykl szkoleń dla mieszkańców oraz pracowników budynków publicznych w zakresie 

zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, 
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▪ Opracowanie/zakup oprogramowania analizującego i regulującego wykorzystanie 

energii elektrycznej w budynkach sektora publicznego. 

8.3 Racjonalizacja użytkowania paliw gazowych 

Do racjonalizacji użytkowania paliw gazowych można zaliczyć: 

▪ Wymianę przepływowych gazowych podgrzewaczy wody na urządzenia uruchamiane 

jedynie podczas przepływu wody, bez płomienia dyżurnego, 

▪ Wymianę urządzeń takich jak podgrzewacze wody i kuchenki gazowe na urządzenia o 

wyższej sprawności, posiadające systemy odcięcia gazu w przypadku zgaszenia 

płomienia, 

▪ Podnoszenie świadomości mieszkańców dotyczącej ekonomii i bezpieczeństwa 

użytkowania gazu ziemnego, 

▪ Likwidację nielegalnych punktów poboru gazu. 

Założenia mogą być realizowane poprzez: 

▪ Cykl szkoleń dla mieszkańców oraz pracowników budynków publicznych w zakresie 

zmniejszenia zużycia paliwa gazowego, 

▪ Opracowanie programu analizującego i regulującego wykorzystanie gazu w budynkach 

sektora publicznego. 

Na terenie Kalet brak obecnie sieci gazowej, wyżej wymienione praktyki dotyczące 

racjonalnego zużycia paliwa gazowego będą mogły zostać wprowadzone wraz z budową sieci 

gazowej  na terenie miasta i rozpoczęciem poboru tego surowca do celów grzewczych. 
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9 Możliwości finansowania potencjalnych inwestycji i działań określonych 

w założeniach do planu zaopatrzenia […] 
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10 Realizacja zapisów ustawy z 16 października 2016r. o efektywności energetycznej. 

Od 1 października 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2166).  

Od dnia 22 maja 2021 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 roku  o 

zmianie ustawy o efektywności energetycznej i niektórych innych ustaw, która wdraża przepis 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r w sprawie 

efektywności energetycznej. Celem ustawy jest dostosowanie prawa polskiego do rozwiązań 

przewidzianych w znowelizowanej w 2018 roku dyrektywie, która nakłada na Polskę wyższe 

obowiązki w zakresie oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. w wysokości 5580 tys. 

toe (który jest realizowany od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2030 r. Cel wyznaczony na 2030 

rok będzie realizowany poprzez system świadectw efektywności energetycznej oraz tzw. 

środki alternatywne. 

Najważniejsze zmiany dotyczą: 

▪ Modyfikacji obecnych ram prawnych systemu świadectw efektywności energetycznej, 

w szczególności poszerzenia katalogu podmiotów zobowiązanych o podmioty 

wprowadzające paliwa ciekłe do obrotu do celów transportowych – w celu zachowania 

spójności z wymogami dyrektywy 2018/2002. 

▪ Umożliwienia podmiotom zobowiązanym w ramach systemu świadectw efektywności 

energetycznej realizacji obowiązku oszczędności energii w formie programów 

bezzwrotnych dofinansowań, polegających na realizacji przedsięwzięć u odbiorców 

końcowych.  Zakres przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w 

ramach programów dofinansowań będzie obejmował głównie modernizację lub 

wymianę u odbiorcy końcowego urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania 

na bardziej efektywne energetycznie.  Programy powinny przyczynić się do 

przyspieszenia procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, będących jedną z 

głównych przyczyn szkodliwego zanieczyszczenia powietrza w Polsce.  Ponadto 

programy dofinansowań pozwolą także na odblokowanie inwestycji 

proefektywnościowych u małych odbiorców końcowych, tj. w gospodarstw domowych. 

▪ Wprowadzenia środków alternatywnych jako narzędzia uzupełniającego system 

świadectw efektywności energetycznej. Dzięki zaproponowanym zmianom do realizacji 

celu w zakresie efektywności energetycznej wliczane będą inwestycje finansowane, 

m. in. z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, środków 

europejskich oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
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i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

▪ Uszczelnienia systemu monitorowania i raportowania oszczędności energii poprzez 

powołanie Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej; oszczędności energii 

realizowane przez środki alternatywne będą agregowane w Rejestrze. 

▪ Wzmacnienia przepisów dotyczących umów o poprawę efektywności energetycznej 

(tzw. umów EPC), czyli projektów  ESCO w sektorze publicznym. W szczególności 

projektowana ustawa precyzuje w jakich sytuacjach umowy EPC nie będą miały 

wpływu na zwiększenie poziomu długu publicznego, tym samym projektowana ustawa 

wdraża wytyczne Eurostatu w tym zakresie. Pozwoli to na usunięcie jednej z głównych 

barier stosowania w Polsce umów o poprawę efektywności energetycznej.   

▪ Doprecyzowania  wymagań wobec osób przygotowujących audyty efektywności 

energetycznej w celu podniesienia jakości sporządzanych audytów. 

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej (Rozdział 3, Art.6, ust. 1-2 Ustawy z 

dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej):  

Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze 

środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2,  

 Środkami poprawy efektywności energetycznej są:  

▪ realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 

energetycznej,  

▪ nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 

energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,  

▪ wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację 

lub pojazd, o których mowa w powyższym punkcie, lub ich modernizacja,  

▪  realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243),  

▪ wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 

listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 

ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 
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22.12.2009, str. 1, ze zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 

ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2020 r. poz. 634),  

▪ realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków.  

Ustawa nakłada także na samorząd obowiązek informowania w sposób zwyczajowo przyjęty o 

prowadzonych działaniach z zakresu efektywności energetycznej, jakkolwiek nie precyzuje 

sankcji za uchylanie się od tych praktyk. 

Wskazane w rozdziale 8 niniejszego opracowania propozycje przedsięwzięć wyczerpują 

znamiona działań określonych w ustawie. 
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11 Zgodność założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe z  założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. 

PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na 

rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. 

PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazuje trzy 

filary PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami 

niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne.  

Rysunek 1 Zdefiniowane w ramach PEP2040 filary 

Źródło: Streszczenie PEP2040 

Kluczowe elementy PEP2040 przedstawiono na rysunku poniżej. 

Rysunek 2 Kluczowe elementy PEP2040 

Transformacja energetyczna z 

uwzględnieniem samowystarczalności 

elektroenergetycznej 

Energetyka wiatrowa na 

morzu -moc zainstalowana 

osiągnie: 

ok. 5,9 GW w 2030 r. 

 do ok. 11 GW w 2040 r. 

Nastąpi istotny 

wzrost mocy 

zainstalowanych 

w fotowoltaice  

ok. 5-7 GW w 2030 r. 

i ok. 10-16 GW w 

2040 r. 

Wzrost udziału OZE we wszystkich 

sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE 

w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie 

co najmniej 23% 

− nie mniej niż 32% w elektroenergetyce (głównie 

en. wiatrowa i PV) 

− 28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r) 

− 14% w transporcie (z dużym wkładem 

elektromobilności) 

W 2030 r. udział 

węgla 

w wytwarzaniu 

energii elektrycznej 

nie będzie 

przekraczać 56%  

Redukcja wykorzystania 

węgla w gospodarce będzie 

następować w sposób 

zapewniający sprawiedliwą 

transformację  



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

  

 

51 | S t r o n a  
 

Wzrośnie 

efektywność 

energetyczna – na 2030 

r. określono cel 23% 

zmniejszenia zużycia 

energii pierwotnej vs. 

prognoz PRIMES2007 

Programy inwestycyjne 

OSPe i OSDe będą 

ukierunkowane na rozwój OZE 

oraz aktywnych obiorców i 

bilansowania lokalnego 

W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy 

blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 

GW. 

Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a 

cały program jądrowy zakłada budowę 6 

bloków. 

Do 2040 r. potrzeby 

cieplne wszystkich 

gospodarstw domowych 

pokrywane będą przez 

ciepło systemowe oraz 

przez zero- lub 

niskoemisyjne źródła 

indywidualne  

Gaz ziemny  

będzie 

paliwem 

pomostowym 

w transformacji 

energetycznej  

W 2030 r. osiągnięta 

zostanie zdolność 

transportu sieciami 

gazowymi mieszaniny 

zawierającej ok. 10% 

gazów 

zdekarbonizowanych  

Rozbudowie ulegnie 

infrastruktura gazu 

ziemnego, ropy naftowej i 

paliw ciekłych, a także 

zapewniona zostanie 

dywersyfikacja kierunków 

dostaw 

 Szereg działań zostanie nakierowanych na poprawę jakości 

powietrza, m.in.: 

− rozwój ciepłownictwa systemowego (4-krotny wzrost liczby 

efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r.) 

− niskoemisyjny kierunek transformacji źródeł indywidualnych  

(pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne) 

− odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych  

w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy 

utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do 2040 r. 

− zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

− rozwój transportu niskoemisyjnego, w szczególności dążenie do 

zeroemisyjnej komunikacji publicznej do 2030 r. w miastach pow. 

100 tys. mieszkańców 

Redukcja zjawiska 

ubóstwa energetycznego do 

poziomu max.  

6% gospodarstw domowych  

Najbardziej oczekiwany 

rozwój technologii 

energetycznych i inwestycji w 

B+R obejmuje: 

− technologie magazynowania 

energii 

− inteligentne opomiarowanie 

i systemy zarządzania energią 

− elektromobilność i paliwa 

alternatywne 

− technologie wodorowe 
Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji GHG o ok. 30% w stosunku do 

1990 r. 

Źródło: PEP2040 

W konsekwencji, należy uznać, iż aktualizacja projektu założeń, zarówno na poziomie 

przyjętych celów, jak i konkretnych działań, to dokument w pełni spójny z kierunkami 

krajowej gospodarki energetycznej wyznaczonymi w dokumencie „Polityka energetyczna 

Polski do 2030 r.” 
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12 Współpraca z gminami sąsiednimi 

Możliwości współpracy systemów energetycznych miasta Kalety z odpowiednimi systemami 

sąsiednich Gmin oceniono na podstawie informacji Gmin ościennych oraz planów rozwoju sieci 

na omawianym obszarze. Poniższe informacje uzyskano na piśmie w odpowiedzi na zapytanie 

autorów dokumentu. 

Gmina Woźniki 

Z korespondencji przesłanej przez gminę wynika, iż Gmina Woźniki posiada "Projekt założeń 

do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Woźniki" 

(Uchwała nr 273/XXII/2013) jednak zamierza go aktualizować. 

Na chwilę obecną Gmina Woźniki nie planuje przedsięwzięć mogących mieć wpływ na 

zaopatrzenie w energię i jej nośniki na obszarze Miasta Kalety. 

Gmina Koszęcin 

Z informacji przekazanych przez gminę Koszęcin wynika, iż nie ma ona połączenia z miastem 

Kalety w zakresie systemów energetycznych. 

Gmina Koszęcin nie posiada projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną oraz paliwa gazowe. 

Gmina Koszęcin planuje przystąpić w najbliższym możliwym terminie do Grupy Zakupowej 

Kalety w zakresie zakupu energii elektrycznej. 

Miasteczko Śląskie  

W odpowiedzi na pismo z dnia14 września 2022 r. w sprawie przekazania informacji dla 

opracowania  dokumentu pn.„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalety” informuję, że: 

− Gmina Miasteczko Śląskie posiada uchwalone następujące dokumenty strategiczne 

w których zawarte są niezbędne informacje, które mogą być wykorzystane dla opracowania 

Państwa dokumentu: 

− Uchwała Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXIII/187/16 z dnia 29 listopada 2016 r., 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku, 

− Uchwała Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXIII/257/21 z dnia 22 stycznia 2021 r., 

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasteczko 

Śląskie – aktualizacja 2020 r., 

− Uchwała Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXI/338/21 z dnia 25 października 2021 

r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021 – 

2036”. 
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− Ponadto, nasza gmina jest otwarta na współpracę w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej lub działań nie inwestycyjnych dotyczących tzw. projektów „miękkich” np. 

edukacji ekologicznej i innych wspólnych inicjatyw. 

Tworóg 

Gmina Tworóg nie posiada połączeń z gminą w zakresie systemów energetycznych. 

Gmina Tworóg nie posiada aktualnych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię 

elektryczną oraz paliwa gazowe. 

W chwili obecnej Gmina nie planuje realizacji przedsięwzięć mogących mieć wpływ na 

zaopatrzenie w energię i jej nośniki na terenie Gminy Kalety. 
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Wnioski końcowe 

Jednym z wymogów współczesnej gospodarki jest proekologiczna przebudowa, rozbudowa 

i modernizacja istniejących systemów energetycznych oraz kreowanie nowych źródeł energii, 

ze szczególnym uwzględnieniem wartości krajobrazowych. Systemy energetyczne muszą 

zapewniać bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, umożliwiać 

racjonalne gospodarowanie nośnikami energii oraz minimalizację kosztów, a także w jak 

najwyższym stopniu wykorzystywać lokalne zasoby i nadwyżki paliw i energii 

z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej, energii cieplnej skojarzonej 

z wytwarzaniem energii elektrycznej oraz ciepła i paliw odpadowych pochodzących 

z działalności górniczej i przemysłowej. W powiązaniu z dużym oddziaływaniem sieci 

przesyłowych na środowisko naturalne należy położyć nacisk na redukcję nadmiernych 

kosztów ekonomicznych i ekologicznych. W trakcie analizy stanu obecnego wykazano, iż 

samorząd realizuje zapisy ustawy o Efektywności Energetycznej oraz prowadzi aktywne 

działania promujące przedsięwzięcia prowadzące do obniżenia zapotrzebowania na ciepło 

Należy jedna wskazać, że energia z różnych rodzajów źródeł odnawialnych nie zabezpieczy 

podstawowych potrzeb Gminy, dla której zapotrzebowanie w energię elektryczną, ciepło 

i paliwa gazowe jest zadaniem własnym na podstawie art.18 ustawy Prawo Energetyczne. Na 

podstawie konsultacji z sąsiednimi Gminami ustalono, iż nie występują wspólne 

przedsięwzięcia z zakresu energetyki ani projekty mogące mieć wpływ na gospodarkę 

energetyczną Kalet. 

Należy podkreślić, iż ustalenia niniejszej aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalety wskazują, iż nie zachodzi konieczność 

sporządzenia Planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe, zgodnie z zapisami Art. 

20 Ustawy Prawo energetyczne, który stanowi, iż dokument ten ma obowiązek zostać 

opracowany „w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają 

realizacji założeń”. 

Opracowane założenia wskazują, iż nie występuje uzasadnione i udokumentowane zagrożenie 

ograniczenia dostępu do nośników energii, a co za tym idzie nie ma przesłanek do 

opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zgodnie z art. 

20 ustawy prawo energetyczne. 

Niniejszy dokument należy aktualizować, co 3 lata. 
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Opracowanie: 

Grupa Altima S.C. 

Konduktorska 33 

40-559 Katowice 

www.grupaaltima.pl 
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