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1 Streszczenie 

1.1 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu, zakres 

Podstawa Prawna  

Sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań 

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno -

energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. 

Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno - energetycznej Unii Europejskiej są: 

 redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu  

z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji, 

 zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% 

w ogólnym zużyciu energii, 

 redukcję zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli 

podniesienie efektywności energetycznej. 

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z: 

 Projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – przyjętego 

przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 4 sierpnia 2015 roku, dokument 

stanowi rozwiniecie Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

 Polityki energetycznej Polski do 2030 przyjętej uchwałą Rady Ministrów dnia 10 

listopada 2009 roku, oraz Projektu Polityki energetycznej Polski do roku 2050 – 

przekazanego na dzień opracowania Planu do konsultacji społecznych. 

Podstawa formalna  

Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety jest 

umowa zawarta pomiędzy Biurem Doradczym Altima S.C., a  Miastem Kalety z dnia 

20.01.2015 rok. 

Zakres  

Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje 

gazów cieplarnianych na terenie Gminy. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, obejmującym swym 

zakresem cały obszar administracyjny Gminy Kalety. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety swoim zakresem merytorycznym 

obejmuje następujące obszary: 

 sektor budownictwa mieszkaniowego, 

 sektor budownictwa komunalnego, 

 sektor usługowa-handlowy, 

 sektor przemysłu, 

 sektor transportowy, 

 sektor komunalnego oświetlenia publicznego. 

Charakterystyka wyżej wymienionych obszarów pozwoliła przeprowadzić pełną diagnozę 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, zdefiniować obszar problemowy, który 

odpowiada za najwyższą emisję szkodliwych substancji do powietrza w Kaletach oraz 

wskazać obszary o najwyższym potencjale redukcji emisji CO2. 

Dokument obejmuje okres do 2020 roku, zgodnie z obowiązującym okresem programowania 

(perspektywa 2014 -2020). 

W ramach opracowania określono: 

 bazową (na rok 2014) inwentaryzację emisji CO2, 

 katalog działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mających przyczynić się do 

realizacji założeń Planu, 

 wskaźniki odnoszące się do: 

- poziomu redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego,  

- zużycia energii finalnej – redukcja w stosunku do prognozy na 2020, 

- udziału energii z OZE w bilansie na rok 2020. 

1.2 Źródło informacji 

Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły dane udostępnione 

przez: 

 Urząd Miasta w Kaletach – korespondencja wewnętrzna, 

 TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie, 

 Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Lokalnych, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (liczba 

dofinansowanych instalacji solarnych), 

 Przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy – ankiety, 

 Wizja w terenie (w zakresie struktury ocieplenia). 
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1.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kalety - etapy prac 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, dlatego na etapie jego 

przygotowania niezwykle istotna jest wzajemna współpraca wszystkich środowisk 

lokalnych, które wywierają wpływ na gospodarkę niskoemisyjną w Gminie. 

Zdefiniowani interesariusze Planu to: 

 Właściciele nieruchomości, 

 Samorząd, 

 Producenci energii elektrycznej, 

 Producenci i dostawcy paliw kopalnych, 

 Inwestorzy, osoby planujące budowę domu, 

 Przedsiębiorcy lokalni, 

 Ogół mieszkańców Gminy, 

 WFOŚ/NFOŚ. 

Etap I - gromadzenie danych 

Przystępując do prac nad przedmiotowym dokumentem, autorzy opracowania wystosowali 

korespondencję do podmiotu zarządzającego infrastrukturą sieciową energetyczną, 

zwracając się z prośbą o scharakteryzowanie infrastruktury sieciowej oraz wskazanie 

zużycia energii elektrycznej za okres kilku ostatnich lat. Na terenie gminy brak jest 

infrastruktury sieciowej gazowej, zatem w tym zakresie nie przeprowadzono stosownych 

uzgodnień. 

Opracowano również ankietę do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 

gminy z zapytaniem, o podstawowe parametry odnoszące się do zużycia energii 

elektrycznej i paliw grzewczych przez przedsiębiorstwa, montaż OZE, planów rozwojowych 

w zakresie inwestycji, które wpłyną na poprawę efektywności energetycznej obiektów 

i linii technologicznych. 

Przeprowadzono wizję w terenie w celu scharakteryzowania obiektów budowlanych, 

zwłaszcza pod kątem ich termomodernizacji. 

Dla potrzeb wyjściowego scharakteryzowania gminy, pod kątem jej potencjału 

energetycznego, przeprowadzono liczne konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego 

w Kaletach. W wyniku tych spotkań autorzy opracowania otrzymali precyzyjne i wysokiej, 

jakości materiały merytoryczne wykorzystane w dalszej części opracowania.  

Etap II - opracowanie i przyjęcie dokumentu 
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Na podstawie pozyskanych materiałów źródłowych przystąpiono do opracowania 

dokumentu. Proces opracowania i przyjęcia dokumentu przedstawiony zostaje na 

poniższym schemacie. 

Rysunek 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – kolejne kroki  

Źródło: Opracowanie własne 

Etap III – wdrożenie i monitoring 

Przyjęcie dokumentu jest warunkiem wstępnym do prawidłowej realizacji zaplanowanych 

działań – wskazane w planie projekty będą przez kolejne lata realizowane, a w terminie 

ok. 3 - 4 lat od przyjęcia należy wykonać pośrednią ewidencję emisji w celu weryfikacji 

efektów realizacji dokumentu. 
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2 Ogólna strategia 

2.1 Cele strategiczne i szczegółowe 

Biorąc pod uwagę: 

 stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Kalety, 

 zapotrzebowanie Gminy na energię pierwotną, 

 zapisy prawa europejskiego i krajowego w zakresie efektywności energetycznej 

obiektów, 

został określony długoterminowy cel główny/strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie gospodarki 

niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu 

nośników energii na terenie Gminy Kalety. 

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, 

Cel szczegółowy II – Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii na 

terenie Gminy. 

Oddziaływanie celu głównego oraz celów szczegółowych przyniesie następujące korzyści: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

 redukcję zużycia energii finalnej,  

 ograniczenie wpływu działań JST na emisję gazów cieplarnianych, 

 wykorzystanie technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie Gminy, 

 poprawę jakości powietrza na terenie Gminy. 
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2.2 Stan Obecny 

2.2.1 Charakterystyka Gminy Miasta Kalety 

2.2.1.1 Położenie Gminy Kalety 

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

gminę miejską należącą administracyjnie do powiatu tarnogórskiego. Kalety tworzy osiem 

dzielnic: Drutarnia, Jędrysek, Kuczów, Lubocz, Miotek, Mokrus, Truszczyca, Zielona.  

Kalety stanowią 11,9% powierzchni powiatu tarnogórskiego i graniczą z gminami: Koszęcin, 

Woźniki, Krupski Młyn i Miasteczko Śląskie. 

Mapa 1 Położenie Gminy Kalety na tle sąsiedniego otoczenia  

Źródło: google.maps.com
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Mapa 2 Mapa Miasta Kalety  

Żródło:www.kalety.pl 

 



Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Kalety 

 

 
 

10 | S t r o n a  
 

2.2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne oraz powierzchnia i własność gruntów 

Miasto Kalety położone jest w obrębie rozległych obszarów leśnych. Walory użytkowe lasów 

stanowiły czynnik miastotwórczy, który zdeterminował w XIX w. powstanie w Kaletach 

zakładu przemysłowego branży drzewnej.  

Kalety są gminą bardzo malowniczo położoną dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu lasów, 

Doliny Małej Panwi oraz cieków dopływających. 

Miasto Kalety rozciąga się na terenach o łącznej powierzchni 7668 ha.  

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem obejmują powierzchnię 6303 ha, co 

stanowi 82,2% powierzchni miasta.  

Tabela 1 Powierzchnia gruntów na terenie Miasta Kalety 

Rodzaj użytkowania Powierzchnia gruntu [ha] 

Powierzchnie zabudowane  613 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 6303 

Pola i nieużytki 713 

Grunty pozostałe  39 

Razem  7668 

Źródło: UM w Kaletach 

Wskazana wyżej lesistość gminy jest najwyższa w całym Województwie Śląskim. 

W otaczających Gminę lasach dominują zbiorowiska borowe takie jak: 

 suboceaniczny bór sosnowy świeży (dominuje w nim sosna pospolita), 

 bagienny bór trzcinnikowy (z dominacją sosny pospolitej, świerka pospolitego, 

brzozy brodawkowatej, topoli, osiki, dębu szypułkowego, jarzębiny pospolitej), 

 śródlądowy bór wilgotny (sosna zwyczajna, brzoza omszona). 

W dolinie Małej Panwi można spotkać fragmenty łęgu topolowo – wierzbowego, olsu i łęgu 

podgórskiego. 

Znajduje się tu 12 pomników przyrody, w tym: 

 największy i najstarszy w Europie cis pospolity o obwodzie 214 cm i wysokości 16 m, 

 aleja dębów szypułkowych – tworzy ją 38 drzew o obwodach od 3 do 7 m i wysokości 

od 19 do 32 m, 

 grupa 6 drzew o obwodach od 3,5 do 4,8 i wysokości od 14 do 28 m, 

 7 pojedynczych dębów w Truszczycy oraz 2 dęby znajdujące się przy drodze 

biegnącej od Lubocza w kierunku północno – zachodnim, 

 sosna zwyczajna - 3 drzewa w wieku ok. 300 lat, o obwodzie od 1,7 do 2,6 m oraz 

wysokości od 24 do 26 m, 

 wierzba krucha przy ul. Dworcowej, 
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 lipa o obwodzie 3,5 przy ul. 3 Maja. 

Zróżnicowany oraz często pierwotny charakter przyrody skłania do tworzenia na terenie 

Gminy kolejnych form ochrony przyrody. 

2.2.1.3 Mieszkalnictwo 

Zabudowę mieszkaniową na terenie Gminy Kalety stanowi: 

 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowiąca własność osób prywatnych  

Zgodnie z danymi GUS w roku 2014 liczba budynków z sektora mieszkaniowego – będących 

w zarządzie osób prywatnych - na terenie Gminy Kalety wynosi 1930 budynki.  

Łączna powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wynosi 26 1353,00 m2 1. 

 Zabudowa mieszkaniowa komunalna (socjalna) 

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta w Kaletach na terenie Gminy występują 

budynki mieszkaniowe komunalne (socjalne) zlokalizowane przy ul. 1 – go Maja 74 – 76, 1-

go Maja 82 – 84, 1 – go Maja 90-94 A, ul. Fabrycznej 9. 

Źródłem ciepła w budynkach mieszkalnych komunalnych są kotły węglowe, budynki 

niepoddane zostały procesowi termomodernizacji. 

 Zabudowa wspólnot mieszkaniowych 

 Zabudowa Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu 

Infrastruktura zarządzana przez SM Strzecha w Lublińcu scharakteryzowana została 

w poniższym zestawieniu tabelarycznym. 

Tabela 2 Zasoby SM Strzecha w Lublińcu na terenie Gminy Kalety 

Lp. Adres 
Źródła 
ciepła 

Budynek 
Ocieplony 
(TAK/NIE) 

Ilość 
mieszkań 

Powierzchnia 
użytkowa m2 

1 ul.1 – go Maja numery 86 -88, Kalety Kotły 
węglowe 

TAK 40 1580,00 

2 ul.1 – go Maja numery 94 -96, Kalety Kotły 
węglowe 

TAK 40 1785,00 

Źródło: www.strzecha.prv.pl 

 

                                                           

1
Dane pozyskane od UM w Kaletach, ewidencja podatkowa dla budynków mieszkalnych osób fizycznych i prawnych 
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2.2.1.4 Infrastruktura drogowa  

Na terenie Gminy Kalety dostępna jest infrastruktura drogowa w postaci dróg:  

 Wojewódzkich 

- Droga wojewódzka nr 908 relacji Częstochowa – Tarnowskie Góry, 

- Droga wojewódzka nr 789 relacji Brusiek – Lelów. 

 Powiatowych 

Tabela 3 Zestawienie dróg powiatowych 

Lp. 
Nr ewidencyjny 

drogi 
Przebieg drogi 

1 2335S Skrzyżowanie z DW 908 – Kalety skrzyżowanie z ul. Owocową 

2 2352S Kalety skrzyżowanie ul. 1-go Maja – granica pow. lublinieckiego 

3 3248S Kalety ul. Lubliniecka – Kalety skrzyżowanie z DW 908 

4 3250S Kalety skrzyżowanie z DW 907 – Kalety skrzyżowanie z DW 789 

5 3311S Kalety skrzyżowanie z DW 789 – Kalety skrzyżowanie z ul. Lubliniecką 

6 3312S Kalety skrzyżowanie z DW 789 – Kalety skrzyżowanie z ul. Fabryczną 

Źródło: http://zdp.tgory.pl/index.php/gmina-kalety.html 

 Gminnych 

Według danych Urzędu Miasta w Kaletach łączna długość dróg gminnych wynosi 67 km, 

w tym 38,8 km stanowią drogi gminne utwardzone, a 28,2 km drogi gminne gruntowe.  

Tabela 4 Długość i powierzchnia dróg na terenie Gminy Kalety według rodzaju nawierzchni 

Lp. Rodzaj nawierzchni Długość i powierzchnia 

1 Twarda ulepszona bitumiczna 13,4 km 

2 Gruntowa ulepszona betonowa 0,6 km 

3 Gruntowa ulepszona kostka 7,1 km 

4 Twarda nieulepszona tłuczniowa 17,7 km 

5 Gruntowa wzmocniona żwirem żużlem 3,3 km 

6 Gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) 24,9 km 

Źródło: UM Kalety 

Transport drogowy uzupełniają połączenia kolejowe. Linia kolejowa prowadzące przez 

miasto Kalety to linia nr 143 (relacji Lubliniec – Katowice). 

Kalety są bardzo dobrze skomunikowane zarówno z miastami Aglomeracji Śląskiej, jak 

i ościennymi miastami województwa. Miasto jest również dobrze skomunikowane 

z autostradą A1.  

2.2.1.5 Demografia 

W skład miasta wchodzi 8 dzielnic. Pod względem gęstości zaludnienia Kalety zajmują 5 

miejsce wśród gmin powiatu tarnogórskiego. Pierwsze miejsca to kolejno: Radzionków, 

Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Ożarowice, natomiast za Kaletami plasują się kolejno: 

Miasteczko Śląskie, Zbrosławice oraz Krupski Młyn. 
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Poniżej zamieszczono wykres przedstawiający zmiany liczby ludności miasta Kalety na 

przełomie lat 2008 - 2014. Z wykresu wynika, iż od 6 lat trend ten jest malejący i jedynie 

w roku 2010 oraz w 2014 odnotowano wzrost.  

Wykres 1 Ludność Gminy Kalety w latach 2008 – 2014 (faktyczne miejsce zamieszkania na 31.XII) 

8681 8679
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Źródło: GUS, BDL 

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany liczby mieszkańców Gminy (w podziale na 

mężczyzn i kobiety) na przestrzeni lat 2008-2014.  

Tabela 5 Liczba mieszkańców Gminy Kalety w latach 2008-2014 (faktyczne miejsce zamieszkania) 

lata Kobiety Mężczyźni Ogółem 

2008 4485 4196 8681 

2009 4497 4182 8679 

2010 4445 4242 8687 

2011 4435 4239 8674 

2012 4417 4241 8658 

2013 4392 4215 8607 

2014 4415 4211 8626 

Źródło: GUS, BDL 

2.2.1.6 Otoczenie gospodarcze 

Zgodnie ze stanem na koniec 2014 roku w mieście Kalety zarejestrowanych było 690 

podmiotów gospodarki narodowej, w tym 24 działało w sektorze publicznym, natomiast 666 

w sektorze prywatnym. Na terenie Gminy nie występują duże przedsiębiorstwa 

przemysłowe. 

Tabela 6 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Kalety 

 
Jednostka 

miary 
2014 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

Podmioty wg sektorów własnościowych 

podmioty gospodarki narodowej ogółem - 690 

sektor publiczny - ogółem - 24 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jedn. prawa budżetowego - 13 

sektor publiczny - przedsiębiorstwa państwowe - 1 

sektor prywatny - ogółem - 666 
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Jednostka 

miary 
2014 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 536 

sektor prywatny - spółki handlowe - 39 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego - 4 

sektor prywatny - spółdzielnie - 2 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne - 13 

Źródło: GUS/BDL 

2.2.1.7 Stan powietrza na terenie Gminy Kalety 

W Województwie Śląskim zagadnienia związane z ochroną powietrza ujęte są w „Programie 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego” mającego na celu osiągniecie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

Program dotyczy całego terenu Województwa Śląskiego, które (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza) podzielone jest na strefy w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza i obejmuje strefy: 

 aglomerację górnośląską,  

 aglomerację rybnicko-jastrzębską, 

 miasto Bielsko-Białą, 

 miasto Częstochowę, 

 strefę śląską. 

Zgodnie z tym podziałem Powiat Tarnogórski w którym znajduje się Gmina Kalety znajduje 

się w strefie śląskiej. 

Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej został opracowany ze względu na 

przekroczenia w tej strefie: 

 dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego oraz liczby przekroczeń 

dopuszczalnej wartości stężeń 24 – godzinnego pyłu zawieszonego PM10, 

 dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM 2,5 

powiększonej o margines tolerancji, 

 docelowej wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu, 

 dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu stężenia 24 – godzinnego dwutlenku 

siarki, 

 poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego ozonu wyrażonego, jako 

AOT 40, 

 dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu docelowego 8 – godzinnego ozonu. 
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Najbliżej Gminy Kalety usytuowana jest manualna stacja monitoringu powietrza 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zlokalizowana 

w Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej. 

Dane z systemu śląskiego monitoringu powietrza odnoszące się do pomiarów wykonanych 

na wyżej wymienionej stacji w rok 2014 przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. 

Tabela 7 Wyniki pomiarów z manualnej stacji w Tarnowskich Górach – średnioroczne za 2014 rok 

Źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/ 

Jak wynika z powyższego zestawienia na manualnej stacji w Tarnowskich Górach wystąpiły 

średnioroczne przekroczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Przekroczenia 

głównie dotyczyły Benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM 2,5 – dla tych substancji 

odnotowano 100% przekroczenie normy, dla pyłu zawieszonego PM10 występuje 

przekroczenie stanowiące 75% dopuszczalnej normy, a dla Kadmu (Cd) w PM 10 

przekroczenie średnioroczne w 2014 roku wyniosło 50% normy. 

Biorąc pod uwagę odległość obu miejscowości (blisko 30 km) oraz strukturę powierzchni 

Gminy Kalety (najwyższa lesistość spośród gmin w całym województwie śląskim) należy 

wnioskować, iż ww. wartości stężeń będą nieznacznie niższe. 

Źródłami zanieczyszczenia powietrza odpowiedzialnymi za powyższe przekroczenia 

substancji szkodliwych jest: 
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 stosowanie do celów grzewczych przestarzałych źródeł ciepła bazujących na 

paliwach stałych, 

 spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych, 

 zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Wszystkie wymienione wyżej czynniki potencjalnie występują na terenie Gminy tym 

bardzie, iż gmina Kalety nie posiada infrastruktury sieciowej gazowej ani miejskiej sieci 

ciepłowniczej, zatem najczęstszym paliwem stosowanym do celów grzewczych jest węgiel 

kamienny (przekroczenia dotyczące pyłu zawieszonego (PM 10) występują głównie za 

sprawą emisji z indywidualnych źródeł ciepła).  

Stężenie zanieczyszczeń substancji szkodliwych zależy również od pory roku - sezon 

zimowy charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie za sprawą 

niskich źródeł emisji. 

2.2.2 Zgodność Planu z dokumentami strategicznymi 

Zdefiniowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej cele wpisują się w założenia 

dokumentów strategicznych krajowych, regionalnych i lokalnych zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 8 Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety z dokumentami 
strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego 

Lp. Nazwa dokumentu 
Poziom 
krajowy 

Poziom 
regionalny 

Poziom 
lokalny 

1 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 

2030. Trzecia Fala Nowoczesności 
+   

2 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 +   

3 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 +   

4 
Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i 

środowiskowe perspektywa do 2020 
+   

5 
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2020+” 
 +  

6 

Program ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego mający na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 
ekspozycji, przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Śląskiego Nr IV/57/3/2014 z dnia 
17 listopada 2014r. 

 +  

7 
Strategia rozwoju powiatu tarnogórskiego do 

roku 2020 
  + 

8 Strategia rozwoju Miasta Kalety do roku 2025   + 

9 
Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego 
  + 

Źródło: Opracowanie własne  

Zgodność PGN z dokumentami strategicznymi obowiązującymi na terenie Gminy Kalety 
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Strategia rozwoju Miasta Kalety do roku 2025 

Strategia jest długofalowym planem działania określającym główne cele i kierunki rozwoju 

społeczno-gospodarczego miasta, których realizacja służy zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców. Dokument systematyzuje dotychczasowe działania oraz w zakresie 

długoterminowym (10-15 lat) pozwala określić wizję gminy w przyszłości, określa cele 

rozwojowe, pozawala na analizę zasobów, funduszy i czasu potrzebnych na ich realizację 

oraz sposób i stopień zaangażowania poszczególnych podmiotów w ich realizację.  

„Strategia rozwoju Miasta Kalety do roku 2025” została przyjęta Uchwałą Nr 151/XVII/2012 

Rady Miasta Kalety z dnia 26 kwietnia 2012r.  

Dokument formułuje następujące cele: 

 utrzymanie walorów zasobów środowiska naturalnego, 

 przeprowadzenie skutecznej rewitalizacji miasta,  

 wspieranie procesu budowy nowoczesnego społeczeństwa miejskiego, 

 wspieranie rozwoju działalności turystycznych, 

 budowa nowego profilu gospodarczego miasta, 

 stworzenie nowego wizerunku miasta w regionie. 

Wizję rozwoju rozumianą, jako wyobrażenie o stanie docelowym, jako wzorzec, który 

należy realizować, ujęto następująco: „Kalety będą miastem, które buduje nowy 

wizerunek i pozycję konkurencyjną w oparciu o zalety mieszkania w spokojnej 

przestrzeni suburbiów Aglomeracji Górnośląskiej, dobrze rozpoznawalne atrakcje 

turystyczne oraz działalność nowoczesnych przedsiębiorstw”. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie zdefiniowanych w nim celów wpisuje się w cele 

strategiczne Strategii Rozwoju Gminy Kalety zwłaszcza w cel odnoszący się do środowiska 

naturalnego. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Na terenie Gminy Kalety obowiązują następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP): 

 MPZP „Kalety Wschód” przyjęty Uchwałą Rady Miasta Kalety nr 101/XII/2011, 

 MPZP „Kalety Zachód” przyjęty Uchwałą Rady Miasta Kalety nr 102/XII/2011. 

W obydwu wyżej wymienionych dokumentach w § 7 został zawarty zapis odnoszący się 

bezpośrednio do kwestii związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, a mianowicie: 

W Zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się: 
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1. Wymóg. Zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych 

dla otoczenia, 

2.Obowiązek. Spełnienie określonych w przepisach odrębnych norm i standardów z zakresu 

emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. 

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są, zatem zgodne z wymogami wskazanymi 

w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kalety. 

Warto wspomnieć, iż Prezydent Andrzej Duda podpisał 6.10.2015 roku nowelizację ustawy 

Prawo ochrona środowiska, zwaną „ustawą antysmogową”, która umożliwia samorządom 

określanie obszarów, gdzie zakazuje się używania paliw kopalnych do ogrzewania 

budynków. 

Podsumowując należy wskazać, iż Miasto Kalety jest członkiem międzynarodowego 

stowarzyszenia miast dobrego życia Cittaslow, którego jednym z głównych założeń jest 

prowadzenie (wśród członków stowarzyszenia) szeroko pojętych działań na rzecz poprawy 

środowiska naturalnego w tym powietrza naturalnego i promowania dobrych praktyk 

w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Opracowanie i realizacja Planu wpisuje się w założenia międzynarodowego stowarzyszenia 

miast dobrego życia Cittaslow, gdyż przyczynia się do poprawy życia mieszkańców Gminy 

Kalety oraz stanu środowiska naturalnego w obrębie jednostki. 

2.2.3 Przyjęte założenia dla potrzeb opracowania bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP2 autorzy opracowania przeanalizowali wszystkie 

sektory - wskazane w poradniku, dla których należy określić zużycie energii finalnej oraz 

emisję dwutlenku węgla w odniesieniu do przyjętego roku bazowego. 

Po przeprowadzeniu analizy pozyskanych dla potrzeb opracowania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej danych od instytucji wskazanych w pkt. 1.2 opracowania, podjęto 

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

rok jest najwyższa w porównaniu z latami poprzednimi. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę założeń zastosowanych dla poszczególnych 

analizowanych sektorów. 

Sektor budownictwa mieszkaniowego 

                                                           

2
Sustainable Energy Action Plan 
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Analiza sektora mieszkaniowego bierze pod uwagę sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło 

do ogrzewania i podgrzewania cwu w całości substancji mieszkaniowej na terenie gminy 

i odnosi je do rodzajów nośników energii.  

Ze względu na brak na terenie Gminy infrastruktury sieciowej gazowej oraz miejskiej sieci 

ciepłowniczej, głównym paliwem stosowanym do celów grzewczych w indywidualnych 

źródłach ciepła na terenie Gminy jest węgiel kamienny. 

W oszacowaniu zużycia energii finalnej w tym sektorze wykorzystano dane dotyczące: 

 powierzchni budynków (dane z bazy podatkowej przekazane od UM w Kaletach),  

 procentowego udziału obiektów ocieplonych i nieocieplonych w ogólnym bilansie 

budynków mieszkaniowych na terenie Gminy (przeprowadzona została wizja 

w terenie). 

W strukturze zużycia paliw w sektorze mieszkaniowym ujęto spalanie: 

 węgla kamiennego, 

 paliw "innych" (odpady współspalane w kotłach w najuboższych lub „oszczędnych” 

gospodarstwach domowych),  

 biomasy (głównie kominki).  

Nieliczne obiekty w tym sektorze są ogrzewane energią elektryczną - jej zużycie ujęto 

w inwentaryzacji w danych związanych ze zużyciem tego nośnika energii - nie ma 

możliwości wydzielenia danych od TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie energii zużywanej 

do ogrzewania. 

Analizę struktury paliw i źródeł ciepła dla sektora budynków mieszkalnych oparto 

dodatkowo na danych pozyskanych z ankiet do Programu Ograniczania Niskiej Emisji (274 

ankiety) oraz efektów realizacji tego programu. Na podstawie ankiet ustalono średnią 

powierzchnię ogrzewaną na poziomie 136 m2 i zapotrzebowanie na energię do ogrzewania 

i podgrzewania cwu na poziomie 33 MWh/rok w zakresie budynków niepoddanych 

termomodernizacji i 15 MWh/rok dla budynków po termomodernizacji lub oddanych po 

2005r. 

Sektor budynków urządzeń i wyposażenia komunalnego 

Dane dla tego sektora otrzymano bezpośrednio od zarządców obiektów,  charakteryzują się 

one najlepszymi jakościowo informacjami i danymi.  

Sektor przemysłu (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do 

emisji UE – ETS) 
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Na terenie Gminy nie zidentyfikowano dużych zakładów przemysłowych. Ze względu 

jednak na walory przyrodnicze na terenie Gminy działalność prowadzą gospodarstwa rolne. 

Zużycie energii finalnej i odpowiadającą mu emisję CO2 pochodzące właśnie z działalności 

rolniczej zostały włączone w przedmiotowy sektor. 

Omawiane wyżej zużycie oszacowano na bazie ankietowego badania 13 gospodarstw 

rolnych na terenie województwa śląskiego - uśrednione zużycie węgla oraz ON na hektar 

upraw przemnożono przez powierzchnię uprawianych gruntów na obszarze gminy (dane 

dot. powierzchni uzyskano z UM w Kaletach). 

Sektor usługowy 

Lokalną gospodarkę na terenie Gminy reprezentują małe, rodzinne firmy. Kilka z nich 

znalazło swoją siedzibę na terenie zlikwidowanych Kaletańskich Zakładów Celulozowo –

Papierniczych. Większość działalności gospodarczych stanowią podmioty handlowe (dział G) 

małe biznesy rodzinne z branży usługowej i niewielkiej produkcji. 

Zużycie energii finalnej i odpowiadającą mu emisję CO2 w sektorze usługowo - biznesowy 

oszacowano na bazie wywiadu w terenie i w odniesieniu do struktury zużycia paliw na 

terenie całej gminy. Przyjętą strukturę zużycia paliw odniesiono do powierzchni pod 

działalność osób fizycznych i prawnych zgodnie z ewidencją podatkową. 

2.2.4 Metodyka obliczeń 

W opracowaniu przyjęto założenia niezbędne do prawidłowego określenia emisji dwutlenku 

węgla z obszaru Gminy na rok 2014.  

W obliczeniach wykorzystano zużycie energii finalnej w obrębie Gminy Kalety na bazie 

danych od dystrybutora energii elektrycznej. 

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 ciekły, 

- olej napędowy, 

- benzyna, 

- inne paliwa kopalne, 

 energia ze źródeł odnawialnych. 
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Wartości niezbędne do obliczeń pozyskiwane były na kilka przedstawionych poniżej 

sposobów w zależności od źródła emisji CO2. 

Energia elektryczna 

Na terenie Gminy 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, zostało określone na podstawie danych otrzymanych od spółki. 

Ciepło i chłód - na ternie Gminy brak jest infrastruktury sieciowej dostarczającej ciepło 

sieciowe do budynków. 

Paliwa kopalne 

Węgiel kamienny – węgiel kamienny stanowi główne paliwo wykorzystywane do celów 

grzewczych w indywidualnych źródła ciepła na terenie Gminy. 

Brak rzetelnych informacji odnośnie sprzedaży węgla, sprawia, że bardzo trudno jest 

dokładnie oszacować zużycie węgla do celów ogrzewnictwa indywidualnego na konkretnym 

obszarze. Autorzy opracowania w celu oszacowania ilości emisji CO2 powstałej ze zużycia 

tego paliwa do celów grzewczych wykorzystali informację pozyskane podczas wizji 

w terenie oraz dokonując autorskich szacunków uwzględniających zużycie tego nośnika we 

wszystkich objętych inwentaryzacją emisji sektorach.  

Gaz ziemny – na terenie Gminy brak jest infrastruktury sieciowej gazowej. Gmina Kalety 

jest jedyną gminą województwa śląskiego, w której brak jest poprowadzonej sieci 

gazowej. 

Władze Gminne dokonują wszelkich starań, aby na terenie Gminy nastąpił proces 

gazyfikacji w tym celu w bieżącym roku opracowany został na zlecenie Gminy dokument 

pn. „Analiza potrzeb w zakresie gazyfikacji Gminy Kalety”, wystosowano również 

korespondencję do Spółki gazowniczej z zapytaniem o możliwość budowy sieci gazowej na 

terenie gminy. 

Miasto Kalety, nazwane „Leśnym Zakątkiem Śląska”, posiada niezwykłe walory 

przyrodnicze i rekreacyjne. Wybudowanie sieci gazowej na terenie Miasta Kalety pozwoli 

na ograniczenie niskiej emisji spalin z lokalnych kotłowni na paliwa stałe, a co za tym 

idzie, poprawi stan powietrza na terenie jednostki, co dodatkowo wpłynie na podniesienie 

atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy. 

Benzyna i olej napędowy – emisje z sektora transportowego wyliczono biorąc pod uwagę 

liczbę zarejestrowanych pojazdów w podziale na osobowe, ciężarowe i autobusy (GUS) 
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oraz przeciętne zużycie paliwa na 100 km, strukturę paliw (silniki zs i zi) i przeciętne 

roczne przebiegi. Dla poj. ciężarowych przyjęto do kalkulacji jedynie przebieg 

wykonywany w granicach gminy, a nie pracę przewozową na całej trasie transportowej, 

która z natury obejmuje w większości teren poza gminą. Zużycie w sektorze komunalnym 

przyjęto na bazie informacji z Gminy. Gmina nie posiada systemu transportu zbiorowego - 

jest on wykonywany przez lokalnych przewoźników prywatnych. 

Odnawialne źródła energii – na terenie Gminy instalacje bazujące na odnawialnych źródła 

źródłach energii to instalacje solarne. 109 instalacji zostało zamontowanych w ramach 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), dodatkowe 14 instalacji zamontowanych na 

terenie Gminy uzyskało dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie. 

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 na poziomie 1,191 

MgCO2/MWh. 

Tabela 9 Wskaźniki emisji CO2 

Emisja IPCC [MgCO2/MWh] MWh/Mg 

Benzyna silnikowa 0,249 12,3 

Olej napędowy 0,267 11,9 

Olej opałowy 0,279 11,2 

Antracyt 0,354 7,4 

Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 7,2 

Węgiel podbitumiczny 0,346 5,3 

Węgiel brunatny 0,364 3,3 

Odpady komunalne (oprócz biomasy) 0,33 2,8 

Drewno 0,1 
 Olej roślinny 0 
 Biodiesel 0 
 Bioetanol 0 
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Emisja IPCC [MgCO2/MWh] MWh/Mg 

Energia słoneczna 0 
 Energia geotermalna 0 
 Energia elektryczna PL 1,191 
 Źródło: IPCC oraz opracowanie własne  

2.2.5 Ogrzewanie budynków – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Ogrzewanie budynków na terenie Gminy Kalety realizowane jest przez: 

 kotłownie lokalne obsługujące grupy budynków, 

 kotłownie obsługujące pojedyncze budynki. 

Sektor budownictwa mieszkaniowego  

Analizę struktury paliw i źródeł ciepła dla sektora budynków mieszkalnych jak opisano we 

wcześniejszej części opracowania oparto na danych pozyskanych z ankiet do Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji (274 ankiety) oraz efektów realizacji tego programu. Na 

podstawie ankiet ustalono średnią powierzchnię ogrzewaną na poziomie 136 m2 

i zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i podgrzewania cwu na poziomie 33 MWh/rok 

w zakresie budynków niepoddanych termomodernizacji i 15 MWh/rok dla budynków po 

termomodernizacji lub oddanych po 2005r. Stan termomodernizacji budynków określono na 

podstawie wizji w terenie, wynika z niej, iż 29 % budynków sektora mieszkaniowego jest 

budynkami ocieplonymi, a blisko 71 % obiektów to budynki nieocieplone. 

Na terenie Gminy brak jest infrastruktury sieciowej gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej 

główne paliwo grzewcze stosowane w indywidualnych źródłach ciepła to węgiel kamienny. 

Procentowy udział paliw stosowanych w do celów grzewczych w indywidualnych źródłach 

ciepła przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 2 Struktura paliw wykorzystywanych do celów grzewczych w indywidualnych 
źródłach ciepła w sektorze mieszkaniowym wyrażona w % 

Źródło: Opracowanie własne  

Zgodnie z procedura obliczeniową zawartą w punkcie 2.2.4. obliczono sumaryczne zużycie 

energii dla potrzeb ogrzewania obiektów z sektora mieszkaniowego na terenie Gminy 

Kalety w roku 2014 wyniosło one 39861MWh3, jednoczenie odpowiadająca zużyciu energii 

finalnej emisja CO2 wyniosła 13422 Mg. 

Sektor Komunalny  

Stosowane w sektorze komunalnym źródła ciepła zostały scharakteryzowane na podstawie 

bezpośrednich informacji pozyskanych od Urzędu Miasta w Kaletach oraz Zarządców 

poszczególnych obiektów. 

Zestawienie publicznych obiektów gminnych przedstawione zostało w poniższym 

zestawieniu tabelarycznym. 

Tabela 10 Zestawienie publicznych obiektów komunalnych na terenie Gminy Kalety stan na 2014 rok 

Lp. Funkcja/adres Ocieplenia Zużycie 
paliwa 

Źródło ciepła 

1 
Zespół Szkół w Kaletach 

Kalety, ul. 1 Maja 4 
Nie 16691 l Kocioł olejowy 

2 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 

1 oraz 
Zespół Ekonomiczno - 

Tak 33382 l Kocioł olejowy 

                                                           

3Zużycie energii finalnej obejmuje zużycie do celów grzewczych węgla kamiennego, biomasy, gazu płynnego, oleju 
opałowego oraz zużycie energii w instalacjach solarnych, nie obejmuje natomiast zużycia energii elektrycznej na cele 
grzewcze, gdyż brak jest możliwości wydzielenia tej wartości z całkowitej wartości energii elektrycznej zużytej na terenie 
gminy (wartość podana przez Spółkę TAURON Dystrybucja S.A). Podane wartości zużycia energii finalnej w sektorze 
komunalnym, usługowo- biznesowym i przemysłowym również nie ujmują tej wartości. Emisja CO2 oraz zużycie energii 
finalnej związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej przedstawione zostaje w oddzielnym rozdziale opracowania. 
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Lp. Funkcja/adres Ocieplenia Zużycie 
paliwa 

Źródło ciepła 

Administracyjny Placówek 
Oświatowych 
ul.1 Maja 6 

Kalety 

3 

Zespół Szkół i Przedszkola 
w Kaletach Miotku 

Oraz 
Filia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Orzeszkowej, Kalety 

Tak 
7500 l 
35 Mg 

Kotły: olejowy 
i węglowy 

4 
Miejskie Przedszkole Nr 1 

w Kaletach 
Kalety, ul. Jana Brzechwy 2 

Tak 23 Mg Kocioł węglowy 

5 

Miejski Dom Kultury 
oraz 

Miejską Biblioteką Publiczną 
ul. Lubliniecka 2 

Kalety 

Nie 47,1 Mg Kocioł węglowy 

6 

Filia Miejskiego Domu Kultury 
w Kaletach 

Klub w Drutarni 
Kalety, ul. Koszęcińska 33 

Tak 10 Mg Kocioł węglowy 

7 

Urząd Miasta Kalety 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kaletach 

ul. Żwirki i Wigury 2 
Kalety 

Nie 
9 Mg węgiel 
29,4 Mg koks 

Kocioł węglowy 

8 
Budynek Ludowego Klubu 

Sportowego Mała panew Kuczów 
ul. Paderewskiego 93 - CWU 

Tak 3 Mg Kocioł węglowy 

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

Tak 4 Mg Kocioł węglowy 

10 
Oczyszczalnia ścieków 

ul.1- go Maja 65 
Tak b.d.4 

Ogrzewanie 
elektryczne 

11 
OSP w Kaletach 
ul.1-go Maja 35 

Tak 7 Mg Kocioł węglowy 

Źródło: UM w Kaletach  

Gmina Kalety posiada również zasoby komunalne mieszkaniowe o łącznej powierzchni 

mieszkalnej 167,6 m2 w których źródła ciepła stanowią kotły węglowe. Mieszkania socjalne 

znajdujące się w Kaletach pod adresami: 

 1 – go Maja 74 – 76, 

 1 – go Maja 82 – 84, 

 1 – go Maja 90-94 A, 

 Fabryczna 9. 

                                                           

4Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej otrzymano od spółki dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Dane dotyczą 
całkowitego zużycia energii elektrycznej na terenie gminy bez podziału na poszczególnych odbiorców. W związku z tym 
zużycie energii na cele grzewcze dla infrastruktury oczyszczalni ścieków zostało ujęte w całkowitej ilości zużycia energii 
elektrycznej na terenie gminy. 
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Procentowe zestawienie źródeł ciepła wykorzystywanych w sektorze komunalny 

przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 3 Charakterystyka źródeł ciepła stosowanych w sektorze komunalnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM w Kaletach 

Zgodnie z procedurą obliczeniową opisaną w rozdziale 2.2.4. określono wartość energii 

finalnej zużytej w sektorze komunalnym w roku 2014 dla potrzeb ogrzewania budynków 

wyniosła ona 703 MWh5 odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła odpowiednio 

192 Mg. 

Sektor usługowy (usługowo – biznesowy) 

Sektor usługowo-biznesowy został przeanalizowany na bazie wywiadu w terenie 

i odniesieniu do struktury zużycia paliw na terenie całej gminy - większość działalności 

stanowią podmioty handlowe (dział G) małe biznesy rodzinne z branży usługowej 

i niewielkiej produkcji. Przyjętą strukturę paliw odniesiono do powierzchni pod działalność 

osób fizycznych i prawnych zgodnie z ewidencją podatkową. 

Zgodnie z procedurą obliczeniową opisaną w rozdziale 2.2.4. określono wartość energii 

finalnej zużytej w sektorze usługowym w roku 2014 dla potrzeb ogrzewania budynków 

wyniosła ona 5623 MWh odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła odpowiednio 

1931 Mg. 

Sektor Przemysłu  

                                                           

5 Przedmiotowa wartość nie odnosi się do zużycia dla celów grzewczych energii elektrycznej, której zostanie poświęcony 

odrębny rozdział opracowania. Wartość ta obejmuje zużycie na cele grzewcze energii ze źródeł ciepła opalanych węglem 
kamiennym, olejem opałowym oraz energię zużytą przez instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.  
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Sektor przemysłu obejmuje zużycie energii finalnej o odpowiadającą mu emisję CO2 

z  gospodarstw rolnych działających na terenie Gminy. 

Omawiane wyżej zużycie oszacowano na bazie ankietowego badania 13 gospodarstw 

rolnych na terenie województwa śląskiego - uśrednione zużycie węgla oraz ON na hektar 

upraw przemnożono przez powierzchnię uprawianych gruntów na obszarze gminy (dane 

dot. powierzchni uzyskano z UM w Kaletach). 

Zgodnie z procedurą obliczeniową opisaną w rozdziale 2.2.4. określono wartość energii 

finalnej zużytej w sektorze przemysłu rolnego w roku 2014 dla potrzeb ogrzewania 

budynków oraz celów hodowlanych wyniosła ona 867 MWh (wartość ta odnosi się do 

zużycia oleju opałowego oraz węgla kamiennego nie obejmuje zużycia energii 

eklektycznej) odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła odpowiednio 276 Mg. 

2.2.6 Energia elektryczna – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

2.2.6.1 Infrastruktura sieciowa  

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Kalety zajmuje się TAURON Dystrybucja 

S.A. oddział w Częstochowie. 

Z przesłanej przez spółkę informacji wynika, iż na obszarze miasta Kalety znajduje się 

jeden GPZ 110/15/6 kV „Kalety” wyposażony w transformator o mocy 16/10/10 MVA 

(główny punkt zasilania). Dodatkowo odbiorcy z obszaru terytorialnego miasta zasilani są 

ze stacji GPZ 110/15 kV „Koszęcin” (2 transformatory o mocach po 6,3 MVA) oraz GPZ 

110/30/15 kV „Bukowiec” (2 transformatory o mocach po 16/10/10 MVA). GPZ „Kalety” 

włączony jest do sieci WN za pośrednictwem linii 110 kV relacji: Wrzosowa – Kalety oraz 

Kalety – Miasteczko Śląskie. Na obszarze miasta Kalety zlokalizowane są fragmenty ww. 

linii 110 kV oraz dodatkowo linia relacji Wrzosowa – Miasteczko Śląskie. 

Stan techniczny urządzeń energoelektrycznych spółka ocenia jako dobry, a bezpieczeństwo 

dostaw energii dla Miasta Kalety, na dzień dzisiejszy nie jest zagrożone. 

Na terenie miasta Kalety znajduje się 31 stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., 19 stacji zasilanych jest z GPZ Kalety, 7 

stacji przyłączonych jest do linii 15 kV zasilanych z GPZ Koszęcin oraz 5 stacji zasila linia 

wyprowadzona z GPZ Bukowiec. Do sieci rozdzielczej średniego napięcia zlokalizowanej na 

terenie miasta Kalety należą także: linia 6 kV relacji GPZ Kalety – Natronag oraz dwie linie 

30 kV relacji GPZ Bukowiec – PKP Kalety.  

W tabeli poniżej zawarto wszystkie stacje transformatorowe 15/0,4 kV, będące własnością 

i pozostające w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. 
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Tabela 11 Stacje transformatorowe 15/0,4 kV zlokalizowane na terenie miasta Kalety  

Lp. 
Nazwa stacji stacji 
transformatorowej 

Numer stacji Rodzaj stacji Moc [kVA] 

1 Drutarnia Osiedle 1072 Wnętrzowa 160 

2 Drutarnia POD 1084 Słupowa 100 

3 Drutarnia Szymanowskiego 170 Słupowa 100 

4 Drutarnia Wesoła 139 Słupowa 63 

5 Kalety Brzechwy 135 Wnętrzowa 250 

6 Kalety Drutarnia 385 Słupowa 160 

7 Kalety Fabryczna 16 Wnętrzowa 250 

8 Kalety Jędrysek 1 330 Słupowa 160 

9 Kalety Jędrysek 2 331 Wnętrzowa 315 

10 Kalety Jędrysek 3 606 Wnętrzowa 400 

11 Kalety Jędrysek 4 607 Wnętrzowa 400 

12 Kalety Ligonia 333 Słupowa 250 

13 Kalety oczyszczalnia ścieków 97 Wnętrzowa 160 (wł.odbiorcy) 

14 Kalety Osiedle 1 367 Wnętrzowa 250 

15 Kalety Osiedle 2 379 Słupowa 250 

16 Kalety Osiedle Królów 72 Wnętrzowa 400 

17 Kalety Powstańców 209 Wnętrzowa 160 

18 Kalety tartak 474 Wnętrzowa 400 

19 Kalety Tuwima 498 Wnętrzowa 160 

20 Kalety Wojska Polskiego 332 Słupowa 400 

21 Kuczów 1 476 Słupowa 250 

22 Kuczów 2 Celulozowa 1064 Słupowa 160 

23 Miotek 341 Wnętrzowa 250 

24 Miotek Barbary 524 Wnętrzowa 160 

25 Miotek Jana 110 Słupowa 100 

26 Mokrus 342 Wnętrzowa 100 

27 Mokrus Wierzbowa 91 Słupowa 100 

28 Truszczyca 340 Słupowa 100 

29 Truszczyca 2 127 Słupowa 63 

30 Zielona 1 348 Słupowa 160 

31 Zielona 2 477 Słupowa 100 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. 

Na terenie miasta brak jest przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną 

z odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Plany inwestycyjne TAURON Dystrybucja S.A. 

W dokumencie pn. „Plan Rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2014 – 2019” ujęto następujące zadania 

inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie miasta Kalety: 

 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Truszczyca 3” wraz 

z częściową modernizacją linii nN w miejscowości Kalety - Truszczyca, 

 Modernizacja linii 15 kV Bukowiec – Kalety (wymiana słupów i przewodów), 

 Modernizacja linii 15 kV Koszęcin – Kalety (wymiana słupów i przewodów), 

 Wykonanie powiązania linii napowietrznej SN Bukowiec – Kalety z linią 15 kV 

Koszęcin – Kalety w mieście Kalety, 
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 Skablowanie fragmentów linii napowietrznej SN Bukowiec – Kalety 

przebiegającej przez tereny leśne i zadrzewione, 

  Skablowanie fragmentów linii napowietrznej 15 kV Koszęcin – Kalety 

przebiegającej przez tereny leśne i zadrzewione, 

 Modernizacja linii nN zasilanej ze stacji transf. 15/0,4 S-385 „Kalety Drutarnia” 

– obwód Kościół i ze stacji transf. 15/0,4 kV S-1072 „Drutarnia Osiedle” – obwód 

Osiedle, 

 Modernizacja linii napowietrznych nN o łącznej dł. 14 km na terenie miasta 

Kalety, 

 Przebudowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV S-330 kV „Kalety Jędrysek 1” na 

stację kontenerową wraz z częściową modernizacją linii nN w miejscowości 

Kalety – Jędrysek, 

 Przebudowa słupowej stacji transf. 15/0,4 kV S-340 „Truszczyca 1” na stację 

kontenerową wraz z częściowa modernizacją linii nN w miejscowości Kalety – 

Truszczyca, 

 Budowa linii kablowej 15 kV w celu powiązania ciągów liniowych SN Bukowiec – 

Kalety (odg. do stacji transf. 15/0,4 kV S-474 „Zielona 2”) i Kalety – Bukowiec 

(odg. do stacji transf. 15/0,4 kV S-524 „Miotek Barbary”) w mieście Kalety, 

 Wykonanie powiązania odg. Do stacji transf. 15/0,4 kV S-607 „Kalety Jędrysek 

4” z linią 15 kV Koszęcin – Kalety w mieście Kalety, 

 Zabudowa zabezpieczenia szyn i układu LRW rozdzielni 110 kV GPZ Kalety, 

 Realizacja zadań modernizacyjnych sieci SN i nN wg. programów wymian: 

wymiana izolatorów odciągowych na liniach SN, montaż rozłączników 

i rozłączniko – uziemników na słupach linii SN, wymiana rozdzielnic SN 

w stacjach wnętrzowych SN/nN, wymiana rozdzielnic nN w stacjach SN, nN, 

zabudowa telemechaniki w stacjach SN, nN, wymiana słupów drewnianych na 

słupy wirowane na liniach napowietrznych SN, wymiana transformatorów SN/nN 

o zawyżonych stratach, wymiana przewodów w liniach napowietrznych nN na 

izolowane, 

 Rozbudowa sieci dystrybucyjnej celem bieżącej realizacji przyłączeń odbiorców 

na podstawie zawieranych umów o przyłączenie z obszaru miasta Kalety. 
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Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Kalety 

Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Kalety zostało przesłane przez dystrybutora 

tj. spółkę TAURON Dystrybucja S.A.  

Zestawienie zużycia energii w roku 2014 na terenie Gminy Kalety przedstawia poniższe 

zestawienie tabelaryczne. 

Tabela 12 Zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Kalety w roku 2014  

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie 

Jak wskazano powyżej całkowite zużycie energii pobrano z danych dystrybutora. Podział na 

sektory wykonano na bazie zakresów taryfowych oraz informacji o zużyciu przez gminę 

i podległe jej jednostki. 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono oszacowane zużycie energii 

elektrycznej w podziale na sektor objęte inwentaryzacją emisji. 

Tabela 13 Zużycie energii elektrycznej w roku 2014 na terenie Gminy Kalety w podziale na sektory 
objęte inwentaryzacją 

sektory MWh/rok 

mieszkaniowy 7686,0 

komunalny 520,0 

usługi 1280,0 

przemysł 9303,0 

oświetlenie 450,0 

Razem  19239 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z TAURON Dystrybucja S.A. 

Podsumowanie  

Całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Kalety w roku 2014 wyniosło 

19239 MWh, odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła odpowiednio 22913 Mg. 

Sektor komunalnego oświetlenia publicznego  

Na terenie miasta Kalety jest 750 lamp oświetlenia ulicznego, z czego 700 stanowi 

własność spółki TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Częstochowie. 

Rok 

WN SN C G 

liczba 
odbiorców 

MWh 
liczba 

odbiorców 
MWh 

liczba 
odbiorców 

MWh 
liczba 

odbiorców 
MWh 

2009 0 0 6 3 187,25 308 2 358,90 3314 5 932,52 

2010 0 0 6 1 594,54 312 2 580,37 3430 6 445,84 

2011 0 0 7 15 270,42 360 3 414,27 3606 6 594,99 

2012 0 0 7 13 758,66 261 2 302,03 3629 7 362,80 

2013 0 0 6 12 602,62 218 1 435,51 3719 8 434,01 

2014 0 0 6 9 303,36 217 1 279,98 3733 8 655,35 
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Lampy zamontowane są na słupach energetycznych, które zasilają odbiorców energii 

elektrycznej – 500 sz., kolejne 200 to latarnie oświetlenia ulicznego wolnostojące. 

Stan techniczny infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. jest w złym stanie technicznym 

wymagają one remontu lub wymiany. 

Pozostała infrastruktura oświetlenia publicznego tj. 50 lamp należy do Miasta Kalety - stan 

techniczny dobry - wszystkie elementy oświetlenia są wolnostojące – latarnie, w tym 10 

lamp LED - jedna ulica. Wszystkie obwody oświetlenia ulicznego - jest ich 35, są 

zautomatyzowane poprzez sterowniki "Seul".  

Zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w roku 2014 wyniosło 450 MWh, 

odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła odpowiednio 536 Mg. 

2.2.7 Paliwa gazowe – infrastruktura, zużycie, emisja CO2 

Na terenie Gminy Kalety brak jest gazowej infrastruktury sieciowej związku z tym emisja 

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

Autorzy opracowania wzięli pod uwagę natomiast zużycie energii związanej 

z wykorzystaniem na terenie Gminy gazu płynnego (butle na Propan Butan) zużycie to 

wyniosło w roku 2014 44 MWh odpowiadająca temu zużyciu emisja CO2 wyniosła 10 Mg. 

2.2.8 Transport – infrastruktura, emisja CO2 

Emisje z sektora transportowego wyliczono biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych 

pojazdów w podziale na osobowe, ciężarowe i autobusy (GUS) oraz przeciętne zużycie 

paliwa na 100 km, strukturę paliw (silniki zs i zi) i przeciętne roczne przebiegi. Dla poj. 

ciężarowych przyjęto do kalkulacji jedynie przebieg wykonywany w granicach gminy, a nie 

pracę przewozową na całej trasie transportowej, która z natury obejmuje w większości 

teren poza gminą.  

Zużycie energii przez pojazdy w sektorze komunalnym przyjęto na bazie informacji 

z Gminy. Jednostka nie posiada systemu transportu zbiorowego - jest on wykonywany przez 

lokalnych przewoźników prywatnych. 

Całkowite zużycie energii finalnej w sektorze transportowym w roku 2014 wyniosło zatem 

24593 MWh.  

Wyznaczona zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2.2.4. emisja CO2 wyniosła 

w przypadku transportu 7444 Mg. Emisja ta uwzględnia drogi gminne i poruszający się po 

nich tabor zgodnie z powyższym wyszczególnieniem. 
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2.2.9 Ukończone działania modernizacyjne istniejącej infrastruktury, które wpłynęły 

na spadek zużycia energii i paliw oraz emisję CO2  

2.2.9.1 Przedsiębiorstwa dystrybucyjne – TAURON Dystrybucja S.A oddział 

w Częstochowie 

Zgodnie z informacją otrzymaną od Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w latach 2012 – 2014 

na terenie miasta Kalety zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, mające wpływ 

na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej:  

Tabela 14 Zadania inwestycyjne zrealizowane na terenie miasta Kalety w latach 2012-2014 

Lp. Zrealizowane zadania inwestycyjne 

1 Budowa stacji transf. 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN i nN w mieście Kalety Ul. Brzechwy 

2 Budowa i włączenie do sieci SN i nN słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

3 
Modernizacja linii kablowej nN wraz z wymianą jedenastu złączy kablowych w miejscowości 
Kalety - Drutarnia 

4 
Budowa złącza kablowego SN celem przyłączenie zakładu produkcyjnego w mieście Kalety Ul. 
Fabryczna 

5 
Budowa i włączenie do sieci SN kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Kalety 
Powstańców Śląskich 2” 

6 Modernizacja telemechaniki w GPZ Kalety 

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. 

2.2.9.2 Działania własne Gminy  

Urząd Miasta w Kaletach od kilku lat w miarę możliwości finansowych prowadzi prace 

modernizacyjne obiektów publicznych mające na celu zwiększenie parametrów 

energetycznych obiektów. Dokonano również montażu instalacji OZE (instalacje solarne). 

Zrealizowane zadania modernizacyjne przedstawione zostają w poniższym zestawieniu 

tabelarycznym. 

Tabela 15 Przeprowadzone modernizacje w obrębie obiektów komunalnych na terenie Gminy Kalety 

Lp. Funkcja 
Przeprowadzone modernizacje wpływające na 

parametry energetyczne 

1 

Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1wraz z Zespołem 

Ekonomiczno - 
Administracyjny Placówek 
Oświatowych w Kaletach 

1 Maja 6  Kalety 

Zamontowano kolektory słoneczne na potrzeby ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej oraz dostosowano instalację 
c.w.u. do instalacji. Solarnej zamontowano 20 szt. 
płaskich kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 
37,46 m2 (na dachu, na przygotowanej do tego celu 
instalacji wsporczej) współpracujących z zamontowanym 
na najwyższej kondygnacji 
zasobnikami solarnymi o łącznej pojemności 4000 l. (2 
zbiorniki po 2000 l), zespolonych pompami obiegowymi i 
naczyniem zbiorczym 
Termomodernizacja obiektu w 2008 roku 
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Lp. Funkcja 
Przeprowadzone modernizacje wpływające na 

parametry energetyczne 

2 

Zespół Szkół i Przedszkola 
w Kaletach Miotku 

wraz z 
Filia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Orzeszkowej, Kalety 

Zamontowano kolektory słoneczne na potrzeby ogrzewania 
CWU. Zamontowano 12 sztuk płaskich o łącznej 
powierzchni 29,4 m2 współpracują one zasobnikami 
solarnymi. 
Termomodernizacja obiektu na przełomie 2013/2014 rok. 

3 
Miejskie Przedszkole Nr 1 

ul. Jana Brzechwy 2, Kalety 

Zamontowano kolektory słoneczne na potrzeby ogrzewania 
CWU zamontowano 8 szt. kolektorów płaskich o łącznej 
powierzchni 19,6 m2 współpracują one zasobnikami 
solarnymi 
Termomodernizacja obiektu na przełomie 2013/2014 rok. 

4 

Budynek Ludowego Klubu 
Sportowego Mała panew 

Kuczów ul. Paderewskiego 93 
- CWU 

Zamontowano 4 sztuki kolektorów słonecznych na 
potrzeby ogrzewania CWU. Łączna powierzchnia 
kolektorów 9,8 m2 współpracujących z zasobnikami 
solarnymi. 
Termomodernizacja obiektu w 2013 roku. 

5 

Budynek Klubu Sportowego 
Unia Kalety ul. Fabryczna 35- 

CWU 
 

Zamontowano 4 sztuki kolektorów słonecznych na 
potrzeby ogrzewania CWU. Łączna powierzchnia 
kolektorów 9,8 m2 współpracujących z zasobnikami 
solarnymi. 
Termomodernizacja obiektu w 2013 roku. 

6 

Filia Miejskiego Domu Kultury 

w Kaletach 

Klub w Drutarni Kalety, ul. 
Koszęcińska 33 

Termomodernizacja – 2014 rok 

8 

Urząd Miasta Kalety 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kaletach 

ul. Żwirki i Wigury 

Termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych 
– w trakcie realizacji (inwestycja współfinansowana w 
ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009 -2014) 

9 
OSP w Kaletach  
ul.1- go Maja 35 

Termomodernizacja – 2013 rok 

Źródło: UM w Kaletach 

Gmina Kalety opracowała w 2007 roku Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Poniższe 

zestawie obrazuje zakres i stopień zrealizowanych w ramach PONE działań. 
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Tabela 16 Zestawienie działań zrealizowanych w ramach PONE na terenie Gminy Kalety  

Źródło: www.niskaemisja.pl/dokumentacja/Archiwum/Kalety 

2.3 Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miasta w Kaletach oraz wizji w terenie 

można stwierdzić, że głównym obszarem problemowym jest obszar indywidualnych źródeł 

ciepła w sektorze mieszkaniowym. 

Zgodnie z przedstawionymi we wcześniejszych rozdziałach informacjami 95,5% źródeł 

ciepła w sektorze mieszkaniowym, a 73,4 % obiektów w sektorze komunalnym bazuje na 

paliwie stałym jakim jest węgiel kamienny. 

Stanowi to niewątpliwie konsekwencję braku na terenie Gminy Kalety infrastruktury 

sieciowej gazowej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Ze względu na strukturę obiektów na terenie Gminy – przeważającą cześć zabudowy gminy 

stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – to właśnie ten sektor odpowiedzialny jest 

za największą emisję CO2. 

Przeprowadzona w ramach Planu inwentaryzacja zużycia energii finalnej pozwoliła na 

określenie struktury zużycia energii związanej z wykorzystaniem poszczególnych paliw 

w roku bazowym tj.2014 na terenie Gminy przedstawia się ona następująco. 

Tabela 17 Struktura zużycia energii finalnej w podziale na wykorzystane paliw na terenie Gminy 
w 2014 roku 

Lp. Rodzaj Paliwa Zużycie MWh 

1 Energia elektryczna 19239 

2 Gaz ciekły 44 

3 Węgiel kamienny 44061 
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Lp. Rodzaj Paliwa Zużycie MWh 

4 Biomasa 931 

5 Olej opałowy 780 

6 Inne paliwa kopalne 224 

7 Olej napędowy 15750 

8 Benzyna 9417 

Źródło: Opracowanie własne 

Powyższe zestawienie potwierdza wyżej postawioną tezę, iż najwyższa emisja związana 

jest ze zużyciem węgla kamiennego do celów grzewczych w indywidualnych źródłach 

ciepła. 

2.4 Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, 

zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe 

na monitoring i ocenę) 

2.4.1 Struktury organizacyjne, zasoby ludzkie 

Miasto Kalety są jednostką samorządu terytorialnego. Działa ona w oparciu o Ustawę z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 

z późniejszymi zmianami) oraz Statut Miasta Kalety – tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr 

20/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 grudnia 2014 roku.  

Gmina posiada zagwarantowaną konstytucyjnie osobowość prawną. Przysługuje jej prawo 

własności oraz inne prawa majątkowe, wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

Funkcję organów Gminy sprawują Rada Miasta i Burmistrz Miasta. 

Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za realizację celów wskazanych w PGN – e 

zarówno odnoszących się do działań inwestycyjnych i tych nieinwestycyjnych oraz 

monitowanie określonych w nim wskaźników jest Urząd Miasta w Kaletach, 

a w szczególności referaty: 

 Referat Gospodarki Mieniem i Gospodarki Przestrzennej do którego działań 

należy między innymi: 

- nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,  

- zarządzanie nieruchomościami, 

- zbywanie nieruchomości,  

- podziały nieruchomości,  

- rozgraniczenia nieruchomości,  

- planowanie przestrzenne,  

- zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej, 
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- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,  

- decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 

nieruchomości, 

- gospodarka lokalami,  

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto. 

Wydział Finansowo - Budżetowy do którego zadań należy między innymi: 

- planowanie budżetu Miasta,  

- sprawozdawczość budżetowa,  

- planowanie i ewidencja poręczeń, gwarancji i zastawów udzielonych przez Miasto,  

- fundusz płac,  

- prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta oraz Urzędu,  

- podatki i opłaty,  

- pomoc publiczna, 

- prowadzenie ewidencji mienia Urzędu, w tym dokonywanie okresowych spisów z 

natury, 

- monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym, 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto.  

Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy do którego zadań 

należy: 

- ochrona środowiska, 

- gospodarka odpadami, 

- gospodarka wodno – ściekowa, 

- gospodarka lokalowa, 

- rolnictwo, 

- dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny, 

- archiwum Urzędu, 

- pomoc materialna dla uczniów, 

- stypendia Burmistrza Miasta Kalety, 

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 

- wydawanie zezwoleń. 

Referat Pozyskiwania Środków do którego zadań należy: 

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizacje zadań Miasta, 

- wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu, 

- ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych, 
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- dostęp do Internetu na terenie Miasta, 

- dostęp do informacji publicznej,  

- prowadzenie serwisu internetowego Miasta. 

Urząd Miasta Kalety dysponuje dodatkowo odpowiednim zapleczem technicznym (sprzęt 

komputerowy, dostęp do sieci Internet, urządzenia biurowe) oraz lokalowym 

umożliwiającym sprawną organizację działań w celu realizacji celów oraz monitorowanie 

wskaźników PGN. 
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Tabela 18 Schemat organizacji Urzędu Miasta w Kaletach 

Źródło: http://www.bip.kalety.pl
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2.4.2 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, 

Samorząd może realizować inwestycje będące w jego kompetencjach z wykorzystaniem 

środków pochodzących z dochodów własnych – jest to najpopularniejsza metoda 

finansowania inwestycji, jednakże ograniczająca ich skalę i zakres do limitu wydatków 

uchwalonych na daną inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

 kredyty komercyjne oraz pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia 

(głównie WFOŚ/NFOŚ), 

Kredyty, pożyczki bankowe itp. o charakterze krótko i długoterminowym – standardowe 

kredyty bankowe należą do stosunkowo kosztownych, dlatego częściej wykorzystywane 

są kredyty i pożyczki o charakterze preferencyjnym, tj. nisko oprocentowane bądź 

z możliwością częściowego umorzenia. Do najczęściej wykorzystywanych źródeł 

współfinansowania inwestycji należą środki będące w dyspozycji Narodowego 

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarówno 

WFOŚiGW jak i NFOŚiGW dysponują w swojej ofercie: 

- preferencyjnymi, częściowo umarzalnymi, pożyczkami na termomodernizację, 

wymiany źródła ciepła, montaż instalacji OZE, etc., 

- dotacjami na przygotowanie programów efektywności energetycznej, 

- dotacjami na działania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym dot. efektywności 

energetycznej. 

 inwestycje realizowane w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, 

PPP umożliwia realizację celów publicznych za pomocą inwestycji sektora prywatnego, 

który w zależności od wybranego modelu współpracy przynajmniej częściowo pokrywa 

koszty budowy infrastruktury, a później czerpie z niej korzyści, ponosząc też ryzyko 

rynkowe (popyt). 

Ustawa z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym definiuje, 

że: „Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja 

przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym 

i partnerem prywatnym. Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić sposób 

realizacji przedsięwzięcia tylko wtedy, gdy ze współpracy z sektorem prywatnym 

wynikają korzyści dla interesu publicznego, przeważające w stosunku do korzyści 
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wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia przez podmiot 

publiczny, tj. samodzielnej jego realizacji lub realizacji w inny sposób niż określony 

w ustawie. 

 inwestycje realizowane w systemie ESCO (ang. Energy Saving Company)6, 

ESCO to firmy działające w sektorze inwestycji energooszczędnych, które finansują 

inwestycje w celu udziału w oszczędnościach w kolejnych latach, które z kolei stanowią 

wynagrodzenie za zaangażowany kapitał i ryzyko. Umowa precyzyjnie określa zakres 

inwestycji na majątku gminy, parametry obiektu po modernizacji, prognozowane 

zużycie ciepła, energii elektrycznej dla obiektu oraz udział podmiotu ESCO 

w przyszłych oszczędnościach jak i sposób ich kalkulacji (wyznaczenie okresu 

referencyjnego, inflacja, anomalie pogodowe). 

 dotacje: środki europejskie – fundusze strukturalne, Inicjatywy europejskie, 

W okresie programowania w perspektywie 2014-2020 na działania wspierające przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych  źródeł energii oraz 

efektywności energetycznej, przewidziano ponad 9 mld euro.  

Środki Europejskie na działania w tym zakresie, będą dostępne przede wszystkim w: 

 Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego – Oś Priorytetowa IV 

Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, 

Tabela 19 Wyszczególnienie działań w ramach Osi Priorytetowej IV RPOWSL 2014-2020 

Numer działanie  Nazwa działania 

4.1. Odnawialne Źródła Energii 
4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstwach 

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

4.4. Wysokosprawna kogeneracja 

4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 

Źródło: SZOOP RPOWSL 2014-2020 

 Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

http://www.nfosigw.gov.pl/są to miedzy innymi programy: 

- LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, 

-  Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych,  

                                                           

6
Firma ESCO wykonuje i finansuje inwestycję w zamian za udział w przyszłych oszczędnościach w zużyciu 

mediów. 
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- Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

- BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii, 

- Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, 

- Ryś - Program priorytetowy dotyczący termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych. 

2.4.3 Budżet programu 

W poniższym zestawieniu ujęto wszystkie działania planowane w ramach Planu. W trakcie 

realizacji budżety ulegną zmianie (procedura przetargowa), mogą także pojawić się inne 

źródła finansowania. Finansowanie z EFRR założono na poziomie 85%. 

Z uwagi na to, że w budżecie Gminy nie można zaplanować wydatków z wyprzedzeniem do 

roku 2020, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako 

szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nieplanowane kwoty do wydatkowania.
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Tabela 20 Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach planu 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 

Skutki finansowe dla 
podmiotu 

realizującego zadanie 
EFRR 

NFOŚiGW / 
WFOŚiGW 

POIG 
2014-2020 

Koszt całkowity Termin realizacji 

1.1. Przeciwdziałanie niskiej 

Emisji poprzez kompleksową 

termomodernizacje 

budynków użyteczności 

publicznej w mieście Kalety 

Miasto Kalety 1 914 800,96 zł 2 359 183.65 zł   4 273 984.61 zł I kw. 2016 – IV kw. 2017 

1.2. Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania 

mediów 
Miasto Kalety Bezkosztowo    -   zł do 2020 

1.3. Promocja działań 
przyczyniających się do 
wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów – 
szkolenia 

Miasto Kalety Bezkosztowo    -   zł do 2020 

2.1. Przeciwdziałanie niskiej 
Emisji poprzez montaż 

układów solarnych oraz ogniw 
fotowoltaicznych - w mieście 
Kalety Leśnym Zakątku Śląska 

Miasto Kalety 808 051,37 zł 4 578 957.77 zł   5 387 009.14 zł I kw. 2016 – IV kw. 2017 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UM w Kaletach
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3 Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 

3.1 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. 

Decyzja o przyjęciu roku bazowego, jako roku 2014 wynika z faktu, iż po przeanalizowaniu 

pozyskanych dla potrzeb opracowania przedmiotowego dokumentu danych właśnie w roku 

2014 charakteryzowały się one największą precyzyjnością (w latach poprzednich w wielu 

rozpatrywanych obszarach brak było danych pozwalających na określenie zużycia energii 

finalnej na terenie Gminy oraz wyznaczenie emisji CO2 objętych (zgodnie z wytycznymi 

BEI). Brak danych na lata przed rokiem 2000, a dane z lat 2000-2014 są fragmentaryczne 

i niespójne. 

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. 

Na potrzeby przygotowania BEI na terenie Gminy Kalety dokonano:  

 szczegółowych uzgodnień z podmiotami wymienionymi w pkt. 1.2 przedmiotowego 

dokumentu, 

 wizji w terenie, 

 opracowania ankiet dla podmiotów z sektora usługowo – biznesowego prowadzących 

działalność na terenie gminy. 

3.2 Całkowita emisja CO2 w Gminie Kalety w roku bazowym 2014 

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

wynosiła w roku bazowym 2014 – 46179 MgCO2. 
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Tabela 21 Emisja CO2 w roku bazowym 2014 w podziale na sektory  

SEKTORY i emisja CO2 2014 

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 811 1,8% 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 3456 7,5% 

Budynki mieszkalne 22576 48,9% 

Komunalne oświetlenie publiczne 536 1,2% 

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji UE – ETS) 11356 24,6% 

Tabor gminny 10 0,0% 

Transport publiczny 0 0,0% 

Transport prywatny i komercyjny 7434 16,1% 

Pozostałe 0 0,0% 

RAZEM 46179 100% 

Źródło: Opracowanie własne  

3.3 Emisji CO2 w sektorach objętych BEI  

Sektor mieszkaniowym 

Biorąc pod uwagę strukturę funkcji budynków na terenie Gminy zauważamy, iż znaczna 

część przypada na budynki mieszkalne. Zgodnie z zapisami wcześniejszej części 

opracowania na terenie Gminy brak jest miejskiej sieci ciepłowniczej oraz infrastruktury 

sieciowej gazowej przekłada się to bezpośrednio na fakt, iż budynki mieszkaniowe 

jednorodzinne w przeważającej ilości posiadają indywidualne źródła ciepła oparte na 

węglu.  

Dodatkowo autorzy opracowania zwracają uwagę, iż w sektorze mieszkaniowym za znaczną 

cześć emisji CO2 odpowiada zużycie energii elektrycznej.  

Zastosowanie w sektorze mieszkaniowym indywidualnych mocno emisyjnych źródeł ciepła 

opartych na węglu oraz wysokie zużycie energii elektrycznej powoduje, iż sektor ten 

w roku 2014 odpowiadał za blisko 48,9 % całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy – wyniosła 

ona 22576 Mg. 

Reasumując biorąc powyższe pod uwagę priorytetowym jest podjęcie działań 

zmierzających do zniwelowania obciążenia emisją CO2 powietrza atmosferycznego przez 

sektor mieszkaniowy. Odbywać się to może poprzez dalsze działania w zakresie 

dofinansowań wymiany źródeł ciepła mocno emisyjnych na mniej emisyjne źródła ciepła 

(odpowiedniej klasy sprawności cieplnej emisyjności kotły węglowe lub kotły gazowe oraz 

podłączenia do sieci ciepłowniczej). 

Należy również kontynuować rozpoczęte przez Gminę starania zmierzające do budowy na 

terenie Gminy infrastruktury sieciowej gazowej. Budowa sieci gazowej oraz podłączenie do 
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niej budynków z sektora mieszkaniowego znacznie przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 

w tym sektorze. 

Dodatkowo kierunek rozwoju polskiego budownictwa dokładnie określa Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków, w myśl, której „Państwa członkowskie 

zapewniają, aby: 

a) po dniu 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym 

zużyciu energii; 

b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz 

będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii” (Dz.U. L 153/21 

z 18.6.2010, art. 9).  

Wymogi prawne od 2018 roku przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii 

w nowopowstałych budynkach na terenie Gminy. 

Bardzo ważną rolę odegrają również w tym przypadku szeroko pojęte działania edukacyjne 

w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy zwłaszcza 

w kontekście dużego zużycia energii elektrycznej. Dlatego też w tym sektorze należy 

podjąć działania edukacyjne zwiększające świadomość społeczną o konieczności 

wprowadzania działań wpływających na zmniejszenie zużycia tego nośnika. 

Sektor transportowy  

Największy udział w emisji w sektorze transportowym przypada na transport prywatny 

i komercyjny, który w roku 2014 wyniósł 7434 MgCO2, co stanowi 16,1% całkowitej 

wartości emisji CO2 na terenie Gminy w 2014 roku. 

Gmina nie jest organizatorem transportu publicznego, a dysponuje jedynie taborem 

samochodowym, w głównej mierze specjalistycznym np. pojazdy OSP, w których 

emisyjność CO2 w ogólnym bilansie emisji na terenie gminy wyniosła w roku bazowym 2014 

10 MgCO2. 

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. 

Gmina natomiast prowadzi systematyczną (w miarę możliwości finansowych) modernizację 

gminnej infrastruktury drogowej. Działania te wpływają na jakość i bezpieczeństwo 

poruszania się po drogach gminnych oraz skracają czas przejazdu, co wpływa na 

ograniczenie emisji CO2 w sektorze transportowym na terenie gminy. 
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Dodatkowo można wskazać na zadania, które mogą zostać realizowane przez władze 

gminne, jak np. działania promujące zdrowy styl życia przy wykorzystaniu mobilności 

niezmotoryzowanej (np. rower miejski) oraz stworzenie warunków do jego wdrażania 

poprzez sukcesywną realizację ścieżek rowerowych. 

Sektor komunalny  

Sektor komunalny w głównej mierze został zidentyfikowany na podstawie danych 

uzyskanych z UM w Kaletach i charakteryzuje się najlepszymi jakościowo informacjami 

i danymi. Emisja CO2 w roku bazowym 2014 wyniosła 811 MgCO2, co w ogólnym bilansie 

emisji na terenie Gminy wynosi 1,8%. 

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

modernizacji obiektów znajdujących się w zarządzie Gminy. Przyczynią się niewątpliwie do 

tego działania zaplanowane do realizacji w ramach PGN-u w obrębie obiektów z sektora 

komunalnego. 

Sektor usługowy  

Emisja z sektora usługowego w roku bazowym 2014 w ogólnym bilansie emisji CO2 na 

terenie Gminy Kalety kształtowała się na poziomie 7,5 % i wyniosła 3456 MgCO2. 

Potencjał 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. Są to procesy niezależne od działań gminy. 

Sektor przemysłu 

Emisja CO2 związana z sektorem przemysłowym (gospodarstwa rolne) w ogólnym bilansie 

na terenie Gminy w roku bazowym 2014 wyniosła 11356 MgCO2, co stanowi 24,6 % 

całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy. Tak wysoka emisyjność z tego sektora związana 

jest ze zużyciem w przemyśle znacznej ilości energii elektrycznej. 

Redukcję emisji w tym sektorze upatrywać należy w działaniach modernizacyjnych 

wpływających na zmniejszenie energochłonności urządzeń i linii produkcyjnych. Są to 

jednak procesy nie zależne od działań gminy. 
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Sektor oświetlenia publicznego 

Emisja z tego sektora w roku bazowym 2014 wyniosła 536 MgCO2 i stanowiła 1,2 % 

całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy. Ograniczenia emisji w tym sektorze upatrywać 

należy w realizacji działaniach modernizacyjnych w obrębie infrastruktury oświetleniowej. 
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Tabela 22 BEI – Zużycie energii finalnej w roku 2014 na terenie Gminy Kalety 

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: Opracowanie własne  
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Tabela 23 BEI – Emisja CO2 w roku 2014 na terenie Gminy Kalety 

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: Opracowanie własne 
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4 Działania/zadania i środki zaplanowane na okres 2014-2020 

4.1 Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania 

4.1.1 Zobowiązania wynikające z prawa europejskiego 

Działania podejmowane w celu zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

mieszkańców należą do obowiązków własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie władze samorządowe zobligowane są do przestrzegania zapisów prawa 

krajowego i wspólnotowego wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  

Pakiet energetyczno-klimatyczny. Pakiet 3x20 

W marcu 2007 roku został przyjęty przez Parlament Europejski i przywódców krajów 

członkowskich UE pakiet klimatyczno- energetyczny, który zawiera następujące cele dla 

Unii Europejskiej: 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. 

w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 

w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie, co do 

redukcji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 

20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do 

prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię. 

Wdrożenie pakietu klimatycznego wsparte jest szeregiem dyrektyw, na mocy których 

zostały zainicjowane postawy proekologiczne we wszystkich energochłonnych sektorach 

gospodarki poszczególnych krajów do głównych aktów prawnych w tym zakresie należą: 

Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej  

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz promowania efektywności 

energetycznej w UE dla  osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej o 20% 

(zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla 

dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto, określa zasady 

opracowane w celu usunięcia barier na rynku energii oraz przezwyciężenia 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie krajowych 

celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020. 
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Wymogi dyrektywy są kluczowe dla wdrażania środków UE w latach 2014-2020. Państwa 

członkowskie mają zachęcać do stosowania instrumentów finansowania, by ułatwiać 

realizację celów dyrektywy. 

Dodatkowo wdrożenie dyrektywy nakłada na państwa członkowskie UE poniższe obowiązki: 

- Wspieranie inwestycji w renowację zasobów budynków mieszkaniowych 

i użytkowych i coroczna renowacja 3% powierzchni ogrzewanych/ chłodzonych 

budynków rządowych - za 40 % zużycia energii końcowej w UE odpowiadają 

budynki, 

- Nabywanie produktów, usług i budynków o dobrej charakterystyce energetycznej – 

do końca 2020 wszystkie nowe budynki o niemal zerowym zużyciu energii, 

- Wdrożenie systemu zobowiązującego do uzyskania oszczędności przez 

dystrybutorów energii w wysokości 1,5% rocz. wolumenu sprzedaży energii,  

- Podawanie do publicznej wiadomości oszczędności energii osiągniętych przez każdą 

stronę zobowiązaną, 

- Program zachęt dla MŚP7 do wykonania audytów energetycznych, 

- Poddanie dużych przedsiębiorstw audytowi energetycznemu. 

Odnosząc wyżej wskazane obowiązki na płaszczyznę jednostki samorządu terytorialnego 

niezwykle istotnym jest podejmowanie działań zmierzających do przyjmowania 

zintegrowanych i zrównoważonych planów na rzecz efektywności energetycznej (np. 

SEAP, PGN) wraz z jasno określonymi celami, do włączania obywateli w proces 

opracowywania i wdrażania tych planów oraz do właściwego informowania ich o treści 

planów i o postępach w realizacji celów. 

Plany takie mają przynieść znaczną oszczędność energii, w szczególności, jeżeli są 

wdrażane w ramach systemów zarządzania energią, które umożliwiają zainteresowanym 

instytucjom publicznym lepsze zarządzanie zużyciem energii.  

Dyrektywa ramowa 2005/32/WE  

Dyrektywa ustanawia ogólne zasady dotyczące wymogów ekoprojektu dla produktów 

wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne 

zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

Więcej niż 80% wpływu na środowisko mają decyzje podejmowane na etapie 

projektowania. Dlatego niezwykle ważnym jest świadome projektowanie konkretnych 

wyrobów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu ich życia: produkcji, 

eksploatacji i na etapie unieszkodliwiania odpadów. 

                                                           

7Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
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Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków 

Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy 

charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na 

ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez 

stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności 

cieplnej), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy 

odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu wybranych źródeł zasilania. 

4.1.2 Zobowiązania wynikające z prawa krajowego 

Zgodność Planu ze strategicznymi długookresowymi dokumentami prawa krajowego 

przedstawiona zostaje poniżej: 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków.  

Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, 

które zostały podzielone na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami 

rozwojowymi). Są to: 

 W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

- Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna, 

- Polska Cyfrowa, 

- Kapitał ludzki, 

- Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 

 W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

- Rozwój regionalny, 

- Transport, 

 W obszarze efektywności i sprawności państwa: 

- Kapitał społeczny, 

- Sprawne państwo. 

Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są zgodne z celem głównym Długookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności działania wskazane do 

realizacji w ramach Planu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy 

Kalety, założenia Planu wpisują się bowiem w obszar strategiczny – Konkurencyjność 

i innowacyjność gospodarki – Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 
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Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 

i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności. 

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne: 

 Sprawne i efektywne państwo, 

 Konkurencyjna gospodarka, 

 Spójność społeczna i terytorialna. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety jest kompatybilny z zapisami Strategii 

Rozwoju Kraju określonymi w drugim obszarze strategicznym Cel II.6 Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko gdyż działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu 

wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy i ograniczą 

emisję CO2 z zewidencjonowanych sektorów. 

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 

Celem głównym Strategii jest: Zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych 

pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do 

zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 

Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 

Cele szczegółowe: 

 Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

 Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię, 

 Poprawa stanu środowiska. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety wpisuje się swoimi założeniami 

w określone wyżej cele szczegółowe Polityki energetycznej Polski do roku 2030. 

W trakcie konsultacji znajduje się dokument poszerzający zakres PEP do 2050r. 

Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowiskowe perspektywa do 2020 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne środowiskowe (SBEiŚ) jest jedną z 9 

zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegóławia zapisy 

średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie 

energetyki i środowiska, z drugiej zaś, stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej 

Polski i innych programów rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji SBEiŚ. 

Ponadto w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, SBEiŚ koresponduje z celami 

rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim 
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w dokumencie Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu (wpisując się także w jej kluczowe inicjatywy 

przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej wpisuje się w założenia SBEiŚ. 

4.1.3 Długoterminowy cel strategiczny  

Biorąc pod uwagę: 

- stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Kalety, 

- zapotrzebowanie Gminy na energię pierwotną, 

- zapisy prawa europejskiego i krajowego w zakresie efektywności energetycznej 

obiektów, 

został określony długoterminowy cel główny/strategiczny, który brzmi: 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie gospodarki 

niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu 

nośników energii na terenie Gminy Kalety. 

Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu strategicznego 

mają długofalowe procesy w zakresie m.in.: 

 monitoringu energetycznego, 

 szeroko pojętej edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy oraz pracowników 

Urzędu Miejskiego i podległych mu jednostek,  

 działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną dostaw, 

 działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie. 

Działania te nie są projektami, lecz długofalowymi procesami, które w perspektywie czasu 

przynoszą kumulujące się oszczędności energii. 

 Monitoring energetyczny Gminy, 

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 gminie obejmującej obiekty gminne oraz 

punkty oświetleniowe stanowiącej mechanizm monitorujący zużycie nośników przez 

obiekty gminne. Aby monitoring energetyczny gminy przyniósł oczekiwane rezultaty 

kluczowym jest przeprowadzenie: 

- audytu początkowego pozwalającego określić bieżący stan obiektów 

administrowanych przez Gminę, 
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- 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 przez Gminę, jednocześnie przy bieżącej analizie zużycia mediów 

w poszczególnych obiektach pozwoli przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościami w ich 

zużyciu. 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

Edukacja ekologiczna winna być prowadzona pośród: 

- Pracowników jednostek samorządowych, jednostek organizacyjnych.  

Ma ona na celu wskazywanie dobrych praktyk w bieżących działaniach pracowników 

jednostek samorządowych. 

- Mieszkańców Gminy w tym dzieci i młodzieży  

Akcje edukacyjne można prowadzić podczas imprez cyklicznie organizowanych 

przez władze gminne. Kluczowym jest wskazanie możliwości działań wpływających 

na prawidłową gospodarkę odpadami, gospodarowanie zużyciem wody oraz 

zużyciem światła, zakupem sprzętu gospodarstwa domowego o parametrach wysoce 

energooszczędnych, a przede wszystkim stosowanie nowoczesnych źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych. Wprowadzenie działań prośrodowiskowych przyczyni 

się do ograniczenia zużycia energii pierwotnej w obrębie Gminy. 

Akcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach powinny być również skierowane do 

dzieci i młodzieży, aby standardy zachowań były wdrażane już od najmłodszych lat. 

 Działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną i ograniczenie 

emisji substancji szkodliwych w obiektach sektora publicznego, 

Niezwykle istotnym jest również, aby Gmina prowadziła horyzontalne działania 

związane z efektywnością energetyczną i ograniczenie emisji substancji szkodliwych:  

- zakup urządzeń elektronicznych o możliwie niskim poborze energii (stosowne zapisy 

w dokumentach odnoszących się do zamówień publicznych. Wykorzystanie 

kryteriów Energy Star jako kryterium minimum podczas organizacji przetargów 

pozwoli ustrzec jednostkę przed zakupem nieefektywnych urządzeń). 

Potencjału oszczędności na poziomie 50 % w tym zakresie (zakup i wykorzystanie 

urządzeń biurowych) można upatrywać między innymi w: 

 zastąpieniu monitorów konwencjonalnych monitorami LCD/LED, 
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 zastąpieniu osobnych urządzeń jednofunkcyjnych scentralizowanymi 

urządzeniami wielofunkcyjnymi, 

 zastąpieniu drukarek osobistych drukarką centralną (oraz urządzeniami 

wielofunkcyjnymi. 

 elektronicznym obiegu dokumentów w celu obniżenia emisji CO2, politykę 

racjonalnego użytkowania wody, ciepła i energii w obiektach gminnych. 

 Działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie, 

W ramach swoich kompetencji Gmina utrzymuje sieć dróg lokalnych, których stan często 

jest niezadowalający (spękania, uskoki, pęknięcia, ubytki, wyrwy), które powodują 

obniżenie średniej prędkości przejazdu i płynności ruchu, a co za tym idzie powodują 

zwiększenie zużycia paliwa i emisję szkodliwych substancji. W ramach nakładów na 

bieżące utrzymanie dróg wykonywane są prace remontowe poprawiające, jakość sieci 

drogowej, a tym samym upłynniające ruch i zmniejszenie zużycia paliwa i emisji 

zanieczyszczeń. Działania te są planowane w okresach rocznych i nie są ujmowane, jako 

odrębne inwestycje, jednakże ich wpływ na obniżenie emisji jest niezaprzeczalny. 

4.2 Krótko/średniookresowe cele/działania  

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, 

Cel szczegółowy II – Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii na 

terenie Gminy. 

Oddziaływanie celu głównego oraz celów szczegółowych przyniesie następujące korzyści: 

 redukcję emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

 redukcję zużycia energii finalnej,  

 ograniczenie wpływu działań JST na emisję gazów cieplarnianych, 

 wykorzystanie technicznego, potencjału energii odnawialnej na terenie Gminy, 

 poprawę jakości powietrza na terenie Gminy, 

 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej. 

Cele szczegółowe realizowane będą poprzez konkretne działania inwestycyjne 

i nieiwestycyjne wskazane w kolejnym rozdziale opracowania. 
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Tabela 24 Zestawienie celów wynikających z programu gospodarki niskoemisyjnej 

Długoterminowy 
cel strategiczny 

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zrównoważonym 

i efektywnym wykorzystaniu nośników energii na terenie Gminy Kalety. 

Cele szczegółowe 

Cel szczegółowy I 
Wzrost efektywności energetycznej obiektów na 

terenie Gminy 

Cel szczegółowy II 
Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych 

Źródeł Energii na terenie Gminy. 
Źródło: opracowanie własne  

Zarówno długoterminowy cel strategiczny jak i cele szczegółowe wpisują się 

w założenia dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Gminy, co zostało 

uargumentowane w pkt.2.2.2 przedmiotowego opracowania. 
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Tabela 25 Tabela działań krótko/średniookresowych 

Cel 
Szczegółowy 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik Produktu Wskaźnik rezultatu Uwagi 

Cel szczegółowy I 
– 

Wzrost 
efektywności 
energetycznej 
obiektów na 

terenie Gminy 

1.1. Przeciwdziałanie niskiej 
Emisji poprzez kompleksową 

termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej w 

mieście Kalety8 

Miasto Kalety 
I kwartał 2016 
- IV kwartał 

2017 

2 budynki komunalne poddane 
termomodernizacji tj.: 

budynek Miejskiego Domu 
Kultury w Kaletach oraz 

budynek Publicznego 
Gimnazjum w Kaletach 

2 instalacje OZE (panele 
fotowoltaiczne) 

Redukcja zużycia energii – 780 
MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 275 Mg/a 
Roczna produkcja energii z OZE – 15 
MWh/a 

Zakres wg fiszki ZIT 

1.2. Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania 

mediów 
Miasto Kalety do 2020 Wszystkie placówki oświatowe 

Redukcja zużycia energii – 1 MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 1,1 Mg/a 

Regulamin do opracowania. 
Konkurs obejmie wszystkie 

placówki po uprzedniej 
analizie zużycia mediów 

1.3. Promocja działań 
przyczyniających się do 
wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów – 
szkolenia 

Miasto Kalety do 2020 
 

3 szkolenia 
 

Niemierzalne 

Wykonane bezkosztowo 
przez podmioty trzecie 
wykonujące zadania z 

zakresu edukacji 
ekologicznej. 

Cel szczegółowy 
II 

Wzrost udziału 
energii 

pochodzącej z 
Odnawialnych 

Źródeł Energii na 
terenie Gminy 

2.1. Przeciwdziałanie niskiej 
Emisji poprzez montaż 

układów solarnych oraz ogniw 
fotowoltaicznych - w mieście 
Kalety Leśnym Zakątku Śląska 

Miasto Kalety 
I kwartał 
2016- IV 

kwartał 2017 

300 instalacji OZE do produkcji 
energii elektrycznej, 
120 instalacji OZE do produkcji 
energii cieplnej 

120 solarów * 7m2 * 0,525 MWh/rok 
= 437 MWh = ok. 151 MgCO2 

300 fotowoltaik * 1kW * 0,95 
MWh/rok = 285 mWh = ok. 300 
MgCO2 

Redukcja zużycia energii – 722 
MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 451 Mg/a 

Zakres zgodny z fiszką ZIT 

1.1. Przeciwdziałanie niskiej 
Emisji poprzez kompleksową 

termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej w 

mieście Kalety 

Miasto Kalety 
I kwartał 
2016- IV 

kwartał 2017 

2 budynki komunalne poddane 
termomodernizacji tj.: 

budynek Miejskiego Domu 
Kultury w Kaletach oraz 

budynek Publicznego 
Gimnazjum w Kaletach 

2 instalacje OZE ( panele 
fotowoltaiczne) 

Redukcja zużycia energii – 780 
MWh/a 
Redukcja emisji CO2 – 275 Mg/a 
Roczna produkcja energii z OZE – 15 
MWh/a 
 

Zakres wg fiszki ZIT 

Źródło: Opracowanie własne  

                                                           

8 Przedmiotowe działanie wpisuje się również w cel szczegółowy II gdyż zadanie swoim zakresem rzeczowym obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznych na poddanych termomodernizacji 

budynkach. Zgodnie z tą argumentacją zadanie zostaje powtórzone w tabeli zadań odnoszących się do celu szczegółowego nr II. 
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Wskazane w powyższej tabeli działania wpłyną na redukcję emisji z zdefiniowanego na 

podstawie inwentaryzacji w terenie obszaru problemowego (indywidualne źródła ciepła), 

stanowią również konsekwencję opracowanej BEI, która zdefiniowała zużycie energii 

finalnej oraz odpowiadającą jej emisję CO2 w sektorach objętych inwentaryzacją. 

Szczegółowy opis zadań wskazanych w tabeli 25 w podziale na odpowiadające im cele 

szczegółowe. 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gminy 

Działanie 1.1. Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez kompleksową termomodernizacje 

budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety. 

Projekt polegał będzie na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej w mieście Kalety: Budynek Miejskiego Domu Kultury w Kaletach oraz 

Publicznego Gimnazjum w Kaletach wraz z wymianą źródła ciepła. Dodatkowo na 

termomodernizowanych budynkach planowany jest montaż instalacji OZE - (ogniwa 

fotowoltaiczne). 

Działanie 1.2. Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów. 

Działanie bezinwestycyjne polegające na realizacji programu oszczędności w zużyciu 

mediów w placówkach oświatowych i edukacyjnych znajdujących się na terenie Gminy 

Knalety. Działanie to swoim zakresem wpisuje się w opisany w ramach realizacji 

długoterminowego celu strategicznego proces w zakresie edukacji ekologicznej 

społeczeństwa. 

Działanie to zmierza do osiągnięcia jak najwyższych oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej, wody i paliwa do celów grzewczych. Oszczędności te zostaną uzyskane 

poprzez świadome i racjonalne zarządzanie mediami przez pracowników placówek oraz 

użytkowników.  

W oparciu o opracowany regulamin, w konkursie zostanie przeprowadzona ocena 

uczestniczących placówek, a zwycięzcy otrzymają nagrody. Istotnym elementem jest 

kontynuacja prowadzenia pełnego monitoringu mediów i zaangażowanie wszystkich szkół, 

tak by wskazać liderów działań, a jednocześnie móc nagrodzić za udział w oszczędnościach 

każdą placówkę. 

Działanie 1.3. Promocja działań przyczyniających się do wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów – szkolenia 
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Działanie zakłada organizację na terenie Gminy Kalety trzech dedykowanych szkoleń 

promujących dobre praktyki wpływające na wzrost efektywności energetycznej obiektów 

na terenie gminy. 

Szkolenia dedykowane będą mieszkańcom gminy oraz przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność gospodarczą na terenie Gminy. 

Władze gminne zakładają (w celu realizacji przedmiotowego zadania) skorzystać z ofert 

firm Zewnętrznych, które świadczą usługi związane z prowadzeniem tego typu szkoleń 

w ramach pozyskanych dofinansowań (np. w ramach konkursu Edukacji Ekologicznej 

dofinansowanej przez NFOŚiGW). 

Cel szczegółowy II Wzrost udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii 

na terenie Gminy 

Działanie 2.1. Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz 

ogniw fotowoltaicznych - w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska 

Projekt będzie polegał na promowaniu gospodarki niskoemisyjnej poprzez montaż 

kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych 

w gminie Kalety, będący dopełnianiem kompleksowej termomodernizacji budynków 

prywatnych (dla osób którzy na własny koszt wykonali docieplenie ścian, wymienili stolarkę 

okienną). Projekt przewiduje również montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu 

Miejskiego w Kaletach, która również będzie dopełnieniem kompleksowej 

termomodernizacji. 

W działania utworzonych zostanie: 

 300 instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne), 

 120 instalacji OZE do produkcji energii cieplnej (panele solarne). 
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5 Wskaźniki monitorowania 

Ze względu, zatem na fakt, iż sporządzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz 

w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 

2008 roku dla docelowego roku realizacji (2020) Planu przewiduje się osiągnięcie 

wskaźników, które wpisują się bezpośrednio w zidentyfikowany cel główny/strategiczny 

i odnoszą się do celów zdefiniowanych w Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym są nimi: 

 poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego (2014): 9815 MgCO2, tj. 

21,3%, 

 zużycie energii finalnej – redukcja w stosunku do prognozy na 2020: 59 MWh, tj. -

0,1%, 

 udziału energii z OZE w bilansie na rok 2020: 7,5 %9. 

Częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia wskaźników 

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. 

Zadania określone do realizacji w ramach Planu zarówno te o charakterze inwestycyjnym 

i te o charakterze nieinwestycyjne będą realizowane zgodnie z zakresem kompetencji 

wydziałów wchodzących w skład Urzędu Miasta w Kaletach.  

Monitorowanie wskaźników wskazanych powyżej znajdzie się gestii wydziałów UM 

w Kaletach. 

                                                           

9
wliczając obligatoryjny udział 20% zielonej energii w każdej kWh prądu elektrycznego 



Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Kalety 

 

 
 

62 | S t r o n a  

Tabela 26 Prognozy zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2020 roku bez wdrożenia działań PGN 
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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 

 

115% 
  

105% 80% 77% 80% 
 

98% 100% 
  

95% 122% 
 

96% 

                 

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 

[Mg/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 
[Mg/MWh] 

0,7 
               

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 27 Prognozy zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2020 roku z uwzględnieniem działań PGN 
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Razem sektory 22052 0 0 46 624 12141 7533 0 42245 224 0 0 885 1272 1 87023 

Udział 25,34% 0,00% 0,00% 0,05% 0,72% 13,95% 8,66% 0,00% 48,54% 0,26% 0,00% 0,00% 1,02% 1,46% 0,00% 100,00% 

                 

                 

Kategoria 
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Razem sektory 15436 0 0 10 167 3703 2252 0 14617 90 0 0 88 0 0 36364 

Razem 15436 0 0 10 167 3703 2252 0 14617 90 0 0 88 0 0 36364 

Odnośne współczynniki emisji CO2 [Mg/MWh] 0,7 0 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] 0,7 

               Źródło: Opracowanie własne
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6 Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Procedura aktualizacja dokumentu będzie prowadzona w identyczny sposób jak dla 

pozostałych dokumentów strategicznych Gminy. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej będzie Urząd 

Miasta w Kaletach. 

Podstawą do aktualizacji PGN będą: 

 Wnioski interesariuszy, w tym dostarczenie do Urzędu - przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie gminy - wypełnionych o informację dotyczące 

inwestycji wpływających na gospodarkę niskoemisyjną ankiet (wzór ankiety 

w załączniku), 

 Wyniki pośredniej inwentaryzacji emisji (MEI), 

 Ewaluacja programu, 

 Zmiany otoczenia prawnego i gospodarczego (polityka klimatyczna, nowe 

technologie), 

 Otwarcie nowych możliwości finansowania. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury aktualizacyjnej będzie Urząd 

Miasta w Kaletach. 

 

 



Plan gospodarki niskoemisyjnej  

dla Gminy Kalety 

 

 
 

65 | S t r o n a  

 
7 Uwagi i wnioski 

Niniejszy dokument wyznacza kierunek działań dla Gminy w zakresie gospodarki 

niskoemisyjnej. Realizacja konkretnych zadań oraz ich zakres uzależnione będą od 

kondycji finansowej Gminy.  

Zastrzeżenia: 

1. Realizacja zadań może być uzależniona od możliwości dofinansowania ich przez środki 

zewnętrzne. 

2. Wysokość proponowanych dofinansowań może ulec zmniejszeniu. 

3. Realizacja proponowanych dofinansowań nie wyklucza kontynuacji prowadzonych 

obecnie przez Gminę programów dofinansowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Biuro Doradcze Altima S.C 

ul. Żeliwna 38 

40-599 Katowice 

fax 32 750 86 84 

www.biuroaltima.pl 
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11 Załączniki 

11.1 Założenia do obliczeń (zapotrzebowanie na ciepło i paliwa w budynkach)  

Nazwa parametru Wartość Jednostka 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku nieocieplonego 2014 250 kWh/m2 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku ocieplonego 2014 110 kWh/m2 

Średnia ilość dni grzewczych w latach 1995-2013 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 
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gdzie: 

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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11.2  Wzór Ankiety 

Ankieta 

W związku z przygotowywanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety zwracamy się 

z prośbą do przedsiębiorców o wypełnienie poniższej ankiety (karty informacyjnej). 

Wszystkich Państwa prosimy o uzupełnienie punktów 1,2 ankiety. 

Dodatkowo ci z pośród Państwa, którzy planują realizację inwestycji wpływających na 

gospodarkę niskoemisyjną na terenie Gminy proszeni są o uzupełnienie wszystkich informacji 

zawartych w ankiecie. Przekazane przez Państwa informacje w zakresie planowanych do realizacji 

inwestycji zostaną zamieszczone w dokumencie ogólnodostępnym na stronie Urzędu Miasta 

w Kaletach, a ich zgłoszenie oznacza wyrażenie woli ich realizacji we wskazanym zakresie 

i terminie. W przypadku niepełnych informacji dotyczących inwestycji (brak odpowiedzi na 

którekolwiek pytanie zawarte w ankiecie) nie będą one uwzględniane w opracowaniu. 

Ankiety nie są podstawą do przyznania dofinansowania. 

1. Nazwa i adres przedsiębiorstwa, 

NIP Profil działalności Dane 

kontaktowe osoby udzielającej 

informacji. 

Nazwa ……………………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………………… 

Profil działalności ……………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu ……………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………………………… 

Email ……………………………………………………………… 

2. Podstawowe informacje dotyczące 

przedsiębiorstwa: 

 

Powierzchnia zabudowana: ……………… m2 

Rok budowy ……………………… 

Budynki ocieplone         □  TAK   □  NIE 

Aktualne źródła ciepła: …………………………………………… 

Zużycie energii cieplnej wroku 2014 ………………………kWh 

Zużycie energii elektrycznej w roku 2014 ………………………kWh 

Planowane do realizacji inwestycje wpływające na poprawę gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 

[dotyczy jedynie inwestycji, które spowodują ZMNIEJSZENIE emisji CO2 w stosunku do stanu sprzed realizacji] 

3. Nazwa i krótka charakterystyka 

inwestycji 
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4. Czy inwestycja wymaga oceny 
oddziaływania na środowisko  

(zgodnie z zapisami Ustawy z 
dnia 03.10.2008 r. o 
udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie 
udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na 
środowisko - Dz.U. z 2013 
r.poz.1235 z póź. zmianami)  

 

 □ TAK       □ NIE 

5. Okresu realizacji inwestycji 

(zaznaczyć) 

 

□  2015  □  2016  □  2017  □  2018  □  2019  □  2020  □ po 2020 

 

6. Źródła finansowania 

(prywatne, UE, kredyt) oraz 

wartość w setkach tysięcy zł. 

 

□  Własne 

□  Kredyt 

□  UE 

□  Inne ………………………………………(jakie?) 

Koszt inwestycji ………………………… tys. zł 

7. Pozyskane decyzje, 

uzgodnienia, pozwolenia 

 

□  Uzgodnienia branżowe 

□  Ocena oddziaływania na środowisko 

□  Decyzja środowiskowa 

□  Pozwolenie na budowę 

8. Efekty inwestycji 

□  Zmniejszenie emisji CO2 o ………………………… ton rocznie 

□  Zmniejszenie zużycia energii o ………………….kWh rocznie 

□  Zmniejszenie zużycia paliwa  o ………………………………………… rocznie (wskazać 

typ paliwa i ilość). 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że 
przedstawione powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jednoczenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowej karcie 

informacyjnej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2014 poz. 1182). 

 

……………………………….. 

Podpis  
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