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1 Streszczenie 

1.1 Wstęp  

Istotą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań 

zmniejszających emisje gazów cieplarnianych na terenie miasta, osiąganych m.in. poprzez 

wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, 

a w konsekwencji sprzyjającej wzrostowi konkurencyjności gospodarki. 

Gospodarka niskoemisyjna powinna, zatem przede wszystkim opierać się na wzroście 

efektywności energetycznej obiektów, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu 

technologii ograniczających emisję. 

Przeprowadzona na potrzeby dokumentu inwentaryzacja zużycia energii w sektorach poddanych 

analizie pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb i niedoborów w gospodarce energetycznej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje na zamierzenia miasta w okresie do 2030 roku. 

Dzięki realizacji założeń dokumentu osiągnięte zostaną kluczowe wskaźniki poprawy sytuacji 

energetyczno-emisyjnej w postaci redukcji zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2, wzrostu 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

1.2 Zakres merytoryczny  

Zakres Merytoryczny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030 jest 

zgodny z: 

 wytycznymi wynikającymi z Poradnika SEAP (Sustainable Energy Action Plan) 

opracowanego w ramach Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors Committed to 

local sustainable energy), 

 wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach, 

 obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. 

1.3 Cel opracowania  

Celem opracowania jest określenie wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. 

Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celu strategicznego oraz celów szczegółowych, 

realizujących określoną wizję samorządu.  

1.4 Źródło informacji 

Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły dane udostępnione przez: 
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 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). 

1.5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety – etapy  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym dlatego na etapie jego 

przygotowania niezwykle istotna jest wzajemna współpraca wszystkich środowisk lokalnych, 

które wywierają wpływ na gospodarkę niskoemisyjna w Gminie. 

Zdefiniowani interesariusze Planu to: 

 Właściciele nieruchomości, 

 Samorząd, 

 Producenci energii elektrycznej (TAURON Dystrybucja S.A.), 

 Producenci i dostawcy paliw kopalnych, 

 Inwestorzy, osoby planujące budowę domu, 

 Przedsiębiorcy lokalni, 

 Ogół mieszkańców Gminy, 

 WFOŚ/NFOŚ. 

Proces opracowania i przyjęcia dokumentu przedstawiony zostaje na poniższym schemacie. 

Rysunek 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – kolejne kroki  

Źródło: Opracowanie własne  
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2 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu  

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030 wynika 

z przyjętej polityki UE i Polski oraz umowy między Grupą Altima s.c., a Miastem Kalety 

z 29.03.2022 r. 

Komisja europejska w lipcu br. opublikowała pakietu klimatycznego FIT for 55, który określa 

politykę klimatyczną UE. 

Pakiet jest konsekwencją przyjętego w grudniu 2019 r. Europejskiego Zielonego Ładu oraz 

zaakceptowanego rok później przez wszystkie państwa UE zwiększonego celu redukcji emisji 

o 55% do 2030 r. Aby w 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczna jest konsekwentna 

redukcja emisji CO2 we wszystkich obszarach życia gospodarczego. Aby transformacja odbyła się 

na czas, potrzeba mobilizacji we wszystkich obszarach, wyższych ambicji i konsekwentnej ich 

realizacji.  

Racjonalna polityka energetyczna Gmin jest zatem kluczowa w kontekście osiągnięcia 

zakładanych celów redukcji, a opracowane PGN-y stanowić będą narzędzia do wdrażania 

konkretnych działań inwestycyjnych i tzw. „miękkich” zgodnych z polityką UE i Polski. 

Przedmiotowy dokument obejmuje lata 2022-2030 i stanowi aktualizację dokumentu wdrażanego 

w latach 2015-2020.  

Niniejszy PGN zawiera wymagane przez WFOSiGW elementy tj. m.in. podsumowanie działań 

z pierwszego okresu, odniesienie do celów zakładanych na rok 2020 jak i stopnia ich osiągnięcia 

czy MEI2020. 
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3 Charakterystyka obszaru objętego PGN 

Zakres Programu Gospodarki Niskoemisyjnej ma charakter lokalny i obejmuje cały obszar Miasta 

Kalety.  

3.1 Położenie i charakterystyka Gminy  

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

Kalety stanowią gminę miejską należącą administracyjnie do powiatu tarnogórskiego.  

Kalety sąsiadują: 

 od północy – z gminami Woźniki i Koszęcin, 

 od strony zachodniej – z gminami Koszęcin i Tworóg, 

 od południa – z gminą Miasteczko Śląskie, 

 od wschodu – z gminą Woźniki. 

Kalety tworzy osiem dzielnic: Drutarnia, Jędrysek, Kuczów, Lubocz, Miotek, Mokrus, Truszczyca, 

Zielona, Kalety Centrum.  

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, Krupski Młyn 

i Miasteczko Śląskie. 

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 Gminy w jej granicach  

 

Źródło: bip.kalety.pl 

3.2 Ludność 

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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3.3 Zasoby mieszkaniowe  

Zabudowę mieszkaniową na terenie Gminy Kalety stanowi: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowiąca własność osób prywatnych, 

 zabudowa mieszkaniowa komunalna (socjalna), 

 zabudowa wspólnot mieszkaniowych, 

 zabudowa Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu. 

W strukturze budynków z sektora mieszkaniowego przeważa zabudowa jednorodzinna. 

Ze względu na brak na terenie Kalet sieci gazowych większość budynków ogrzewanych jest 

poprzez indywidualne źródła ciepła opalane paliwem stałym (węgiel).  

Prowadzone przez władze gminne wieloletnie działania promocyjne oraz starania o pozyskanie 

środków na dofinansowanie działań pro środowiskowych przyczyniły się do wzrostu udziału 

energii pochodzącej z OZE w sektorze budownictwa mieszkaniowego (pompy ciepła, instalacje 

fotowoltaiczne). 

3.4 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: 

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



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    

14 | S t r o n a  
 

- 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%. 

3.5 Warunki środowiskowe i klimatyczne  

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”, 

 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 
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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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Warunki Klimatyczne  

W celu określenia podatności jednostki na postępujące zmiany klimatu wzięto pod uwagę jej 

ekspozycję i wrażliwość na: 

- wysokie i niskie temperatury (występowanie upałów i mrozów),  

- opady deszczu i śniegu (strukturę i intensywność opadów na terenie Gminy), 

- działanie silnych wiatrów oraz burz. 

Zestawienie ryzyk oddziaływania niekorzystnych czynników klimatycznych przedstawiono 

w poniższej tabeli: 
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Tabela 2  Zestawienie ryzyk oddziaływania zjawisk klimatycznych na poszczególne sektory na terenie miasta Kalety 

 Upały Mrozy Susza Powodzie Wiatr Burze 
Zanieczyszczenia 

Powietrza 

Gospodarka wodna 
Bardzo wysoki 

poziom 
Wysoki poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 
Wysoki poziom Niski poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Leśnictwo 
Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
Wysoki poziom Wysoki poziom  

Energetyka 
Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Zdrowie 
Bardzo wysoki 

poziom 
Wysoki poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Rolnictwo 
Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
Wysoki poziom Wysoki poziom  

Transport 
Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Bioróżnorodność 
Bardzo wysoki 

poziom 
Wysoki poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
Wysoki poziom Wysoki poziom  

Budownictwo 
Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Gospodarka 

przestrzenna i 

tereny 

zurbanizowane 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
Wysoki Poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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4 Zgodność Planu z dokumentami strategicznymi krajowymi, regionalnymi oraz lokalnymi  

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kalety wykazuje zgodność z następującymi 

dokumentami: 

Poziom krajowy  

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

DSRK jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju 

w perspektywie długookresowej. Założeniem wyjściowym przy konstruowaniu Strategii stała się 

konieczność przezwyciężenia kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie. Wolniejszy rozwój 

spowodowałby, że jakość życia ludzi poprawiałaby się bardzo wolno. Niezbędne jest zbudowanie 

przewag konkurencyjnych na kolejne dziesięć lat, czyli do 2030 r., tak aby po wyczerpaniu 

dotychczasowych sił rozwojowych Polska dysponowała nowymi potencjałami wzrostu 

w obszarach dotychczas nieeksploatowanych. 

Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Kierunki interwencji 

podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, które zostały podzielone na 

osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi).  

Jednym z wyznaczonych celów są: 

 
Cel 7: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska”: 

zdefiniowane w ramach celu Kierunek interwencji to: 

– Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,  

– Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,  

– Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,  

– Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,  

– Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,  

– Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kalety wykazuje zgodność ze Strategią, gdyż za 

sprawą zaplanowanych w ramach PGN-u działań przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony 

środowiska na terenie Kalet. 
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4.1.2 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska 

i gospodarki wodnej 

16 lipca Rada Ministrów przyjęła "Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju 

w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" – PEP2030. PEP2030 staje się najważniejszym 

dokumentem strategicznym w tym obszarze. 

PEP2030 jest strategią zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rolą PEP2030 

jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich 

mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje 

"Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". 

PEP2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy 

finansowej na lata 2021–2030. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na 

szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście 

celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju 

ujętych w Agendzie 2030. 

Zdefiniowane w dokumencie cele to: 

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

ekologicznego (I) 

− Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie 

dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu 

wód (I.1) 

− Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń  do powietrza lub istotne 

zmniejszenie ich oddziaływania (I.2) 

− Kierunek interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb (I.3) 

− Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej (I.4) 

Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

(II) 

− Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu (II.1) 

− Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki 

leśnej (II.2) 

− Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

(II.3) 
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− Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie 

i wdrożenie polityki surowcowej państwa (II.4) 

− Kierunek interwencji: Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie 

najlepszych dostępnych technik BAT (II.5) 

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

zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III) 

− Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu (III.1) 

− Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk 

żywiołowych (III.2) 

Cel szczegółowy: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności 

i postaw) ekologicznych społeczeństwa (IV) 

− Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 

zrównoważonej konsumpcji (IV.1) 

Cel szczegółowy: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania 

instrumentów ochrony środowiska (V). 

Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz 

doskonalenie systemu finansowania (V.1). 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kalety wykazuje zgodność z PEP, gdyż za sprawą 

zaplanowanych w ramach PGN-u działań przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony 

środowiska na terenie Kalet. 

4.1.3 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku 

Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie 

dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności 

sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego 

i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim 

i globalnym. Osiągnięcie tego celu pozwoli na rozwijanie dogodnych warunków, sprzyjających 

stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju. 

Realizacja celu głównego w perspektywie do 2030 r. wymaga podjęcia następujących działań: 

− budowy zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej   

konkurencyjnej gospodarce;  

− poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym; 

− zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności (chodzi m.in. o promocję transportu  

zbiorowego); 
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− poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów; 

− ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko; 

− poprawy efektywności wykorzystania publicznych środków  na przedsięwzięcia 

transportowe. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kalety wykazuje zgodność ze Strategią, gdyż za 

sprawą zaplanowanych w ramach PGN-u działań (zwłaszcza w zakresie promocji 

elektromobilności) przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony środowiska na terenie Kalety. 

4.1.4 Polityka energetyczna Polski do roku 2040  

Polityka energetyczna Polski do 2040 r., (PEP2040) wyznacza ramy transformacji energetycznej 

w Polsce. Zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie 

niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi wkład w realizację Porozumienia 

paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) z uwzględnieniem 

konieczności przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. PEP2040 stanowi 

krajową kontrybucję w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE, której ambicja 

i dynamika istotnie wzrosły w ostatnim okresie. Polityka uwzględnia skalę wyzwań związanych 

z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związanych z celami 

klimatyczno-energetycznymi na 2030 r., Europejskim Zielonym Ładem, planem odbudowy 

gospodarczej po pandemii COVID i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie 

z krajowymi możliwościami, jako wkładu w realizację Porozumienia Paryskiego. Niskoemisyjna 

transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany 

modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając 

o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. 

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. 

Kluczowe elementy PEP2040 przedstawiono poniżej. 

Rysunek 2 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 
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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  

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 jest 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  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kalety wykazuje zgodność z PEP2040, gdyż za sprawą 

zaplanowanych w ramach PGN-u działań przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony 

środowiska na terenie miasta, przy jednoczesnym wzroście energii pochodzącej z OZE i wzroście 

efektywności energetycznej infrastruktury na terenie Kalet. 
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4.1.5 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii 

energetycznej tj. 

− bezpieczeństwa energetycznego, 

− wewnętrznego rynku energii, 

− efektywności energetycznej, 

− obniżenia emisyjności, 

− badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznacza następujące cele 

klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 

w porównaniu do poziomu w roku 2005, 

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

osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:  

− o 14% udziału OZE w transporcie, 

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

średniorocznie, 

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

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

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety wykazuje zgodność z PEP2040, gdyż za sprawą 

zaplanowanych w ramach PGN-u działań przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony 

środowiska na terenie Gminy, przy jednoczesnym wzroście energii pochodzącej z OZE i wzroście 

efektywności energetycznej infrastruktury na terenie Gminy. 
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Poziom regionalny  

4.1.6 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 

Strategia została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 

października 2020 r. 

Zdefiniowana w dokumencie wizja województwa śląskiego brzmi: 

Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, 

będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim 

mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.  

Osiągnięcie zarysowanej wizji rozwoju wymagać będzie koncentracji działań na czterech celach 

strategicznych, dla których sformułowano cele operacyjne w perspektywie do roku 2030.  

CEL STRATEGICZNY A - Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji 

gospodarczej 

Cele operacyjne: 

A.1. Konkurencyjna gospodarka  

A.2. Innowacyjna gospodarka  

A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość 

CEL STRATEGICZNY B - Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca 

Cele operacyjne: 

B.1. Wysoka jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych  

B.2. Aktywny mieszkaniec  

B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki 

CEL STRATEGICZNY C - Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni 

Cele operacyjne: 

C.1. Wysoka jakość środowiska  

C.2. Efektywna infrastruktura  

C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie 

do zmian klimatu 

CEL STRATEGICZNY D - Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym 

Cele operacyjne : 

D.1. Zrównoważony rozwój terytorialny  

D.2. Aktywna współpraca z otoczeniem i kreowanie silnej marki regionu  

D.3. Nowoczesna administracja publiczna 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety wykazuje zgodność z powyższym celem 

strategicznym C gdyż za sprawą zaplanowanych w ramach PGN-u działań przyczyni się do 

wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiskowych. 

4.1.7 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 

Program został stworzony w celu realizacji strategii środowiskowej na terenie województwa 

śląskiego. Okres objęty Programem to lata 2015-2019, z perspektywą do roku 2024. Zakres 

czasowy został podzielony na okres operacyjny (lata 2015-2019), zdefiniowany poprzez cele 

krótkoterminowe i konieczne do podjęcia konkretne działania oraz okres perspektywiczny (lata 

2020-2024), który został określony jako jeden cel długoterminowy dla każdego z komponentów 

środowiska. 

Uwzględniając przeprowadzone na potrzeby opracowania analizy, stan środowiska, główne 

problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i 

wspólnotowego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz dokumenty 

planistyczne określono w Programie cele długoterminowe do roku 2024 oraz krótkoterminowe do 

roku 2019 dla każdego z wyznaczonych priorytetów środowiskowych, poniżej przedstawiono cele 

długoterminowe:  

Powietrze atmosferyczne  

Cel długoterminowy do roku 2024: Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze 

województwa śląskiego związana z realizacją kierunków działań naprawczych.  

Cel długoterminowy do roku 2024: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej 

efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami.  

Zasoby wodne:  

Cel długoterminowy do roku 2024: System zrównoważonego gospodarowania wodami 

powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych 

regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód. 

Gospodarka odpadami  

Cel długoterminowy do roku 2024: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z 

odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie 

przygotowanie do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu 

gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym 

przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii. 

 

Ochrona przyrody  



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    

27 | S t r o n a  
 

Cel długoterminowy do roku 2024: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu. 

Zasoby surowców naturalnych  

Cel długoterminowy do roku 2024: Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych. 

Gleby  

Cel długoterminowy do roku 2024: Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi. 

Tereny poprzemysłowe  

Cel długoterminowy do roku 2024: Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 

województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-

ekonomicznymi. 

Hałas  

Cel długoterminowy do roku 2024: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

Promieniowanie elektromagnetyczne  

Cel długoterminowy do roku 2024: Utrzymanie wartości natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich poziomach. 

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym  

Cel długoterminowy do roku 2024: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety wykazuje zgodność z POP dla woj. śl., gdyż za 

sprawą zaplanowanych w ramach PGN-u działań przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony 

zasobów środowiskowych.  

4.1.8 Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego  

Program ochrony powietrza (POP) dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji 

został przyjęty uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 

2020 r. 

Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (dalej POP lub Program) został 

opracowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości 

powietrza oraz docelowego poziomu benzo(a)pirenu w województwie śląskim. Opracowany 

został zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w 

sprawie programów ochrony powietrza oraz planów krótkoterminowych. Integralną częścią 

Programu jest plan działań krótkoterminowych (dalej PDK lub Plan). 

Program obejmuje pięć stref oceny jakości powietrza: 

− strefa aglomeracja górnośląska (o kodzie PL2401); 
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− strefa aglomeracja rybnicko-jastrzębska (o kodzie PL2402); 

− strefa miasto Bielsko-Biała (o kodzie PL2403); 

− strefa miasto Częstochowa (o kodzie PL2404); 

− strefa śląska (o kodzie PL2405); 

Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie działań naprawczych, których 

realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje 

ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców 

województwa śląskiego. Celem Programu ochrony powietrza jest również wskazanie przyczyn 

wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety wykazuje zgodność z Programem, gdyż za 

sprawą zaplanowanych w ramach PGN-u działań przyczyni się do wdrożenia rozwiązań 

ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiskowych. 

Poziom lokalny  

4.1.9 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. 

Zapisy Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalety, przyczyniają się do osiągnięcia 

zaplanowanej wizji rozwoju miasta Kalety. Zdefiniowane w PGN działania promują postawy 

proekologiczne oraz przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturlanego miasta. 
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4.1.10  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,  

 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. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety wykazuje zgodność z POŚ, gdyż za sprawą 

zaplanowanych w ramach PGN-u działań przyczyni się do wdrożenia rozwiązań ograniczających 

negatywną presję wywołaną zużyciem nośników energetycznych na szereg sektorów poddanych 

analizie w ramach POŚ. 

Zestawienie zgodności PGN z obowiązującymi dokumentami strategicznymi przedstawiono 

poniżej: 

Tabela 3 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kalety na lata 2022 - 2030 z dokumentami 
strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego – podsumowanie  

Lp. Nazwa dokumentu Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 
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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 Odnawialne źródła energii na terenie gminy  

5.1 Stan istniejący oraz możliwe kierunki rozwoju  

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. 

5.1.1 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, 

sSzybko 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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Rysunek 3 Potencjał techniczny biomasy na terenie miasta Kalety względem innych obszarów województwa 
śląskiego  

Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych Województwa 

Śląskiego 
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5.1.2 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 %. 

Najlepszymi warunkami do wykorzystania energii słonecznej charakteryzują się południowo – 

zachodnie krańce województwa śląskiego (powiaty: raciborski, cieszyński i wodzisławski), gdzie 

roczna wartość sumy energii przekracza 185 kWh/m2/rok dla energii elektrycznej produkowanej 

przez moduły fotowoltaiczne i odpowiednio 1,85 GJ/m2/rok dla energii cieplnej produkowanej 

w kolektorach słonecznych.  

Ze względu na niewielkie rozciągłości geograficzne woj. śl., jego potencjał energii słonecznej 

(zbliżony na całym terenie województwa) cały teren województwa zakwalifikowano jako strefę 

A – biorąc pod uwagę termo konwersje energii promieniowania słonecznego za pomocą płaskich 

kolektorów słonecznych i produkcję ciepłej wody użytkowej (C.W.U). 

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). 
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Rysunek 4 Potencjał energetyki słonecznej na terenie miasta Kalety względem warunków 
panujących w województwie śląskim 

 
Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych Województwa 

Śląskiego. 
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5.1.3 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. 

Rysunek 5 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.  

5.1.4 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.  
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Rysunek 6 Potencjał energii wodnej na terenie województwa śląskiego. 

Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych Województwa 
Śląskiego. 
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5.1.5 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.  

Rysunek 7 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, 
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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.  

5.1.6 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. 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. 

 Niewielki potencjał możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych, możliwe natomiast 

szerokie wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła). 

 Mało korzystne anemologiczne warunki do budowy turbin wiatrowych. 
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6 Charakterystyka systemów energetycznych działających na terenie JST  

Charakterystyki systemów energetycznych działających na terenie miasta dokonano w ramach 

rozdziału 6.2.4 PGN-u. 
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7 Podsumowanie PGN na lata 2015 - 2020 

7.1 Analiza realizacji planowanych zadań 

W ramach dokumentu z 2015 r. zaplanowano 7 zadań do realizacji przez UM Kalety.  

W tabeli poniżej określono stopień ich realizacji oraz przyczyny braku realizacji części z nich. 

Tabela 4 Wykonanie zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2015-2020. 

Nazwa działania Opis Stopień realizacji Uwagi 

1.1. Przeciwdziałanie niskiej 
Emisji poprzez kompleksową 

termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej oraz 

budynków mieszkalnych 
stanowiących zasób gminny w 

mieście Kalety 

 Celem projektu było 
przeprowadzenie 

termomodernizacji obiektów 
publicznych 

W trakcie 
realizacji budynek 

MOW oraz 4 
budynki 

wielorodzinne w 
ramach POIiŚ 

brak 

1.2. Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania 

mediów 

Regulamin do opracowania. 
Konkurs obejmie wszystkie 

placówki po uprzedniej 
analizie zużycia mediów 

Nie zrealizowano 

W pierwszej 
kolejności 

postanowiono 
realizować zadania 

inwestycyjne 
najbardziej 
pożądane 

społecznie. 
Dodatkowo 

zamknięcie szkół 
(nauka zdalna) 

wywołane 
pandemią COVID -

19, znacznie 
utrudniło 

organizację tego 
zadania 

1.3. Promocja działań 
przyczyniających się do 
wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów – 
szkolenia 

Wykonane bezkosztowo 
przez podmioty trzecie 
wykonujące zadania z 

zakresu edukacji 
ekologicznej. 

Nie zrealizowano 
brak 

zainteresowanych 
podmiotów 

1.4 Program ograniczenia 
emisji – etap I 

Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez wymianę źródła ciepła 
w budynkach jednorodzinnych 
w mieście Kalety - Leśnym 
Zakątku 

Śląska 

Przedmiotem realizacji 
projektu jest 

dofinansowanie demontażu 
nieefektywnych ekologicznie 

pieców/kotłów/palenisk 
łącznie z wymianą źródła 

ciepła na źródło o 
zwiększonej sprawności 
ekologicznej - zakup i 
montaż kotła/pieca 

zasilanego biomasą typu 
pellet lub gazem typu 
propan butan, wraz z 

niezbędnymi pracami w 
zakresie dostosowania 
instalacji grzewczej do 

Nie zrealizowano 

Ze względu na 
uruchomienie 

programu 
rządowego „Czyste 
powietrze” uznano 
PONE za niecelowe 

i dublujące 
dostępne 

dofinansowanie. 
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Nazwa działania Opis Stopień realizacji Uwagi 

współpracy z nowym 
źródłem ciepła. 

2.1. Przeciwdziałanie niskiej 
Emisji poprzez montaż układów 

solarnych oraz ogniw 
fotowoltaicznych - w mieście 
Kalety Leśnym Zakątku Śląska 

Zakres zgodny z fiszką ZIT 
Zrealizowane w 

100% 
brak 

2.2 Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez budowę 
instalacji fotowoltaicznych dla 
potrzeb Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków oraz placówek 
oświatowych w Kaletach 

Instalacja 
Zrealizowane w 

100% 
brak 

2.3 Program ograniczenia 
emisji –etap II  

 Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez montaż pomp ciepła 

w budynkach 
jednorodzinnych w mieście 
Kalety – Leśnym Zakątku 

Śląska 

Projekt w trakcie 
realizacji – 

podpisywanie 
umowy z Urzędem 
Marszałkowskim 

Realizacja do końca 
2023 

Źródło: Opracowanie własne 

7.2 Analiza wskaźników 

PGN opracowany w roku 2015 zakładał trzy główne wskaźniki osiągania celów, związane z emisją 

CO2, obniżeniem zużycia energii finalnej oraz udziałem OZE w bilansie energetycznym. Założone 

wskaźniki bazowały na BEI2014, prognozie BaU2020 oraz liście przewidywanych do realizacji 

zadań. Metodologia ich wyliczenia była nieco inna niż wymogi WFOŚiGW dla dokumentów 

dofinansowanych stąd w tabeli poniżej zweryfikowano ich wykonane identycznymi metodami. 

Z kolei wyliczenie wskaźników dla MEI2030 wykonano w rozdziale 10 zgodnie z bieżącymi 

wytycznymi. 

Tabela 5 Wykonanie założeń PGN 2015-2020 na poziomie wskaźników kluczowych 

Wskaźnik wykonania Planowany 2020 Wykonanie 2020 

Emisja CO2 - redukcja do roku bazowego 2014 - 22,9% - 2,9% 

Zużycie energii finalnej – redukcja do prognozy BaU 2020 - 0,4% +5,2% 

Udział energii z OZE 9,9% 8,6% 

Źródło: opracowanie własne 

Po wykonaniu MEI2020 dokonano wyliczenia ww. wskaźników dla roku 2020 i porównano je 

z wartościami prognozowanymi w PGN z roku 2015 – używając identycznej metodologii. Dwa 

główne cele zostały zrealizowane częściowo (nie w pełnym wskazanym stopniu)  mimo nie 

wdrożenia niektórych zakładanych działań - nie uzyskano 9,9% udziału energii z produkcji z OZE 

w bilansie energii na 2020 (wliczając udział 20% zielonej energii z sieci) – jest to skutkiem 
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niezrealizowania jeszcze projektu  „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła 

w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym Zakątku Śląska” (w trakcie 

podpisywania umowy o dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-20), który winien zakończyć 

się do końca 2023.  

Wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej nie został osiągnięty – głównie na skutek wzrostu 

zużycia energii w sektorze usługowym – sektor mieszkaniowy i komunalny uzyskały spadki 

w swoich kategoriach. Nastąpił także znaczny wzrost zużycia paliw samochodowych. 

Redukcja emisji CO2 została osiągnięta ale w mniejszym stopniu niż zakładano. Poniża tabela 

wskazuje porównanie emisji z 2015 oraz 2020 w sektorach (przemysł nie został zweryfikowany, 

przyjęto status quo). 

Tabela 6 Porównanie emisji CO2 w 2014 i 2020 

Sektory i emisja CO2 2014 2020 
zmiana 2014-

2020 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 811 1,8% 690 1,5% -15% -121 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 3456 7,5% 4676 10,4% 35% 1221 

Budynki mieszkalne 22576 48,9% 17592 39,2% -22% -4984 

Komunalne oświetlenie publiczne 536 1,2% 465 1,0% -13% -71 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji UE – ETS) 

11356 24,6% 11356 25,3% 0% 0 

Tabor gminny 10 0,0% 12 0,0% 18% 2 

Transport publiczny 0 0,0% 0 0,0% - 0 

Transport prywatny i komercyjny 7434 16,1% 10058 22,4% 35% 2624 

Pozostałe 0 0,0% 0 0,0% - 0 

RAZEM 46179 100% 44849 100% -1330 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

7.2.1 Przyjęte założenia dla potrzeb opracowania BEI i MEI (wybór i uzasadnienie przyjęcia 

roku bazowego) 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP2 w 2015 autorzy opracowania przeanalizowali wszystkie 

sektory, dla których zgodnie z wytycznymi należy określić zużycie energii finalnej oraz emisję 

dwutlenku węgla w odniesieniu do przyjętego roku bazowego. 

W 2015r., po przeprowadzeniu analizy pozyskanych dla potrzeb opracowania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej danych od instytucji wskazanych w pkt. 1.4 opracowania podjęto 

decyzję o przyjęciu roku jako roku bazowego roku 2014, gdyż kompletność danych na ten 

rok była najwyższa w porównaniu z latami poprzednimi. Brak danych na lata przed rokiem 

2000, a dane z lat 2000-2013 były fragmentaryczne i niespójne. 

                                                           
2 Sustainable Energy Action Plan 
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MEI określono na 2020, gdyż na ten rok występują najświeższe pełne dane w chwili 

opracowywania aktualizacji PGN w marcu 2022. 

7.2.2 Wykaz źródeł danych uwzględnionych w bazowej inwentaryzacji emisji (przyjęte 

zasady opracowania inwentaryzacji)  

Poniżej charakterystyka założeń zastosowanych dla poszczególnych analizowanych sektorów. 

Sektor budownictwa mieszkaniowego 

Zastosowano analizę sektora mieszkaniowego na podstawie danych z ewidencji podatkowej, GUS 

i wizytacji w terenie (w zakresie ocieplenia) oraz deklaracji CEEB (w zakresie struktury źródeł 

ciepła). 

Dane o strukturze źródeł ciepła w 2015 pochodziły z ankiet do Programu Ograniczania Niskiej 

Emisji (274 ankiety) oraz efektów realizacji tego programu, a także dokumentacji aplikacyjnej 

projektów montażu OZE ze środków UE. Podstawą do określenia struktury źródeł ciepła na 2020 

były deklaracje złożone do CEEB gdzie wskazywano aktualne główne źródło ogrzewania budynku 

i źródła dodatkowe. 

Sektor budynków urządzeń i wyposażenia komunalnego 

Dane dla tego sektora pozyskane zostały przez zarządcę obiektów, charakteryzuje się 

najlepszymi jakościowo informacjami i danymi. Szczegółowe informacje dotyczyły wszystkich 

obiektów, ich historii a także zużycia paliw w pojazdach komunalnych. 

Sektor przemysłu (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do 

emisji UE – ETS) 

Na terenie miasta nie zidentyfikowano dużych zakładów przemysłowych, wobec których JST ma 

możliwości wpływu na politykę energetyczną, w związku z tym w bieżącej inwentaryzacji emisji 

nie ujęto emisji w tym sektorze. 

Sektor usługowy 

Sektor usługowo-biznesowy został przeanalizowany na bazie wywiadu w terenie i odniesieniu do 

struktury zużycia paliw na terenie całej gminy - większość działalności poza hotelarską stanowią 

małe biznesy rodzinne w obiektach mieszkalnych. Dla obiektów hotelowych i usługowo-

handlowych przyjęto wyższe współczynniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Przyjętą 

strukturę odniesiono do powierzchni pod działalność osób fizycznych i prawnych zgodnie 

z ewidencją podatkową. Na stronie internetowej miasta umieszczono ankietę dla 

przedsiębiorców, którzy planują zadania zbieżne z PGN jednakże do Urzędu Miasta nie wpłynęły 

żadne informacje na ten temat. 
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7.2.3 Metodyka obliczeń w tym charakterystyka przyjętych wskaźników emisji 

zanieczyszczeń  

W opracowaniu przyjęto założenia niezbędne do prawidłowego określenia emisji dwutlenku 

węgla z obszaru Gminy na rok 2020 i rok bazowy za który przyjęto rok 2014 (obliczenia dla tego 

roku wykonano w 2015r. przygotowując pierwotny PGN).  

W obliczeniach wykorzystano zużycie energii finalnej w obrębie Miasta Kalety na bazie danych 

GUS dotyczących zużycia energii elektrycznej (gdyż TAURON odmówił przekazania danych na 

poziomie Gminy – wykorzystano dane o sektorze mieszkaniowym i energii z GUS w proporcji do 

ludności gminy), danych z Urzędu Miasta dotyczących zużycia energii elektrycznej na wszystkich 

przyłączach komunalnych oraz osobno oświetlenia oraz paliw zużytych do celów grzewczych 

w obiektach komunalnych. 

W inwentaryzacji ujęte zostały wszystkie emisje dwutlenku węgla wynikające ze zużycia energii 

finalnej na terenie JST. Pod pojęciem energii finalnej rozumie się energię zużytą przez odbiorcę 

końcowego.  

W analizowanym przypadku inwentaryzacją objęte zostały następujące formy energii finalnej: 

 energia elektryczna, 

 energia paliw kopalnych: 

- węgiel kamienny, 

- gaz ziemny, 

- gaz ciekły, 

- olej napędowy, 

- olej opałowy, 

- benzyna, 

- LPG, 

- inne paliwa kopalne, 

 biomasa, 

 energia ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika i instalacje solarne). 

Wartości niezbędne do obliczeń pozyskiwane były na kilka przedstawionych poniżej sposobów w 

zależności od źródła emisji CO2. 

Energia elektryczna 

Na terenie Miasta Kalety nie występuje zakład produkujący energię elektryczną. Całość energii 

elektrycznej jest importowana za pomocą infrastruktury przesyłowej. Głównym dystrybutorem 

tej formy energii finalnej jest TAURON Dystrybucja S.A. Roczne zużycie energii elektrycznej, 
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zostało określone na podstawie danych z GUS i udziałów Gminy w zużyciu energii na poziomie 

powiatu (wedle deklaracji spółka nie prowadzi statystyk w zakresie zużycia energii na poziomie 

NUTS4). 

Do przeliczeń emisji z energii elektrycznej zastosowano na 2020 i 2030 przelicznik KOBIZE stały – 

1,191 Mg CO2/MWH dla odbiorców końcowych jak dla BEI2014 w celu zachowania 

porównywalności. 

Ciepło i chłód 

Na terenie Gminy nie został zidentyfikowany żaden zakład ciepłowniczy dostarczający 

ciepło/chłód dla obiektów zlokalizowanych na terenie jednostki. 

Paliwa kopalne 

Węgiel kamienny – na terenie Miasta zidentyfikowano indywidualne źródła ciepła 

wykorzystujące, jako paliwo energetyczne węgiel. Należy wskazać, iż węgiel stanowi główne 

paliwo stosowane w indywidualnych źródłach grzewczych na terenie Gminy. Ilość paliwa 

obliczono na bazie struktury paliw (CEEB), metrażu obiektów mieszkalnych i usługowych (baza 

podatkowa), udziału budynków ocieplonych (wizja lokalna), zapotrzebowania na energię 

powierzchni ogrzewanych w danych typach budynków. Tam gdzie to możliwe pozyskano dane o 

zużyciu danego paliwa (sektor komunalny). 

Gaz płynny – Na terenie Miasta Kalety brak jest gazowej infrastruktury sieciowej związku z tym 

emisja związana ze zużyciem gazu ziemnego w inwentaryzacji emisji nie została ujęta. 

Benzyna, olej napędowy, LPG - ilość paliwa zużytego na cele transportowe została określona na 

podstawie danych GUS – liczby zarejestrowanych pojazdów w powiecie i z proporcji udziału 

mieszkańców Miasta w mieszkańcach powiatu. Przyjęto trzy główne kategorie – pojazdy do 3.5t, 

pow. 3,5t i autobusy i przyporządkowano im roczne przebiegi i średnie zużycia paliw. 

W analizie zużycia poszczególnych rodzajów paliw petrochemicznych, wykorzystano dane 

odnośnie liczby pojazdów pokonujących dany odcinek w ciągu doby (SDR), podział na kategorie 

(osobowe, dostawcze, ciężarowe i inne), średnie zużycie oraz rodzaj paliwa. Wszystkie te dane 

pozwoliły na oszacowanie rocznego zużycia poszczególnych paliw (benzyna, diesel, LPG), oraz 

emisję CO2 związaną z transportem poruszającym się po drogach gminnych. W zestawieniu nie 

ujęto dróg krajowych ani wojewódzkich, gdyż leżą poza gestią JST. 

Osobno dokonano analizy zużycia paliw przez gminne środki transportu na bazie danych urzędu 

miasta i zużytego paliwa. 

Odnawialne źródła energii 
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Energia słoneczna wykorzystywana do produkcji ciepła - oszacowanie ilości energii 

wyprodukowanej przy użyciu kolektorów słonecznych było możliwe dzięki danym z WFOŚiGW 

o ilości udzielonych dofinansowań w zakresie zakupu i montażu kolektorów na terenie Gminy 

oraz informacji uzyskanych z Urzędu Miasta w zakresie 179 instalacji dofinansowanych w ramach 

projektu ze środków RPO WSL. Łącznie występuje 410 instalacja i solarnych na obiektach 

komunalnych, usługowych i mieszkalnych. 

Energia elektryczna – na obszarze gminy występuje 261 instalacji fotowoltaicznych, które 

pomniejszają zużycie energii z sieci stąd nie zostały ujęte bezpośrednio w analizach ale 

pośrednio. Największa znajduje się na oczyszczalni ścieków, 48 dofinansował WFOSiGW, a 212 

UE w ramach projektu finansowanego z RPO WSL. 

Obliczanie emisji w poszczególnych kategoriach 

W obliczeniach emisji CO2 z poszczególnych źródeł energii wykorzystano podstawowy wzór 

obliczeniowy: 

 

gdzie: 

 wielkość emisji dwutlenku węgla, wyrażona w Mg, 

 ilość energii finalnej zużytej w przypadku danego źródła, wyrażona w MWh, 

 współczynnik przeliczeniowy dla danego źródła energii, wyrażony w MgCO2/MWh. 

Jako wskaźniki dla poszczególnych źródeł wybrano te proponowane przez Międzynarodowy 

Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wartości poszczególnych wskaźników przeliczeniowych zostały 

zestawione w tabeli. Wskaźnik dla energii elektrycznej przyjęto nadal na poziomie 1,191 

MgCO2/MWh. 

Tabela 7 Wskaźniki emisji CO2 

Emisja IPCC [MgCO2/MWh] 

Benzyna silnikowa 0,249 

Olej napędowy 0,267 

Olej opałowy 0,279 

Antracyt 0,354 

Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 

Węgiel podbitumiczny 0,346 

Węgiel brunatny 0,364 

Gaz ziemny 0,202 

Gaz płynny  0,227 

Odpady komunalne (oprócz biomasy) 0,33 

Drewno 0,1 

Olej roślinny 0 

Biodiesel 0 

Bioetanol 0 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    

48 | S t r o n a  
 

Energia słoneczna 0 

Energia geotermalna 0 

Źródło: IPCC 

7.2.4 Wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń w poszczególnych sektorach  

7.2.4.1 Ogrzewanie budynków – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Ogrzewanie budynków na terenie Miasta Kalety realizowane jest głównie przez kotłownie 

obsługujące pojedyncze budynki. 

Analizując strukturę funkcji budynków na terenie Miasta łatwo zauważyć, iż budynki 

mieszkaniowe stanowią przeważającą cześć obiektów na terenie jednostki – z informacji 

udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny na terenie Miasta znajduje się 2047 (1930 

w 2014) budynków z sektora mieszkaniowego łączna powierzchnia budynków wynosi odpowiednio 

281.399m2 (261.353m2 w 2014, dane z UM Kalety). Wszystkie budynki są budynkami 

ogrzewanymi. 

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

mieszkaniowego stanowią ok.63% (29 % ogółu obiektów w 2014). 

W 2015 podstawą do określenia struktury źródeł ciepła były dane z ankiet do Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji (274 ankiety) oraz efektów realizacji tego programu. Były to dane 

bardzo wiarygodne i pozwalające na uzyskanie doskonałego obrazu struktury zużycia paliw 

w Mieście. 

W 2022 skorzystano z danych CEEB (stan na 5 maja 2022, 938 deklaracji). Oszacowana na 

podstawie powyższych danych struktura źródeł ciepła w sektorze budownictwa mieszkaniowego 

przedstawia poniższe zestawienie.  



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    

49 | S t r o n a  
 

Wykres 1 Struktura indywidualnych źródeł ciepła stosowanych w budownictwie mieszkaniowym na terenie 
Gminy – określona na rok 2014 

Źródło: Opracowanie własne  

Jak widać na wykresie nr 2 w strukturze źródeł ciepła ujęto również indywidualne źródła ciepła 

oparte na gazie – jest to wykorzystywany do celów grzewczych gaz ciekły pochodzący 

z indywidualnych zbiorników zamontowanych na prywatnych posesjach.  

Porównując oba wykresy, zauważyć można, iż nadal w indywidualnych źródłach przeważa 

wykorzystanie węgla (przy spadku z 95,5% do 80%), należy zwrócić uwagę na wzrost 

wykorzystania do celów grzewczych biomasy. 
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Wykres 2 Struktura indywidualnych źródeł ciepła stosowanych w budownictwie mieszkaniowym na terenie 
Gminy – określona na rok 2022 

 
Źródło: Opracowanie własne  

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 6.2.3. obliczono sumaryczne zużycie 

energii na cele grzewcze w sektorze mieszkaniowym (źródła ciepła opalane węglem, gazem, 

biomasą, olejem opałowym oraz innymi paliwami kopalnianymi) w roku 2020 które wyniosło 

29364 MWh. Emisja CO2 odpowiadająca wskazanemu wyżej zużyciu energii finalnej wynosi 9075 

MgCO2. 

Sektor komunalny  

Informacje dotyczące ogrzewania budynków z sektora komunalnego uzyskano bezpośrednio od 

zarządcy obiektów. 

Z pozyskanych danych wynika, iż na terenie Gminy zlokalizowanych jest 13 obiektów gminnych 

w większości poddanych termomodernizacji (jedynie 1 budynek  jest nieocieplony). Jeden 

budynek jest w użytkowaniu podmiotu trzeciego na cele opiekuńczo-wychowawcze. 
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Tabela 8 Zestawienie publicznych obiektów komunalnych na terenie Gminy Kalety stan na 2014 i 2020 rok 

Lp. Funkcja/adres Ocieplenie 
2014 

Ocieplenie 
2020 

Źródło ciepła 
2014 

Źródło ciepła 
2014 

1 
Zespół Szkół w Kaletach 

Kalety, ul. 1 Maja 4 
Nie 

Tak 
Kocioł olejowy b.z. 

2 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
1 oraz 

Zespół Ekonomiczno - 
Administracyjny Placówek 

Oświatowych 
ul.1 Maja 6 

Kalety 

Tak 
Tak 

Kocioł olejowy b.z. 

3 

Zespół Szkół i Przedszkola 
w Kaletach Miotku 

Oraz 
Filia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Orzeszkowej, Kalety 

Tak 
Tak Kotły: olejowy 

i węglowy 
b.z. 

4 
Miejskie Przedszkole Nr 1 

w Kaletach 
Kalety, ul. Jana Brzechwy 2 

Tak 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

5 

Miejski Dom Kultury 
oraz 

Miejską Biblioteką Publiczną 
ul. Lubliniecka 2 

Kalety 

Nie 
Tak 

Kocioł węglowy 
Kocioł 

olejowy 

6 

Filia Miejskiego Domu Kultury 
w Kaletach 

Klub w Drutarni 
Kalety, ul. Koszęcińska 33 

Tak 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

7 

Urząd Miasta Kalety 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kaletach 

ul. Żwirki i Wigury 2 
Kalety 

Nie 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

8 
Budynek Ludowego Klubu 

Sportowego Mała panew Kuczów 
ul. Paderewskiego 93 - CWU 

Tak 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

9 
Budynek Klubu Sportowego Unia 
Kalety ul. Fabryczna 35 - CWU Tak 

Tak 
Kocioł węglowy b.z. 

10 
Oczyszczalnia ścieków 

ul.1- go Maja 65 
Tak 

Tak Ogrzewanie 
elektryczne 

b.z. 

11 
OSP w Kaletach 
ul.1-go Maja 35 

Tak 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

12 
Budynek Wodociągów ul. 

Drozdka  
Nie Nie Kocioł węglowy b.z. 

13 
MOW  - Wynajęty na usł.  

opiekuńcze 
ul. Rogowskiego 43 

NIE TAK Kocioł węglowy gaz 

Źródło: UM w Kaletach  

Indywidualne źródła ciepła zamontowane do celów grzewczych w obiektach to w głównej mierze 

kotły opalane węglem - strukturę indywidualnych źródeł ciepła w sektorze komunalnym 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 3 Struktura indywidualnych źródeł ciepła stosowanych w sektorze komunalnym - 2014  

 
Źródło: Opracowanie własne  

Wykres 4 Struktura indywidualnych źródeł ciepła stosowanych w sektorze komunalnym - 2020  

 
Źródło: Opracowanie własne  
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W stosunku do 2014 r. widać spadek udziału węgla  i drewna na rzecz oleju opałowego i gazu 

ciekłego (budynek MOW). Na obiekcie gimnazjum oraz UM Kalety zamontowano panele 

fotowoltaiczne. 

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 6.2.3. obliczono sumaryczne zużycie 

energii na cele grzewcze w sektorze komunalnym (źródła ciepła opalane węglem, biomasą, 

olejem opałowym, gazem) w roku 2020 które wyniosło 1005 MWh. Emisja CO2 odpowiadająca 

wskazanemu wyżej zużyciu energii finalnej wynosi 247 MgCO2. 

Sektor usługowy  

Sektor usługowo-biznesowy został przeanalizowany na bazie wywiadu w terenie i odniesieniu do 

struktury zużycia paliw na terenie całej gminy i powierzchni budynków pod działalność 

gospodarczą z bazy podatkowej. W ramach sektora działają małe pensjonaty i kilkadziesiąt 

małych zakładów usługowo-rzemieślniczych i punktów handlowych. 

 

Wykres 5 Struktura źródeł ciepła w sektorze usługowym 2014 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Na podstawie uzyskanych informacji dokonano oszacowania struktury źródeł ciepła w tym 

sektorze. Tak jak miało to miejsce w sektorze mieszkaniowym i komunalnym również w tym 

przypadku głównym paliwem stosowanym do celów grzewczych jest paliwo kopalnianie – węgiel 

kamienny.  

W analizie struktury paliw stosownych do celów grzewczych w tym sektorze został ujęty również 

gaz. Zgodnie z tym co wskazano we wcześniejszej części opracowania paliwo gazowe pochodzi 

z indywidualnych zbiorników na gaz nie jest to gaz pochodzenia sieciowego, gdyż zgodnie 

z informacją uzyskaną z PSG Sp. z o.o. na terenie Gminy brak tego typu infrastruktury. Strukturę 

źródeł ciepła w sektorze usługowym obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 6 Struktura źródeł ciepła w sektorze usługowym 2020 

Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 6.2.3. obliczono sumaryczne zużycie 

energii na cele grzewcze w sektorze usług w roku 2020 które wyniosło 7209 MWh. Emisja CO2 

odpowiadająca wskazanemu wyżej zużyciu energii finalnej wynosi 2448 MgCO2. 
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7.2.4.2 Energia elektryczna – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Infrastruktura sieciowa  

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie miasta Kalety zajmuje się TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Częstochowie. 

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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Tabela 9 Przebieg sieci elektroenergetycznej na terenie Kalet 

Źródło: Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie
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Plany inwestycyjne przedsiębiorstwa 

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. 

Zużycie energii 

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 Gminie, gdyż żadne inne metody nie są dostępne. 

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

na sektory. 

Tabela 10 Zużycie energii elektrycznej [MWh] na terenie Kalet w podziale na sektory w roku 2014 i 2020 

Sektory 2014 2020 

mieszkaniowy 7686,09 7151,42 

komunalny 519,60 371,51 

usługi 1280,00 1870,69 
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Sektory 2014 2020 

przemysł 9303,00 9303,00 

oświetlenie 450,00 390,45 

Razem 19238,7 19087,1 

Źródło: Opracowanie własne  

Emisja CO2 

Oszacowana na podstawie procedury obliczeniowej zawartej w punkcie 6.2.3. emisja dwutlenku 

węgla w odpowiadająca ww. zużyciu energii w roku 2020 wyniosła 22733 MgCO2.  

7.2.4.3 Paliwa gazowe – infrastruktura, zużycie, emisja CO2 

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 662szt. 

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

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

finansowych. 

Należy jednak podkreślić, iż autorzy opracowania 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 

zidentyfikowali źródła ciepła bazujące na gazie ciekłym. Paliwo to pochodzi z indywidualnych 

zbiorników zamontowanych w prywatnych posesjach na terenie Gminy. 

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 6.2.3. obliczono zużycie energii finalnej w 

związku z wykorzystaniem paliwa gazowego na terenie Gminy w 2020 roku, które wyniosło 486 

MWh. Emisja CO2 odpowiadająca wskazanemu wyżej zużyciu energii finalnej wynosi 110 MgCO2. 

7.2.4.4 Transport – infrastruktura, emisja CO2 

Miasto Kalety dysponuje taborem gminnym oraz jednostki jej podległe zarządzają na 2020r. 

następującymi pojazdami: 

Tabela 11 Zestawienie pojazdów 

Lp. Marka Rodzaj pojazdu 
Rok produkcji /  

Data zakupu 

1 Mercedes-Benz Atego pożarniczy 2014 
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Lp. Marka Rodzaj pojazdu 
Rok produkcji /  

Data zakupu 

2 Ford Transit pożarniczy 2018 

3 Jelcz pożarniczy 1998 

4 Volkswagen Transporter ciężarowy 2015 

5 Volkswagen Transporter ciężarowy 2014 

6 Opel Vivaro ciężarowy 2016 
Źródło: UM Kalety 

Zużycie energii finalnej w sektorze transportowym (benzyna, diesel i LPG) w roku 2020 wyniosło 

34115 MWh. Wyznaczona zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 6.2.3. emisja CO2 

wyniosła w przypadku transportu 10070 Mg. 

Emisja ta uwzględnia jedynie lokalne drogi gminne i poruszający się po nich tabor (gminny, 

prywatny, innych podmiotów) na obszarze Gminy. Do obliczenia emisji CO2 przyjęto wskaźniki kg 

CO2/litr danego paliwa zgodne z wytycznymi Poradnika SEAP3. 

Danymi wsadowymi była liczba pojazdów zarejestrowanych na obszarze powiatu (GUS) 

przypadająca na gminę po proporcji ludności oraz zakładane roczne przebiegi poszczególnych 

kategorii pojazdów i średnie spalania. 

W latach 2014-20 nastąpił skokowy przyrost (z 4468 na 5614) liczby zarejestrowanych pojazdów 

stąd tak duży wzrost zużycia energii i emisji. 

7.2.4.5 Emisja CO2 nie związana ze zużyciem energii  

Na terenie Gminy nie zidentyfikowano emisji bezpośredniej związanej ze zużyciem energii, a 

związanej z sektorem gospodarki odpadami. Na terenie Gminy bowiem nie znajduje się 

składowisko odpadów. 

Na terenie Kalet  znajduje się oczyszczalna ścieków komunalnych zlokalizowana jest przy ul. 1-

go maja 65. Przepustowość zaprojektowanej oczyszczalni wynosi 1200 m3/dobę . Projektowana 

wydajność oczyszczalni RLM 9700. 

Instalację oczyszczalni ścieków stanowią: 

− przepompownia ścieków z kratą koszową, 

− punkt zlewny ścieków dowożonych, 

− zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków ogólnych, 

− zblokowana oczyszczalnią mechaniczna, 

− reaktor biologiczny, 

− reaktor biologiczny zblokowany z komorą stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, 

− budynek techniczny, 

− zbiornik retencyjny wody technologicznej, 

                                                           
3 Sustainable Energy Action Plan (SEAP) 
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− komora pomiarowa ścieków. 

W obrębie oczyszczalni zamontowana jest Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 200kW oraz 

instalacja paneli solarnych: 12 szt. 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP ze względu na fakt, iż w ramach Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej nie planuje się realizacji zadań w obrębie infrastruktury oczyszczalni ścieków 

oraz sektora przemysłowego wpisujących się do szeroko pojętych działań wpływających na 

gospodarkę niskoemisyjną w Gminie emisji z tego sektora nie uwzględnia się w opracowaniu. 

7.2.5 Ukończone działania modernizacyjne istniejącej infrastruktury, które wpłynęły na 

spadek zużycia energii i paliw oraz emisję CO2 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta Kalety od roku 2010 w miarę możliwości 

finansowych jednostki prowadzone są sukcesywne prace modernizacyjne obiektów komunalnych, 

w głównej mierze prace te dotyczą termomodernizacji przedmiotowych obiektów. Inwestycje 

zrealizowane w latach 2014-2020 wskazano w tabeli 5 Podsumowanie efektów działań 

zrealizowanych w latach 2014-2020. 

Dotychczas Gmina nie prowadziła działań ukierunkowanych na obniżenie emisji z sektora 

transportowego, gdyż zarządza jedynie lokalnymi drogami dojazdowymi i nie posiada transportu 

miejskiego.  

Potencjalne obniżenie emisji z transportu może nastąpić na głównych drogach tranzytowych, 

które jednak są drogami krajowymi wojewódzkimi i powiatowymi, a  prowadzone na nich 

inwestycje nie leżą w gestii Gminy. 

8 Identyfikacja obszarów problemowych oraz możliwych do wdrożenia działań  

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Kalety oraz wizji w terenie można 

stwierdzić, że nadal głównym obszarem problemowym jest obszar indywidualnych źródeł ciepła 

w sektorze mieszkaniowym. 

W sektorze mieszkaniowym indywidualne źródła ciepła na terenie Kalet w głównej mierze bazują 

na węglu gdyż brak sieci gazowej. W strukturze paliw wykorzystywanych do celów grzewczych w 

indywidualnych źródłach ciepła w roku 2020 węgiel stanowił aż 80%. 

Należy wskazać, iż porównując strukturę paliw wykorzystywanych do celów grzewczych 

w indywidualnych źródłach ciepła w roku 2014 roku, kotły  węglowe stanowiły, aż 95,5%. 

Zauważamy zatem tendencję spadkową w użyciu węgla jako paliwa stosowanego do celów 

grzewczych i głównie przechodzenie na biomasę i pompy ciepła (w nowych budynkach).  
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Diagnozuje się jednocześnie wzrost udziału biomasy w ogólnym bilansie wykorzystywanych paliw 

w indywidualnych paleniskach (wzrost z 1,3% w 2015 roku do 13,5 % w 2020 roku). 

Drastyczny wzrost emisji ze spalania benzyny silnikowej wiąże się ze wzrostem liczby pojazdów 

osobowych na terenie Miasta w stosunku do 2014.  

Cieszyć w pewien sposób może natomiast fakt, iż wzrost emisji nastąpił w kategoriach paliw 

bardziej przyjaznych środowisku (biomasa, gaz ciekły), a nie najbardziej obciążających jak 

węgiel. 

Ciekawym jest fakt utrzymania się zużycia energii elektrycznej na podobnym poziomie co w 2014 

– wynika to zapewne z faktu montażu instalacji fotowoltaicznych (m.in. w projekcie UE 

zrealizowanym przez samorząd). Niestety wzrost udziału energii z OZE (m.in. instalacji 

fotowoltaicznych) może powodować dalszy wzrost zużycia energii przez gospodarstwa domowe.  

W poniższym zestawieniu tabelarycznym wskazano emisję CO2  w roku 2014 w podziale na 

surowce wykorzystywane we wszystkich sektorach poddanych bieżącej inwentaryzacji emisji 

zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP. 

Tabela 12 Emisja CO2 w roku 2014 i 2020 w podziale na wykorzystywane na terenie gminy paliwa 

Paliwo Emisja CO2 Mg/2014 rok Emisja CO2 Mg/2020 rok 2020 do 2014 

Energia elektryczna  22913 22733 -1% 

Gaz ziemny 0 0 - 

Gaz ciekły 10 804 7972% 

Olej opałowy 208 295 42% 

Olej napędowy 4804 4706 -2% 

Benzyna 2816 4847 72% 

Węgiel kamienny 15245 11058 -27% 

Biomasa  93 289 210% 

Inne paliwa kopalniane 90 118 32% 

Źródło: Opracowanie własne  

W celu zniwelowania zdiagnozowanych problemów sugeruje się podjęcie dalszych działań 

zmierzających do zwiększenia udziału urządzeń ekologicznych o wyższej sprawności oraz montaż 

instalacji OZE przy wykorzystaniu dostępnych źródeł dofinansowań.  

Proponuje się również wdrożenie działań tzw. „miękkich” promujących zachowania zero 

emisyjne i racjonalizujące zużycie energii elektrycznej. 

9 Aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do wdrożenia PGN w Gminie  

9.1 Struktury organizacyjne, zasoby ludzkie 

Miasto  Kalety  jest jednostką samorządu terytorialnego. Działa ono w oparciu o Ustawę z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 
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1079, 1561.) oraz Statut Miasta (Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 

grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Kalety). 

Miasto posiada zagwarantowaną konstytucyjnie osobowość prawną. Przysługuje mu prawo 

własności oraz inne prawa majątkowe, wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

Funkcję organów Miasta sprawują Rada Miejska i Burmistrz Miasta. 

Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za realizację celów wskazanych w PGN zarówno 

odnoszących się do działań inwestycyjnych i tych nieinwestycyjnych oraz monitorowanie 

określonych w nim wskaźników jest Urząd Miejski w Kaletach. 

Monitoring realizacji Planu oraz jego aktualizacja podlegać będzie wyznaczonej osobie, 

zatrudnionej w Urzędzie Miejskim, bądź zlecone będzie niezależnej jednostce zewnętrznej. 

Urząd Miejski w Kaletach dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym oraz technicznym 

(sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet, urządzenia biurowe) jak i lokalowym 

umożliwiającym sprawną organizację działań w celu realizacji celów oraz monitorowanie 

wskaźników PGN.  

Schemat organizacji Urzędu Miejskiego w Kaletach przedstawiono poniżej. 

https://bip.kalety.pl/upload/uchwala%2020%20III%202014.pdf
https://bip.kalety.pl/upload/uchwala%2020%20III%202014.pdf
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Rysunek 8 Struktura organizacyjna UM w Kaletach 

 
Źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaletach, stan na dzień 31.12.2021r. 
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9.2 Źródła finansowania inwestycji w tym finansowanie monitoringu i oceny 

Istnieje kilka możliwości finansowania zadań inwestycyjnych niezbędnych z punktu widzenia 

osiągnięcia założonych w PGN celów są to: 

 środki własne gminy, 

 kredyty komercyjne oraz pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia (głównie 

WFOŚ/NFOŚ), 

 inwestycje realizowane w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, 

 inwestycje realizowane w systemie ESCO (ang. Energy Saving Company)4, 

 Dotacje z programów UE innych dostępnych mechanizmów wsparcia  

                                                           
4 Firma ESCO wykonuje i finansuje inwestycję w zamian za udział w przyszłych oszczędnościach w zużyciu mediów. 
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Rysunek 9 Źródła finansowania 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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9.2.1 Budżet programu 

W poniższym zestawieniu ujęto wszystkie działania planowane w ramach Planu.  

Na dzień przygotowania dokumentu nie znano kosztów realizacji wszystkich zaplanowanych do 

realizacji działań. 

Dodatkowo w chwili obecnej z uwagi na brak informacji o nowej perspektywie finansowej na 

lata 2021-2027r. nie jest możliwe przedstawienie montażu finansowego dla poszczególnych 

działań. Realizacja wskazanych w tabeli poniżej działań jest uzależniona od środków 

pozyskanych przez Gminę w ramach nowych środków unijnych i krajowych. Ze względu na brak 

wiedzy o wysokości dofinansowań i brakiem decyzji z jakich środków będą dofinansowane 

zadania wpisano w tabeli „b.d.” 
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Tabela 13 Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach planu 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 

Skutki 
finansowe 
dla gminy 

EFRR 
NFOŚiGW / 
WFOŚiGW 

Prywatne Inne Koszt całkowity 
Termin 

realizacji 

1.1. Termomodernizacja 
obiektów komunalnych 

UM Kalety  15 tys.zł  85 tys. zł - - - 100 tys. zł do 2030 

1.2. Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania 

mediów 
UM Kalety Bezkosztowo - - - - - do 2030 

1.3. Promocja działań 
przyczyniających się do 
wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów 

UM Kalety Bezkosztowo - - - - - do 2030 

2.1 Dopłaty do wymiany 
źródeł ciepła na mniej 

emisyjne  
UM Kalety 100 tys. zł - - - - 100 tys. zł do 2030 

3.1 Montaż instalacji OZE 
w obiektach komunalnych 

UM Kalety   540 tys. zł   600 tys. zł do 2030 

3.2 Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na 

potrzeby gospodarstw 
domowych 

UM Kalety 5% 95%    8 mln zł do 2030 

4.1. Budowa stacji 
ładowania pojazdów 

elektrycznych  
UM Kalety 10% 90% - - - 150 tys. zł do 2030 

4.2. Dostosowanie floty 
gminnej do zapisów ustawy 

o elektromobilności 
UM Kalety 10% 90% b.d. b.d. b.d. 1 mln zł do 2030 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miasta i własnych 
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10 Podsumowanie bazowej inwentaryzacji emisji  

W ramach aktualizacji PGN autorzy opracowania postanowili pozostawić rok bazowy zgodnie 

z pierwotnym dokumentem tj. 2014. Aktualne dane z roku 2020 przeanalizowano jako MEI. 

Poniżej zamieszczono wyniki BEI w formie pierwotnej oraz MEI2020 wg tej samej metodologii. 

W zakresie prognozy BaU 2030 ujęto jedynie zmiany niezwiązane z szeroko pojętymi działaniami 

proklimatycznymi – dalszy wzrost zużycia energii elektrycznej (pojazdy elektryczne, pompy 

ciepła, nowe urządzenia) oraz przesunięcie zużycia paliw dzięki budowie sieci gazowej – 

częściowe przejście z biomasy innej i węgla na rzecz gazu ziemnego (zakładając budowę sieci 

gazowej).  

10.1 Sektory objęte bazową inwentaryzacją emisji  

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) było wyliczenie ilości CO2 w podziale na paliwa 

i sektory, wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy w roku bazowym, za który 

przyjęto rok 2014. 

BEI pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio 

zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji. 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP bazowa inwentaryzacja emisji objęła: 

 Budynki i wyposażenie/urządzenia komunalne, 

 Oświetlenie publiczne, 

 Inne budynki i urządzenia, 

- budynki i wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne), 

- budynki mieszkalne, 

- przemysł (opcjonalnie, z wyłączeniem zakładów objętych ETS-EU), 

 Transport drogowy. 

Metodologia zastosowana dla potrzeb określenia emisji w zakresie w/w sektorów została opisana 

w rozdziale 2.2.3 opracowania. 

10.2 Zmiany emisji CO2 w Mieście Kalety w latach 2014 - 2020 

Całkowita Emisja CO2 na terenie Gminy w oparciu o sektory wskazane powyżej wynosiła 

odpowiednio: 

 dla roku bazowego 2014 – 46179 Mg, 

 dla roku 2020 - 44849 Mg. 
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Całkowita zmiana emisji CO2 w odniesieniu do ww. sektorów na lata 2014 - 2020 kształtuje się na 

poziomie 2,9% redukcji, co odpowiada 1330 MgCO2. 

Tabela 14 Porównanie emisji CO2 na lata 2014 – 2020 

SEKTORY i emisja CO2 2014 2020 
zmiana 2014-

2020 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 811 1,8% 690 1,5% -15% -121 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 3456 7,5% 4676 10,4% 35% 1221 

Budynki mieszkalne 22576 48,9% 17592 39,2% -22% -4984 

Komunalne oświetlenie publiczne 536 1,2% 465 1,0% -13% -71 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 

uprawnieniami do emisji UE – ETS) 11356 24,6% 11356 25,3% 0% 0 

Tabor gminny 10 0,0% 12 0,0% 18% 2 

Transport publiczny 0 0,0% 0 0,0% - 0 

Transport prywatny i komercyjny 7434 16,1% 10058 22,4% 35% 2624 

Pozostałe 0 0,0% 0 0,0% - 0 

RAZEM 46179 100% 44849 100% -1330 100% 

Źródło: Opracowanie własne  

10.3 Zmiany emisji CO2 w sektorach objętych BEI – 2014 do 2020 

Sektor mieszkaniowy  

Z powyższego zestawienia tabelarycznego (tabela nr 15) jednoznacznie wynika, iż największy 

udział w ogólnym bilansie emisji CO2 na terenie Gminy przypada na sektor obejmujący budynki 

mieszkalne. Co jest zgodne z zdefiniowanym w rozdziale 2.3 obszarem problemowym jakim są 

zlokalizowane na terenie Gminy indywidualne źródła ciepła w sektorze mieszkaniowym. 

Nadal dominującym paliwem jest węgiel (80% vs 95% w 2014). Spadek ten byłby większy gdyby w 

gminie był dostęp do sieci gazowej. Nieliczne nowe domy (14 dofinansowanych przez WFOS) 

posiadają pompy ciepła, a 5 kocioł na biomasę. 357 źródeł ciepła wymieniono w programie 

„Czyste powietrze”. Dość popularnymi są instalacje solarne (gmina zrealizowała 179 

w budynkach mieszkalnych) oraz fotowoltaiczne w liczbie 212 z projektu UE i 48 dofinansował 

WFOSiGW. Występują też instalacje finansowane środkami własnymi w liczbie ok. 50.  

Niepokojącym jest wysoki odsetek (9%) gospodarstw deklarujących jako główne paliwo biomasę 

i prawdopodobne spalanie jej w mało efektywnych urządzeniach typu kozy i kominki. Z kolei aż 

31% ankietowanych deklaruje jako drugie źródło ciepła kolektory słoneczne. 

Dane za rok 2020 bazują na informacjach o źródłach ogrzewania gromadzonych w bazie CEEB: 
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Tabela 15 Struktura źródeł ogrzewania w sektorze mieszkaniowym w 2020 (CEEB) 

Źródła ogrzewania budynku Szt. udział 

gaz 19 2% 

węgiel 745 80% 

biomasa 85 9% 

olej 22 2% 

prąd (w tym PCI) 58 6% 

inne 10 1% 

Źródło: Opracowanie własne na bazie ankiet CEEB 

Rozpatrując indywidualnie sektor mieszkaniowy zauważamy spadek emisji w tym sektorze w roku 

2020 w stosunku do roku bazowego 2014 na poziomie 22% (4984 MgCO2). W tym samym czasie 

liczba budynków mieszkalnych na terenie gminy wzrosła z 1921 do 2020 obiektów. Efekt ten to 

skutek budowy obiektów o drastycznie lepszych parametrach energetycznych oraz docieplenia 

pozostałych budynków. Wskaźnik liczby budynków ocieplonych wzrósł z 29% do 67%. W latach 

2014-20 WFOSiGW dofinansował termomodernizację 14 budynków mieszkalnych w ramach „STOP 

smog” oraz 141 dalszych środkami programu „czyste powietrze”.  

Reasumując sektor mieszkaniowy w ogólnym bilansie emisji CO2 na terenie Gminy jest 

najbardziej emisyjny i cechuje go stopniowy wzrost (migracja osadnicza, naturalny trend 

„wygody”). Należy, zatem prowadzić dalsze działania zmierzające do ograniczania emisji w tym 

sektorze przede wszystkim w mające na celu wymianę przestarzałych mocno emisyjnych źródeł 

ciepła na mniej emisyjne oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej 

budynków (głównie poprzez ich termomodernizacje oraz montaż mikroinstalacji PV). Odrębnym 

tematem jest gazyfikacja gminy zapowiadania na koniec lat 2030. 

Rola Gminy w redukcji emisji w tym sektorze związana będzie z prowadzeniem szeroko pojętych 

akcji edukacyjnych wskazujących na rozwiązania proekologiczne przyczyniające się do wzrostu 

efektywności energetycznej obiektów z sektora mieszkaniowego. Gmina może również – jako 

mechanizm zachęty - podjąć decyzję o dofinansowaniu wymiany przestarzałych i mocno 

emisyjnych indywidualnych źródeł ciepła na nowoczesne mniej emisyjne. 

Sektor transportowy  

Znaczny wzrost zanieczyszczenia zaobserwować możemy w sektorze transportowym związany on 

jest ze zwiększającą się liczbą pojazdów na terenie Gminy. W stosunku do roku 2014 w roku 

2020 zużycie energii w transporcie na sieci dróg gminnych wzrosło o 35%.  

Największy udział w emisji w tym sektorze przypada na transport prywatny i komercyjny, co 

stanowi 2624 MgCO2. 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    

71 | S t r o n a  
 

Gmina nie jest organizatorem transportu publicznego, a dysponuje jedynie taborem 

samochodowym, w głównej mierze specjalistycznym: pojazdy OSP, których emisyjność CO2 

w ogólnym bilansie emisji na terenie Gminy zarówno w roku bazowym 2014 jak i w roku 2020 

była stosunkowo niska. W zakresie taboru gminnego w ramach prognozy 2030 ujęty zostanie 

udział min 10% taboru elektrycznego zgodnie z ustawa o elektromobilności. 

Pomimo znaczących oczekiwań w zakresie elektryfikacji transportu indywidualnego udział 

pojazdów elektrycznych (EV) w bilansie jest pomijalny. Pojazdy hybrydowe ujęto w całościowym 

bilansie uwzględniając ich główne paliwo kopalne i zmniejszone jego zużycie. Nie 

wyszczególniono hybryd plug-in ze względu na pomijalną liczbę i brak źródeł. 

Biorąc powyższe pod uwagę sektor transportu na terenie Gminy cechuje wzrost głównie za 

sprawą transportu komercyjnego i prywatnego – trudno wskazać działania jakie Gmina mogłaby 

podjąć w tym sektorze, gdyż promocja samochodów elektrycznych czy zakupu nowych pojazdów 

o określonym niskim wskaźniku emisji CO2/km nie jest uzasadniona ekonomicznie z punktu 

widzenia budżetu Gminy i osiągalnych efektów. Największe oszczędności można by uzyskać na 

ruchu po drogach wojewódzkich poprzez jego upłynnienie, a także przez poprawę dostępności 

komunikacją zbiorową (powiat) by ograniczyć ruch pojazdów osobowych. Niestety także to 

zadanie jest poza gestią Gminy. 

Sektor komunalny  

Sektor komunalny w głównej mierze został zidentyfikowany na podstawie danych uzyskanych 

z Urzędu Miasta i charakteryzuje się najlepszymi jakościowo informacjami i danymi. 

Analizując emisję z tego sektora w roku 2014 oraz w 2020 zauważamy spadek emisji CO2 na 

poziomie 13% co odpowiada redukcji 121 MgCO2. Spadek ten jest skutkiem działań infrastruktury 

Gminy, ale termomodernizacja obiektów nie jest w stanie zniwelować przyrostu 

zapotrzebowania na energię związanego z nowymi inwestycjami. 

W celu ograniczenia emisji w tym sektorze należy prowadzić dalsze działania zmierzające do 

modernizacji obiektów znajdujących się w zarządzie Gminy. Niewątpliwie do ograniczenia emisji 

w tym sektorze przyczynią się inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach Planu tj. montaż 

w infrastrukturze komunalnej instalacji OZE. Potencjał oszczędności z termomodernizacji został 

już wyczerpany. Redukcja emisji może być zatem jedynie efektem zmiany paliw na mniej 

emisyjne. 

Sektor usługowy  

W sektorze usługowym w porównaniu do roku bazowego 2014 zauważamy w roku 2020 

zauważamy wzrost emisji CO2 o 35% tj.: o 1221 MgCO2.  
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Sektor ten mocno się rozwinął – powierzchnia pod działalność gospodarczą wzrosła z 36949m2 

budynków do 67500 m2.  

Dalszego potencjału redukcji emisji CO2 w tym sektorze można upatrywać w stosowaniu 

urządzeń i instalacji mniej energochłonnych/mniej emisyjnych przez przedsiębiorców, którzy 

realizują inwestycje prowadzące do poprawy efektywności energetycznej obiektów i budynków, 

głównie w sektorze turystycznym i małej produkcji. 

Sektor przemysłu 

Na terenie Gminy nie zidentyfikowano dużych przedsiębiorstw przemysłowych w związku z tym 

emisja z tego sektora nie została zinwentaryzowana w BEI/MEI. 

Sektor oświetlenia publicznego 

Emisja z tego sektora w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014 ulega spadkowi o 13% tj. 

o 71 MgCO2. Gmina realizowała bowiem kolejne inwestycje w ramach których powstawało 

oświetlenie. 
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Tabela 16 MEI – Zużycie energii finalnej w roku 2020 na terenie Gminy  
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BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I 
PRZEMYSŁ: 

                                

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 372     430 380   1   138         56   1377 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 1871     56         7012       93 47   9080 

Budynki mieszkalne 7151       724       24518 296     2797 1028   36515 

Komunalne oświetlenie publiczne 390                             390 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych 
systemem handlu uprawnieniami do emisji UE – 
ETS) 9303         574     293             10170 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 19087 0 0 486 1104 574 1 0 31960 296 0 0 2891 1131 0 57532 

TRANSPORT:                                 

Tabor gminny           38 1                 39 

Transport publiczny           0 0                 0 

Transport prywatny i komercyjny       3053   14816 16207                 34076 

Transport razem 0 0 0 3053 0 14854 16208 0 0 0 0 0 0 0 0 34115 

Razem 19087 0 0 3540 1104 15428 16209 0 31960 296 0 0 2891 1131 0 91647 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 17 MEI – Emisja CO2 w roku 2020 na terenie Gminy  

Kategoria 

Emisje CO2 (t)/emisje ekwiwalentu CO2 [t] 
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BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:                                 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 442 0 0 98 102 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 690 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 2228 0 0 13 0 0 0 0 2426 0 0 0 9 0 0 4676 

Budynki mieszkalne 8517 0 0 0 193 0 0 0 8483 118 0 0 280 0 0 17592 

Komunalne oświetlenie publiczne 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji UE – ETS) 11080 0 0 0 0 175 0 0 101 0 0 0 0 0 0 11356 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 22733 0 0 110 295 175 0 0 11058 118 0 0 289 0 0 34779 

TRANSPORT:                                 

Tabor gminny 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Transport publiczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport prywatny i komercyjny 0 0 0 693 0 4519 4846 0 0 0 0 0 0 0 0 10058 

Transport razem 0 0 0 693 0 4530 4846 0 0 0 0 0 0 0 0 10070 

INNE:                                 

Gospodarowanie odpadami 

  

0 

Gospodarowanie ściekami 0 

Tutaj należy wpisać inne emisje 0 

Razem 22733 0 0 804 295 4706 4847 0 11058 118 0 0 289 0 0 44849 

Odnośne współczynniki emisji CO2 [t/MWh] 1,191 0,000 0,202 0,227 0,267 0,305 0,299 0,364 0,346 0,4 0,1 0 0,1 0 0 

 Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej niewytwarzanej 
lokalnie [t/MWh] 1,191 

          Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 18 BEI – Zużycie energii w roku bazowym 2014 na terenie Gminy  

Kategoria 

Końcowe zużycie energii MWh 
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BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:                                 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 520 
   

405 
   

243 
    

56 
 

1223 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 1280 
  

44 15 
   

5482 44 
  

29 9 
 

6903 

Budynki mieszkalne 7686 
   

361 
   

38044 180 
  

902 375 
 

47548 

Komunalne oświetlenie publiczne 450 
       

0 
      

450 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji UE – ETS) 

9303 
    

574 
  

293 
      

10170 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 19239 0 0 44 780 574 0 0 44061 224 0 0 931 440 0 66293 

TRANSPORT:                 
Tabor gminny 

     
33 0 

        
33 

Transport publiczny 
     

0 0 
        

0 

Transport prywatny i komercyjny 
     

15143 9417 
        

24560 

Transport razem 0 0 0 0 0 15176 9417 0 0 0 0 0 0 0 0 24593 

Razem 19239 0 0 44 780 15750 9417 0 44061 224 0 0 931 440 0 90886 

Źródło: PGN 2015 
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Tabela 19 Emisja CO2 w roku bazowym 2014 na terenie Gminy  

Kategoria 

Emisje CO2 (Mg)/emisje ekwiwalentu C02 [Mg] 
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BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ:                                 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 619 0 0 0 108 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 811 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 1524 0 0 10 4 0 0 0 1897 18 0 0 3 0 0 3456 

Budynki mieszkalne 9154 0 0 0 96 0 0 0 13163 72 0 0 90 0 0 22576 

Komunalne oświetlenie publiczne 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji UE – ETS) 

11080 0 0 0 0 175 0 0 101 0 0 0 0 0 0 11356 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 22913 0 0 10 208 175 0 0 15245 90 0 0 93 0 0 38735 

TRANSPORT: 
                

Tabor gminny 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Transport publiczny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transport prywatny i komercyjny 0 0 0 0 0 4619 2816 0 0 0 0 0 0 0 0 7434 

Transport razem 0 0 0 0 0 4629 2816 0 0 0 0 0 0 0 0 7444 

INNE: 
                

Gospodarowanie odpadami 

 

0 

Gospodarowanie ściekami 0 

Tutaj należy wpisać inne emisje 0 

Razem 22913 0 0 10 208 4804 2816 0 15245 90 0 0 93 0 0 46179 

Odnośne współczynniki emisji CO2 [Mg/MWh] 1,191 0,000 0,202 0,227 0,267 0,305 0,299 0,364 0,346 0,4 0,1 0 0,1 0 0 
 

Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 
niewytwarzanej lokalnie [Mg/MWh] 

1,191 
               

Źródło: PGN  2015 
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Tabela 20 Prognoza BaU na rok 2020 
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Razem sektory 22068     46 624 12141 7533   43025 224     885 535 1 87082 

Razem 22068 0 0 46 624 12141 7533 0 43025 224 0 0 885 535 1 87082 

 
                

Kategoria 
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  15448 0 0 10 167 3703 2252 0 14887 90 0 0 88 0 0 36645 

Razem 15448 0 0 10 167 3703 2252 0 14887 90 0 0 88 0 0 36645 

Odnośne współczynniki emisji CO2 [t/MWh] 0,7 0,000 0,202 0,227 0,267 0,305 0,299 0,364 0,346 0,400 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 

 Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 
niewytwarzanej lokalnie [t/MWh] 0,7 

               Źródło: PGN 2015
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Tabela 21 Prognoza BaU na rok docelowy 2030  

Kategoria 

Końcowe zużycie energii MWh 
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Razem sektory 25386 0 7029 3540 773 12342 12967 0 25568 89 0 0 2313 1471 150 91629 

Razem 25386 0 7029 3540 773 12342 12967 0 25568 89 0 0 2313 1471 150 91629 

Kategoria 
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  30234 0 1420 804 206 3764 3877 0 8847 36 0 0 231 0 0 49420 

Razem 30234 0 1420 804 206 3764 3877 0 8847 36 0 0 231 0 0 49420 

Odnośne współczynniki emisji CO2 [t/MWh] 1,191 0,000 0,202 0,227 0,267 0,305 0,299 0,364 0,346 0,400 0,10 0,0 0,100 0,000 0,000 

 Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 
niewytwarzanej lokalnie [t/MWh] 1,191 

               Źródło: Opracowanie własne 
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11 Określenie celów strategicznych PGN 

Biorąc pod uwagę: 

- przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom emisji CO2 w Mieście 

Kalety, 

- analizę działań z lat  2015-2020, 

- zapotrzebowanie Miasta na energię pierwotną, 

- zapisy prawa europejskiego i krajowego w zakresie efektywności energetycznej, 

został określony długoterminowy (do roku 2030) cel główny/strategiczny, który brzmi:  

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kalety  

Osiągnięcie przedmiotowego celu będzie możliwe przy jednoczesnej realizacji niżej 

przedstawionych procesów długofalowych i działań krótkookresowych (z perspektywą do 

2030). 

11.1 Długofalowe procesy realizacji długoterminowego celu głównego. 

Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu strategicznego mają 

długofalowe procesy w zakresie m.in. monitoringu energetycznego jak i działania horyzontalne 

wpływające na efektywność energetyczną dostaw. Działania te nie są projektami, lecz 

długofalowymi procesami, które w perspektywie czasu przynoszą kumulujące się oszczędności 

energii. 

 Monitoring energetyczny miasta, 

Monitoring zużycia oraz produkcji energii jest metodą powszechnie znaną, jako sposób 

ograniczenia finansowego, który w konsekwencji przełoży się na poziom obniżenia emisji.  

Najprostszą metodą umożliwiającą prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej 

i cieplnej jest utworzenie bazy energetycznej w mieście obejmującej obiekty gminne oraz 

punkty oświetleniowe. Aby monitoring energetyczny gminy przyniósł oczekiwane rezultaty 

kluczowym jest przeprowadzenie: 

- audytu początkowego pozwalającego określić bieżący stan obiektów administrowanych 

przez miasto, 

- bieżącej aktualizacji danych dotyczących zużycia mediów, 

- analizy danych w ustalonych okresach i porównywanie obiektów w zakresie wskaźników 

zużycia, kosztów i efektów na jednostkę (m2, użytkownik).  

Utworzona w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej baza danych stanowić będzie doskonały 

instrument do bieżącego monitoringu zużycia energii finalnej w obiektach administrowanych 
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przez miasto, jednocześnie przy bieżącej analizie zużycia mediów w poszczególnych obiektach 

pozwoli przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowością w ich zużyciu. 

 Działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną. 

Niezwykle istotnym jest również, aby miasto jednocześnie prowadziła horyzontalne 

działania związane z efektywnością energetyczną: zakup urządzeń elektronicznych o 

możliwie niskim poborze energii, elektroniczny obieg dokumentów w celu obniżenia 

emisji CO2, politykę racjonalnego użytkowania wody, ciepła i energii w obiektach 

gminnych. 

11.2 Krótko/średniookresowe cele/działania  

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny do roku 2030 będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe. 

Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy I – Redukcja zużycia energii finalnej na obszarze Miasta Kalety. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących zwłaszcza z 

indywidualnych źródeł ciepła 

Cel szczegółowy III – Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Miasta. 

Cel szczegółowy IV – Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu 

Cele szczegółowe realizowane będą poprzez konkretne działania inwestycyjne i nieinwestycyjne 

wskazane w kolejnym rozdziale opracowania. 

Tabela 22 Zestawienie celów wynikających z programu gospodarki niskoemisyjnej 

Długoterminowy 
cel strategiczny 

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kalety 
 

Cele szczegółowe 
do roku 2030 

Cel szczegółowy I Redukcja zużycia energii finalnej na obszarze Miasta Kalety 

Cel szczegółowy II 
Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 
zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy III Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Miasta 

Cel szczegółowy IV Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu 

Źródło: opracowanie własne  

Gmina nie planuje  specjalnych zadań związanych z zielonymi zamówieniami gdyż już obecnie 

kieruje się logiką specyfikowania jak najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań przy 

tworzeniu SIWZ. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego gmina obecnie nie planuje działań, które można by 

ująć w PGN. 
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Tabela 23 Tabela działań krótko/średniookresowych 

Cel Szczegółowy Nazwa działania 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 
Produktu 

Wskaźnik 
rezultatu 

oszczędność 
MWh 

Wskaźnik rezultatu 
redukcja CO2 

Uwagi 

Cel szczegółowy I – 
Redukcja zużycia energii 

finalnej na obszarze 
Miasta Kalety. 

1.1. Termomodernizacja 
obiektów komunalnych 

do 2030 1 budynek 2,5 0,9 

  

Budynek wodociągów przy ul. Drozdka. 

  

1.2. Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania 

mediów 
do 2030 

Wszystkie 
placówki 

oświatowe 
2 2,4 

Regulamin do opracowania. Konkurs obejmie wszystkie placówki po 
uprzedniej analizie zużycia mediów. 

1.3. Promocja działań 
przyczyniających się do 
wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów 

do 2030 3 szkolenia 0 0,0 
Wykonane bezkosztowo przez podmioty trzecie wykonujące 
zadania z zakresu edukacji ekologicznej. 

Cel szczegółowy II - 
Redukcja zanieczyszczeń 
szczególnie PM10, CO2 

pochodzących zwłaszcza z 
indywidualnych źródeł 

ciepła.  

2.1 Dopłaty do wymiany 
źródeł ciepła na mniej 

emisyjne  
do 2030 

dofinansowanie 
ok 20 budynków 

120 41,5 

Dopłaty do wymiany przestarzałych źródeł ciepła na mniej 
emisyjnej ( np. koty węglowe retortowe IV, V klasy). Zakłada się 
dopłatę na poziomie 5 tys. zł, może ona jednak ulec zmianie w 
zależności od przyjętego przez Gminę regulaminu udzielania 
dopłat. 

Cel szczegółowy III – 
Zwiększenie udziału OZE w 

bilansie energetycznym 
miasta. 

3.1 Montaż instalacji OZE 
w obiektach komunalnych 

do 2030 4 instalacje OZE 110 131,1 
Kontynuacja działań zwiększających udział energii pochodzącej 
z OZE w sektorze użyteczności publicznej.   

3.2 Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na 

potrzeby gospodarstw 
domowych 

do 2030 
300 instalacji PV 

na bud 
mieszkalnych 

2100,0 2501,1 
Kontynuacja działań zwiększających udział energii pochodzącej 
z OZE w sektorze mieszkaniowym. 

Cel szczegółowy IV - 
Redukcja zanieczyszczeń 
pochodzących z sektora 
transportu drogowego. 

4.1. Budowa stacji 
ładowania pojazdów 

elektrycznych  
Do 2030 

1 stacja 
ładowania 

21,5 25,6 
Rezultat skalkulowany jako liczba wozokm i odpowiadającej im 
uśrednionej emisji zastąpionych transportem elektrycznym wraz 
z jego emisyjnością. 

4.2. Dostosowanie floty 
gminnej do zapisów 

ustawy o 
elektromobilności 

Do 2030 
zakup 2 

pojazdów EV 
4,3 5,1 

Wymiana 2 pojazdów do 3.5T (ON) na elektryczny przy rocznym 
przebiegu 10000 km. 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 24 Podsumowanie efektów działań zrealizowanych w latach 2014-2020 

Zadania zrealizaowane 2014-2020 OZE (MWh) 
Wskaźnik rezultatu 
oszczędność MWh 

Wskaźnik rezultatu 
redukcja CO2 (t) 

WFOS - STOP SMOG likwidacja 14 źródeł ciepła (węgiel) 2 50,4 104,0 

WFOS - 48 PV dla indywidualnych 240 240,0 285,8 

WFOS - 141 termomdudynków bud mieszkalnych 0 761,4 263,4 

WFOS - 357 źródeł ciepła z czyste powietrze 120 963,9 333,5 

PV oczyszczalnia ścieków (RPO) 29 29,0 34,5 

PV i solary dla mieszkańców (RPO) 705 705,0 839,7 

Modernizacja MOW i budynków  UP 0 197,0 68,2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W poniższej tabeli ujęto sumę efektów zadań z tabeli 25 oraz sumę efektów wykonanych zadań na obszarze gminy w latach 2014-2020 (Tabela 

powyżej). 

 

 Tabela 25 Podsumowanie efektów działań ujętych w PGN na rok docelowy 2030 

Źródło: Opracowanie własne 

Suma efektów działań/zadań z zakresu ograniczenia zużycia energii finalnej do roku 2030 

5307 MWh/rok 

Suma efektów działań/zadań z zakresu redukcji emisji CO2 do roku 2030 

4637 Mg CO2/rok 

Suma efektów działań w wyniku których nastąpi wzrost produkcji energii z OZE do roku 2030 

3306 MWh/rok 
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Szczegółowy opis zadań wskazanych w tabeli 24 przedstawiono poniżej: 

Opis 

Nr zadania 1.1 

Nazwa zadania Termomodernizacja obiektów komunalnych 

Sektor objęty działaniem Sektor komunalny 

Charakterystyka działania Inwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] b.d. 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

Źródła finansowania 
WFOŚ, NFOŚ, RPO WSL 2021-2027, FEnIKS 2021-2027, 

środki własne 

Okres realizacji [lata] Do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 0,9 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
2,5 

Opis inwestycji 
Kompleksowa termomodernizacja budynku  wodociągów 

przy ul. Drozdka 

 

Opis 

Nr zadania 1.2 

Nazwa zadania Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów 

Sektor objęty działaniem Sektor oświaty 

Charakterystyka działania Nieinwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] bezkosztowe 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety  

Źródła finansowania WFOŚ, środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 2,4 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
2 

Opis inwestycji Konkurs obejmie wszystkie placówki po uprzedniej 
analizie zużycia mediów 
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Opis 

Nr zadania 1.3 

Nazwa zadania 
Promocja działań przyczyniających się do wzrostu 

efektywności energetycznej obiektów 

Sektor objęty działaniem Wszystkie 

Charakterystyka działania Nieinwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] bezkosztowe 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

Źródła finansowania WFOŚ, NFOŚ, środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] - 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
- 

Opis inwestycji Wykonane bezkosztowo przez podmioty trzecie 
wykonujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej. 

 

Opis 

Nr zadania 2.1 

Nazwa zadania Dopłaty do wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne 

Sektor objęty działaniem Sektor mieszkaniowy 

Charakterystyka działania Nieinwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] 
dopłata na poziomie 5 tys. zł do wymiany jednego 

źródła ciepła 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

Źródła finansowania środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 41,5 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
120 

Produkcja energii z OZE [MWh/rok] - 

Opis inwestycji 

Dopłaty do wymiany przestarzałych źródeł ciepła na 
mniej emisyjnej. Zakłada się dopłatę na poziomie 5 
tys. zł, może ona jednak ulec zmianie w zależności od 
przyjętego przez Miasto  regulaminu udzielania 
dopłat. 

 

Opis 

Nr zadania 3.1 

Nazwa zadania Montaż instalacji OZE w obiektach komunalnych 

Sektor objęty działaniem Sektor komunalny 
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Charakterystyka działania Inwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] b.d. 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

Źródła finansowania 
WFOŚ, NFOŚ, RPO WSL 2021-2027, FEnIKS 2021-2027, 

środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 131,1 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
110,00 

Opis inwestycji 
Zadanie zakłada montaż  instalacji OZE w obiektach 

komunalnych 

 

Opis 

Nr zadania 3.2 

Nazwa zadania 
Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 

gospodarstw domowych 

Sektor objęty działaniem Sektor mieszkaniowy 

Charakterystyka działania Inwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] - 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety  

Źródła finansowania 
WFOŚ, NFOŚ, RPO WSL 2021-2027, FEnIKS 2021-2027, 

środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 2501,1 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
2100,0 

Opis inwestycji 

Zaplanowano wystąpić o środki na realizację  

inwestycji ze środków w nowej perspektywie 

finansowej 2021-2027 np. w formule grantowej.  

 

 

Opis 

Nr zadania 4.1 

Nazwa zadania Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

Sektor objęty działaniem sektor transportowy 

Charakterystyka działania Inwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] - 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 
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Źródła finansowania RPO WSL 2014-2020, środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 25,6 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
21,5 

Opis inwestycji 

Rezultat skalkulowany jako liczba wozokm 

i odpowiadającej im uśrednionej emisji zastąpionych 

transportem elektrycznym wraz z jego emisyjnością. 

 

Opis 

Nr zadania 3.2 

Nazwa zadania 
Dostosowanie floty gminnej do zapisów ustawy o 

elektromobilności 

Sektor objęty działaniem sektor transportowy  

Charakterystyka działania Inwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] b.d. 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

Źródła finansowania 
WFOŚ, NFOŚ, RPO WSL 2021-2027, FEnIKS 2021-2027, 

środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 5,1 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
4,3 

Produkcja energii z OZE [MWh/rok] - 

Opis inwestycji 
Zadanie dotyczy  wymiany 2 pojazdów do 3.5T (ON) na 

elektryczny przy rocznym przebiegu 10000 km. 
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12 Analiza ryzyka uwzględniająca zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne 

wpływające na realizację zadań  

Dokonano analizy ryzyka realizacji PGN-u z punktu widzenia zasobów Gminy. 

Założono podział na 4 główne kategorie: 

 finansowe 

 wzrost kosztów zadań zaplanowanych do realizacji w ramach PGN-u (w tym wzrost cen 

jednostkowych materiałów, energii oraz robocizny) 

 formalno-instytucjonalne 

 opóźnienia/przestoje w realizacji zadań  

 opóźnienia w realizacji zamówień publicznych 

 utrata kluczowego personelu podczas realizacji zadań  

 problemy z zaopatrzeniem 

 ekologiczno-techniczne 

 nieoczekiwane komplikacje związane z instalacją specjalistycznego sprzętu 

 opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania 

 nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki 

 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    
 

88 | S t r o n a  
 

Tabela 26 Matryca ryzyk5 

Kategoria Ryzyko 

Możliwe 

przyczyny 

wystąpienia 

Prawdopodobieńst

wo wystąpienia 

Wpływ na 

efekt 

końcowy 

Ustalenie 

poziomu 

ryzyka 

Plan zarządzania/przeciwdziałania ryzyku - Środki 

zaradcze 

EF wzrost kosztów zadań  

-wzrost cen 

robocizny 

prawdopodobne 
bardzo 

poważne 
znaczący 

- zebranie wstępnych wycen realizacji zadań 

-wzrost cen 

materiałów i 

energii 

- stosowanie zamówień publicznych przy wyborze 

wykonawców realizujących zadania 

FI 
opóźnienia/przestoje 

w realizacji zadań 

- brak 

wykwalifikowane

go zespołu 

projektowego 

nieprawdopodobne poważne średni 

- powołanie zespołu realizującego zadania. 

- brak 

odpowiednich 

procedur 

- stworzenie regulaminu pracy zespołu i procedur 

niezbędnych do jego funkcjonowania. 

- brak 

elastycznego 

harmonogramu 

-stworzenie harmonogramu prac odpowiadającemu 

realnym założeniom wykonania zadań. 

- anomalie 

pogodowe 

- ubezpieczenie budynków i sprzętu od ognia i zdarzeń 

losowych, obejmujących zdarzenia związane ze 

zjawiskami atmosferycznymi 

                                                           
5 Wyjaśnienie skrótów: 

EF – grupa ryzyk ekonomiczno-finansowych 
FI - grupa ryzyk formalno-instytucjonalnych 
SK - grupa ryzyk społecznych w tym dotyczących zmian klimatu 
ET - grupa ryzyk ekologiczno-technicznych 
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Kategoria Ryzyko 

Możliwe 

przyczyny 

wystąpienia 

Prawdopodobieńst

wo wystąpienia 

Wpływ na 

efekt 

końcowy 

Ustalenie 

poziomu 

ryzyka 

Plan zarządzania/przeciwdziałania ryzyku - Środki 

zaradcze 

FI 

opóźnienia w 

realizacji zamówień 

publicznych 

dotyczących projektu 

- niskie 

kompetencje 

zespołu 

projektowego  

nieprawdopodobne poważne średni 

- zaangażowanie do projektu pracowników 

posiadających doświadczenie w wielu dziedzinach 

 - błędy w SIWZ - wyczerpująca i zrozumiała SIWZ. 

- brak 

harmonogramu 

uwzględniającego 

opóźnienia 

wynikające z 

postępowań PZP  

- realizacja procesu zamówień przez doświadczonych, 

kompetentnych pracowników działu zamówień 

publicznych  

FI 

utrata kluczowego 

personelu podczas 

realizacji projektu 

- zdarzenie 

losowe (choroba, 

wypadek) 
nieprawdopodobne poważne średni 

- zaangażowanie do projektu pracowników 

posiadających doświadczenie w wielu dziedzinach. 

- podział stanowisk w ramach zespołu realizującego 

projekt z uwzględnieniem zastępstwa dla każdej z osób 

zaangażowanej w pracę zespołu.  

- zmiana miejsca 

pracy 

- monitoring rynku pracy w celu możliwości szybkiej 

reakcji. 

ET 

nieoczekiwane 

komplikacje związane 

z instalacją 

specjalistycznego 

sprzętu 

- wadliwy sprzęt 

bardzo 

nieprawdopodobne 
poważne średni 

- dobrze sformułowane umowy zakupu sprzętu i ich 

montażu oraz gwarancji 

- błędy w 

montażu 

 - wyłonienie profesjonalnego wykonawcy prac 

montażowych 
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Kategoria Ryzyko 

Możliwe 

przyczyny 

wystąpienia 

Prawdopodobieńst

wo wystąpienia 

Wpływ na 

efekt 

końcowy 

Ustalenie 

poziomu 

ryzyka 

Plan zarządzania/przeciwdziałania ryzyku - Środki 

zaradcze 

ET 

opóźnienia w 

doprowadzeniu 

sprzętu do pełnego i 

niezawodnego 

funkcjonowania 

 - brak 

wykwalifikowane

go personelu 

bardzo 

nieprawdopodobne 
poważne średni 

 - wyłonienie profesjonalnego wykonawcy prac 

montażowych 

ET 

nieoczekiwane skutki 

dla środowiska 

naturalnego/wypadki 

- błędy 

wykonawców 

bardzo 

nieprawdopodobne 
poważne średni 

 - wyłonienie profesjonalnego wykonawcy prac 

montażowych 

FI 
problemy z 

zaopatrzeniem 

- błędy w 

logistyce 

bardzo 

nieprawdopodobne 
poważne średni  - wyłonienie profesjonalnego dostawcy zaopatrzenia 

Źródło: Opracowanie własne  
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13 Monitoring realizacji PGN 

Wskaźniki monitoringowe wyliczono zgodnie z udostępnionym przez WFOSiGW kalkulatorem na 

bazie danych z BEI2014 i MEI2020 oraz scenariusza BaU2030 i listy projektów wpisanych do PGN. 

Tabela 27 Podsumowanie głównych wskaźników PGN 

PODSUMOWANIE 

Cel redukcji do 2030 roku zużycia energii finalnej 5 307 MWh/rok 

Wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do 2014 r. 5,02 % 

Cel redukcji emisji CO2 do 2030 roku 4 637 Mg CO2/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 w stosunku do 2014 r. 15,36 % 

Cel zwiększenia do roku 2030 udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 
3 306 MWh/rok 

Wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 

stosunku do przyjętego roku bazowego 
3,91 % 

Źródło: Kalkulator_PGN  

Wszystkie trzy wskaźniki spełniają założenia PGN. 

Tabela 28 Szczegółowe wyliczenia wartości wskaźników 

OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ 

BaU 2030 91 629 MWh/rok 

BEI 2014 90 886 MWh/rok 

Działania w PGN 5 307 MWh/rok 

MEI 2030 86 322 MWh/rok 

Wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej 5,02 % 

REDUKCJA EMISJI CO2 

BaU 2030 46 464 Mg CO2/rok 

BEI 2014 49 420 Mg CO2/rok 

Działania w PGN 4 637 Mg CO2/rok 

MEI 2030 41 827 Mg CO2/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 15,36 % 

UDZIAŁ OZE 

BEI 2014 90 886 MWh/rok 

MEI 2030 86 322 MWh/rok 

produkcja OZE 2014 1 371 MWh/rok 

produkcja OZE 2030 4 677 MWh/rok 

udział OZE 2014 1,51 % 

udział OZE 2030 5,42 % 

Wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego 
3,91 % 

Źródło: Kalkulator_PGN  
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Redukcja zanieczyszczeń powietrza (Ba, PM10 i PM2.5) 

Dodatkowo obliczono wartości redukcji zanieczyszczeń powietrza w postaci PM2.5, PM10 oraz 

benzoapirenu dla roku docelowego 2030 z uwzględnieniem działań objętych niniejszym PGN 

i zrealizowanych w latach 2014-2020, w relacji do roku 2014. 

Przeliczono zużycie energii dla BEI2014, BaU2030 i MEI2030 dla nośników węgiel kamienny i gaz 

ziemny, stosując przeliczniki z wytycznych WFOSiGW dla PONE dla generowania pyłu całkowitego 

(1,5 kg x 5% zawartość popiołu w węglu i 15kg/10^6 m3 gazu) i BaP (0,02 kg/Mg węgla). 

W zakresie ilości PM10 i PM2.5 zastosowano przelicznik odpowiednio 73% i 62% udziału w pyle 

całkowitym – stosowany w projektach dofinansowanych ze środków UE w ramach RPO. 

Tabela 29 Szczegółowe wyliczenia wartości wskaźników redukcji emisji zanieczyszczeń na rok docelowy 
2030 

REDUKCJA EMISJI BaP  
BaU 2030 0,153 Mg/rok 

BEI 2014 0,264 Mg/rok 

MEI 2030 0,141 Mg/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 46,73 % 

REDUKCJA EMISJI PM10 
BaU 2030 42,244 Mg/rok 

BEI 2014 72,781 Mg/rok 

MEI 2030 38,780 Mg/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 46,72 % 

REDUKCJA EMISJI PM2,5 
BaU 2030 35,605 Mg/rok 

BEI 2014 61,343 Mg/rok 

MEI 2030 32,685 Mg/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 46,72 % 

Źródło: opracowanie własne  

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia 

wskaźników nie może być zbyt duża (<2 lat), gdyż zmiany będą przypuszczalnie na granicy błędu 

pomiaru. Z kolei przyjmowanie okresów zbyt dużych (> 4 lat) powoduje, iż zarządzanie planem 

i reakcja na odchylenia od zamierzonych wartości są znacznie utrudnione i powolne.  

Gmina wykona pośrednią inwentaryzację emisji w połowie okresu realizacji programu, kierując 

się identyczną metodologią jak w poniższym opracowaniu, aktualizując opracowaną na cele 

przygotowanie PGN bazę danych. 
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14 Uwagi i wnioski 

Niniejszy dokument wyznacza kierunek działań dla Miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. 

Realizacja konkretnych zadań oraz ich zakres uzależnione będą od kondycji finansowej Miasta.  

Zastrzeżenia: 

 Realizacja zadań może być uzależniona od możliwości dofinansowania ich przez środki 

zewnętrzne, 

 Wysokość proponowanych dofinansowań może ulec zmniejszeniu, 

 Realizacja proponowanych dofinansowań nie wyklucza kontynuacji prowadzonych obecnie 

przez Gminę programów dofinansowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Grupa Altima S.C . 

ul. Konduktorska 33 

40-155 Katowice 

www.grupaaltima.pl 
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Załączniki 

1. Pisma/ uzgodnienia sektorowe  

3. Uzgodnienie odstąpienia od SOOS 

4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety  na lata 2015-2020 – dokument dostępny na stronie 

internetowej Gminy.
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Założenia do obliczeń (zapotrzebowanie na ciepło i paliwa w budynkach)  

 Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku nieocieplonego 2020/2014 170/180 kWh/m2 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku nowego/ocieplonego 2020/2014 70/ 80 kWh/m2 

Średnia ilość dni grzewczych w latach 2014-2020 207 dzień 

Sprawność kotła węglowego komorowego starego typu 50 % 

Sprawność nowego typu komorowego kotła węglowego 65 % 

Sprawność kotła węglowego z aut. podajnikiem paliwa 75 % 

Sprawność kotła biomasowego z aut. podajnikiem paliwa 85 % 

Sprawność kominka 50 % 

Sprawność kotła olejowego 91 % 

Sprawność kotła gazowego 95 % 

Sprawność kolektora słonecznego 22 % 

Sprawność pompy ciepła 300 % 

Sprawność elektrycznego grzejnika bezpośredniego 99 % 

Sprawność przesyłu 95 % 

Sprawność akumulacji 96 % 

Sprawność regulacji i wykorzystania 90 % 

 

Całkowita sprawność instalacji grzewczej budynku: 

ηH,tot= ηH,g • ηH,d • ηH,s • ηH,e 

gdzie:  

ηH,tot – sprawność całkowita 

ηH,g  – sprawność wytwarzania dla źródła ciepła 

ηH,d – sprawność przesyłu 

ηH,s – sprawność akumulacji 

ηH,e – sprawność regulacji i wykorzystania 

Rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach [J] 

Qr= (A • Z • t • 0,33)/ ηH,tot 

gdzie: 

A – powierzchnia budynku [m2] 

Z – oszacowane zapotrzebowanie [W/m2] 

t – okres grzewczy [sekundy] 

Ograniczenie zużycia po termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła 

Qpt=Qr1 - Qt 

gdzie: 
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Qr1 - rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach przed termomodernizacją lub wymianie źr. ciepła 

Qt- rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach po termomodernizacji lub wymianie źr. ciepła 
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