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WPROWADZENIE 
 

                 

Polityka rowerowa tworzona dla określonego obszaru powinna być realną odpowiedzią 

na istniejące uwarunkowania transportowe i środowiskowe. Obecnie, w celu kreowania 

zrównoważonego transportu przyjaznego środowisku, należy uznać rower za jeden 

z najważniejszych i najbardziej popularnych środków transportu, który jest przyjazny środowisku 

i zdrowiu człowieka. Z tego względu konieczna jest budowa tras rowerowych oraz popularyzacja 

ruchu rowerowego.  

Rozwój tras rowerowych i organizacja ruchu rowerowego na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego wymagają przyjęcia określonej polityki rozwojowej w tym zakresie, uwzględniającej 

stworzenie spójnego systemu tras rowerowych oraz prowadzenie szerokiej promocji, edukacji 

i zarządzania ruchem rowerowym. Dlatego 27 stycznia 2022 r. podpisany został list intencyjny 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Kalety, Gminą Krupski Młyn, Gminą Miasteczko 

Śląskie, Gminą Ożarowice, Gminą Radzionków, Gminą Świerklaniec, Gminą Tarnowskie Góry, 

Gminą Tworóg, Gminą Zbrosławice, w którym ww. jednostki samorządu terytorialnego deklarują 

współpracę na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras Rowerowych 

na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030. 

Niniejszy dokument jest istotnym instrumentem kształtowania lokalnej polityki rowerowej osadzonej 

w szerszym kontekście, który stanowią ustalenia na poziomie wojewódzkim wyrażone 

w dokumentach:  

− Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci 

regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym) - dokument przyjęty Uchwałą 

nr 1221/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.06.2019 r.  

Dokument wyznacza kierunek polityki rowerowej na najbliższe lata. Jest to opracowanie, które 

przede wszystkim wskazuje korytarze ruchu rowerowego, czyli pasy terenu, w obrębie których 

wytyczone i budowane będą regionalne trasy rowerowe. Ponadto opracowanie określa standard 

techniczny oraz sposób znakowania regionalnych tras rowerowych. Dokument powstał na bazie 

wcześniej sporządzonych audytów i ekspertyz, w oparciu o zapisy regionalnych dokumentów 

strategicznych oraz szerokich konsultacji zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego jak 

i organizacjami społecznymi. Dokument uwzględnia także zalecenia Zespołu ds. mobilności 

rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP w zakresie numeracji oraz spójności 

z trasami krajowymi i europejskimi. 

− Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej – dokument przyjęty Uchwałą 

nr 1220/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 05.06.2019 r. 

Dokument został opracowany na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, powstał 

w wyniku szerokiej współpracy z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych 

oraz  Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej w Województwie 

Śląskim. Dokument bazuje na analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce 

i przykładach dobrej praktyki z kraju i zagranicy; jest zgodny z aktualnie obowiązującymi w Polsce 

przepisami. Standardy są stosowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i jego 

jednostki organizacyjne, w szczególności przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i rekomendowane są 

wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego. 
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Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci 

regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym) i Standardy i wytyczne kształtowania 

infrastruktury rowerowej przyczynią się do stworzenia spójnego systemu regionalnych tras 

rowerowych o wysokich walorach komunikacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych i wysokim 

standardzie technicznym, który jednocześnie jako element zagospodarowania przestrzennego, 

będzie miał także wpływ na jakość przestrzeni i krajobrazu. 

Jako cel główny niniejszego Programu przyjęto: Rozwój tras rowerowych i ruchu rowerowego 

na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego zintegrowany z regionalną polityką rowerową 

Województwa Śląskiego.  

Program Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 

określa priorytety rozwojowe w zakresie rozwoju tras rowerowych i ruchu rowerowego, zakładając 

przy tym przestrzeganie regulacji prawnych na poziomie unijnym i krajowym oraz wytycznych 

zawartych w dokumentach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu 

tarnogórskiego.  

Punktem wyjścia dla opracowania Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego na lata 2022-2030 było sporządzenie diagnozy stanu infrastruktury rowerowej 

odrębnie dla każdej z gmin powiatu tarnogórskiego. Opracowania diagnostyczne podejmowały 

zagadnienia konieczne do planowania w obszarze rozwoju tras rowerowych na terenie całego 

powiatu tarnogórskiego. Diagnozy opracowane zostały w oparciu o syntezę i analizę danych 

pozyskanych w badaniach terenowych oraz o materiały udostępnione przez Starostwo Powiatowe 

w Tarnowskich Górach, Urząd Miejski w Kaletach, Urząd Gminy Krupski Młyn, Urząd Miejski 

w Miasteczku Śląskim, Urząd Gminy Ożarowice, Urząd Miasta Radzionków, Urząd Gminy 

Świerklaniec, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Urząd Gminy Tworóg, Urząd Gminy 

Zbrosławice. 

Opracowania diagnostyczne uwzględniały: 

− uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne i społeczno-gospodarcze, 

− istniejące na terenie gmin trasy rowerowe i infrastrukturę towarzyszącą, 

− identyfikację potencjalnych generatorów ruchu rowerowego, 

− identyfikację istniejącego i prognozowanego ruchu rowerowego, 

− implementację przebiegu korytarzy głównych tras rowerowych w granicach powiatu 

tarnogórskiego, 

− preferencje mieszkańców związane z ruchem rowerowym (dotyczy tylko Gminy Tarnowskie 

Góry), 

− analizę w zakresie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT) 

wskazującą na możliwości rozwoju tras rowerowych i ruchu rowerowego, 

− analizę istniejących tras rowerowych w odniesieniu do holenderskiej metodologii tzw. pięciu 

wymogów organizacji standaryzacyjnej C.R.O.W1. 

Diagnozy stanowią źródło informacji o aktualnej kondycji gmin z obszaru powiatu tarnogórskiego 

w zakresie możliwości i potrzeb dla rozwoju tras rowerowych. Wnioski z opracowań 

diagnostycznych zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie w rozdziale 2. Uwarunkowania 

rozwoju tras rowerowych – analiza SWOT i wnioski z diagnozy. 

 
1 Metodologia opublikowana w podręczniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury „Design Manual 

for Bicykle Traffic”, C.R.O.W, 2017. 
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Kolejnym etapem było określenie wizji rozwoju tras rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego oraz priorytetów rozwojowych polityki rowerowej jako zintegrowanej z regionalną 

polityką rowerową Województwa Śląskiego. Cele priorytetowe Programu Rozwoju Tras 

Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 uwzględniają budowę 

spójnego systemu tras rowerowych o wysokich walorach komunikacyjnych, rekreacyjnych 

i turystycznych oraz stworzenie spójnego systemu promocji, edukacji i zarządzania ruchem 

rowerowym. W ramach celów priorytetowych określono cele szczegółowe i kierunki działań. 

Metodą ekspercko-konsultacyjną wypracowano mapę przebiegu kluczowych długodystansowych 

tras rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego, odnoszących się do wyznaczonych 

w województwie śląskim regionalnych tras rowerowych (Załącznik 1. Mapa planowanych tras 

rowerowych – powiat tarnogórski). Na odrębnych mapach przedstawiono przebieg planowanych 

tras rowerowych w poszczególnych gminach powiatu tarnogórskiego (załączniki 2 – 10). 

W ramach niniejszego dokumentu wskazano także instrumenty i wytyczne wdrożeniowe, które 

zakładają realizację wskazanych celów w założonej na lata 2022-2030 perspektywie czasowej. 

Dla poprawności wdrażania założeń programowych przyjęto procedurę monitoringu i ewaluacji.  

Zarówno w diagnozach opracowanych dla gmin powiatu tarnogórskiego oraz w Programie Rozwoju 

Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 przyjęto zasadę 

stosowania terminologii rekomendowanej przez wskazane powyżej dokumenty przyjęte przez 

Zarząd Województwa Śląskiego, zawierające słowniki pojęć.  

Biorąc pod uwagę rekomendacje ww. dokumentów, a także charakter rozwiązań istniejących 

oraz planowanych na terenie powiatu tarnogórskiego, w diagnozach oraz w Programie 

dla określenia infrastruktury rowerowej zastosowano pojęcia: 

− trasa rowerowa2 - to czytelny, oznakowany i spójny ciąg różnych rozwiązań 

infrastrukturalnych umożliwiających wygodną i bezpieczną jazdę rowerem. Trasa rowerowa 

może obejmować: 

• drogi dla rowerów oraz drogi dla rowerów i pieszych, pasy i kontrapasy rowerowe 

(w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym); 

• ulice o uspokojonym ruchu (strefa 30); 

• strefy zamieszkania; 

• łączniki rowerowe; 

• drogi niepubliczne (np. wały rzek, drogi techniczne, nieczynne linie kolejowe); 

• drogi publiczne o małym natężeniu ruchu samochodowego; 

• inne odcinki, które mogą być bezpiecznie i wygodnie wykorzystywane przez 

rowerzystów. 

Trasy rowerowe dodatkowo dzielą się również ze względu na pełnioną funkcję i mogą pełnić różne 

funkcje jednocześnie. W szczególności należy wyróżnić funkcje3:  

• komunikacyjne – dojazdy do pracy, szkoły, itp., 

• rekreacyjne – jednodniowe przejażdżki, 

• sportowe – np. treningi kolarskie na szerokich drogach dla rowerów, 

• turystyczne – wielodniowe, długodystansowe wyjazdy z bagażem. 

 
2 Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej, 12/2018, str. 4; Założenia regionalnej polityki 

rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci  regionalnych tras rowerowych (w ujęciu 
korytarzowym), 06/2019, str. 27.  
3 Standardy i wytyczne…, str. 12. 
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− szlak rowerowy4 - to trasa wycieczkowa dla rowerzystów, oznaczona specjalnymi 

symbolami PTTK wyznaczającymi jej przebieg. Zgodnie z normami znakowania PTTK 

szlaki rowerowe oznaczone są białymi kwadratami z czarnym symbolem roweru i paskiem 

koloru szlaku. Można jednak spotkać w terenie oznaczenia nie trzymające się tych norm 

(zwłaszcza starsze szlaki), np. biały kwadrat z symbolem roweru w kolorze szlaku. Szlaki 

rowerowe najczęściej nie spełniają żadnych standardów technicznych. 

Program Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 

jest dokumentem, który uchwalony w ramach kompetencji każdej z jednostek samorządu 

terytorialnego z terenu powiatu tarnogórskiego, wskazuje założenia priorytetowe związane 

z rozwojem tras rowerowych i wpisuje się konsekwentnie w założenia polityki rowerowej przyjętej 

w województwie śląskim. Dokument stanowi także ważne narzędzie do ubiegania się o zewnętrzne 

środki finansowe, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.  

 

 

  

 
4 Standardy i wytyczne…, str. 4; Założenia regionalnej polityki rowerowej…, str. 27. 
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1. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE PROGRAMU  

                 

Samorządy nie są zobligowane do opracowania dokumentu programowego, który traktuje 

o rozwoju tras rowerowych na określonym obszarze. Jednak jeśli jednostki samorządu 

terytorialnego zakładają konstruktywne planowanie i zarzadzanie w tym sektorze oraz jego 

sprawny rozwój musza brać pod uwagę konieczność finansowania inwestycji ze środków 

zewnętrznych, do których na drodze aplikowania korzysta się z dokumentu programowego. 

Tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego, który jest możliwy przy odpowiedniej 

infrastrukturze, leży w gestii samorządów, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę kwestie 

związane z koniecznością ochrony środowiska, rozwoju transportu zrównoważonego 

oraz bezpieczeństwa na drogach.  

Samorządy z obszaru powiatu tarnogórskiego dostrzegły duże możliwości rozwojowe jakie daje 

opracowanie planistyczne w zakresie rozwoju tras rowerowych, dlatego podjęły tę inicjatywę 

zawierając 27 stycznia 2022 r. list intencyjny na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci tras 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w jednolitym standardzie w formie dokumentu 

pn. Program Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-

2030. 

Przedmiotowy dokument opracowany został z uwzględnieniem zapisów dokumentów wyższego 

szczebla - na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym oraz lokalnym. Cele i kierunki 

działań przyjęte w niniejszym Programie znajdują bezpośrednie odniesienie do założeń 

rozwojowych zawartych w przytoczonych dokumentach, przez co została zapewniona zgodność 

z dokumentami nadrzędnymi. 

Na poziomie wspólnotowym wykładnię polityki rozwojowej dla niniejszego Programu stanowią: 

− Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 

− Biała Księga Transportu Komisji Europejskiej, 

− Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne 

dla europejskiego sektora turystycznego - COM (2010) 352, wersja końcowa, 

− Program Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027,  

− Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 

− Strategia Europa 2020, 

− Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. „Przywracanie przyrody do naszego 

życia”. 

Na poziomie krajowym wykładnię polityki rozwojowej dla niniejszego Programu stanowią: 

− Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 

− Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

− Projekt Umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, 

− Strategia Rozwoju Zrównoważonego Polski do roku 2025, 

− Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

− Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

− Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Na poziomie regionalnym wykładnię polityki rozwojowej dla niniejszego Programu stanowią: 

− Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, 

− Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+, 
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− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, 

− Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 

− Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego,  

− Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci 

Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym) - Uchwała Nr 1221/45/VI/2019 

Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r., 

− Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej - Uchwała Nr 1220/45/VI/2019 

Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r. 

Na poziomie lokalnym wykładnię polityki rozwojowej dla niniejszego Programu stanowią 

dokumenty poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Powiat Tarnogórski: 

− Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022, 

− Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024 z perspektywą 

do roku 2029. 

Gmina Kalety: 

− Strategia rozwoju Miasta Kalety do roku 2025, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety, 

− Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2027 z perspektywą na lata 

2026-2030. 

Gmina Krupski Młyn: 

− Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016-2026, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krupski 

Młyn, 

− Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2020-2023 z perspektywą 

do 2026 roku. 

Gmina Miasteczko Śląskie: 

− Strategia Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko 

Śląskie, 

− Program ochrony środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie do roku 2024 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028. 

Gmina Ożarowice: 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice, 

− Program ochrony środowiska dla Gminy Ożarowice na lata 2016-2020 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024. 

Gmina Radzionków: 

− Strategia Rozwoju Gminy Radzionków na lata 2014-2025, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Radzionków. 
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Gmina Świerklaniec: 

− Strategia Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 wraz z Planem funkcjonalno-

użytkowym zarządzania parkiem w Świerklańcu, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec 

− Program ochrony środowiska dla Gminy Świerklaniec na lata 2018-2021 z perspektywą 

na lata 2022-2025. 

Gmina Tarnowskie Góry: 

− Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022, 

− Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2030 – w opracowaniu, 

− Program Ochrony Środowiska dla miasta Tarnowskie Góry, 

− Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Tarnowskie Góry. 

Gmina Tworóg: 

− Gminny Programu Ochrony Środowiska. 

Gmina Zbrosławice 

− Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2017-2022, 

− Strategia Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2021-2030, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Zbrosławice, 

− Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2021-2024 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2027. 
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2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH – ANALIZA 

SWOT I WNIOSKI Z DIAGNOZY 

                 

Powiat tarnogórski leży w województwie śląskim, na obrzeżu Aglomeracji Śląskiej. Od zachodu 

graniczy z powiatem gliwickim oraz powiatem strzeleckim (województwo opolskie), od południa 

z miastami na prawach powiatu tj. Gliwicami, Zabrzem, Bytomiem i Piekarami Śląskimi, 

od wschodu z powiatem będzińskim oraz powiatem myszkowskim, a od północy z powiatem 

lublinieckim. Gminy zlokalizowane na terenie powiatu tarnogórskiego to: gmina Kalety, gmina 

Krupski Młyn, gmina Miasteczko Śląskie, gmina Ożarowice, gmina Radzionków, gmina 

Świerklaniec, gmina Tarnowskie Góry, gmina Tworóg, gmina Zbrosławice. Powiat tarnogórski 

zajmuje powierzchnię około 644 km2 i zamieszkiwany jest przez 140 941 mieszkańców (dane GUS, 

2021). Siedzibą Powiatu Tarnogórskiego jest miasto Tarnowskie Góry. 

Opracowane diagnozy dla poszczególnych gmin powiatu tarnogórskiego, będące etapem 

wyjściowym do przygotowania Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego na lata 2022-2030 dały możliwość przeprowadzenia analizy SWOT w zakresie 

uwarunkowań dla rozwoju tras rowerowych. Analiza SWOT jest klasycznym narzędziem, 

stosowanym w analizie strategicznej. Zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego obszaru 

oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych stanowi syntetyczne podsumowanie 

przeprowadzonych badań i analiz oraz daje podstawy do przyjmowania założeń i planów 

rozwojowych w kontekście zdiagnozowanych uwarunkowań. 

Poniżej przedstawiona analiza SWOT uwzględnia cały obszar powiatu tarnogórskiego 

w kontekście uwarunkowań rozwoju tras rowerowych na tym terenie. 

Tabela 1 Analiza SWOT w zakresie uwarunkowań dla rozwoju tras rowerowych  

Analiza SWOT 

S 
Strengths 

MOCNE STRONY 
czynniki stanowiące 
przewagę, zaletę 

- wzrastająca liczba mieszkańców powiatu tarnogórskiego, 
- bardzo dobra dostępność komunikacyjna; 
- przynależność gmin do obszaru funkcjonalnego Metropolii 

Górnośląskiej, 
- przynależność niektórych gmin do Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii (Tarnowskie Góry, Radzionków, 
Ożarowice, Świerklaniec, Zbrosławice), 

- korzystne położenie w bliskim sąsiedztwie szlaku 
transportowego o znaczeniu międzynarodowym, 

- bardzo wysokie walory historyczno-kulturowe miasta 
Tarnowskie Góry – obiekty wpisane na Listę Światowego 
dziedzictwa UNESCO, zabytkowa część miasta (Starówka), 

- atrakcyjne uwarunkowania historyczno-kulturowe (obiekty 
zabytkowe na terenie gmin, Szlak Zabytków Techniki), 

- atrakcyjne uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, 
- atrakcyjna baza rekreacyjno-sportowa, 
- obecność szlaków turystycznych na terenie powiatu (Leśno 

Rajza, Leśno Uciecha, Z Cisem Donnersmarcka, Zielona 
Pętla) będące potencjałem dla rozwoju turystyki i rekreacji 
rowerowej, 

- wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców, 
- zaangażowanie społeczne mieszkańców oraz aktywnie 

działające lokalne organizacje. 
 

W 
Weaknesses 

SŁABE STRONY 
czynniki, stanowiące 
słabość, 
ograniczenie, wadę 

- niewystarczająca ilość tras rowerowych, 
- brak powiązań z trasami regionalnymi województwa 

śląskiego, 
- brak powiązań tras rowerowych pomiędzy gminami, 
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- brak spójności w oznakowaniu istniejących tras 
rowerowych, 

- uciążliwości wynikające z intensywności ruchu drogowego, 
- rosnące obciążenia środowiska przyrodniczego 

oraz niewystarczający poziom świadomości ekologicznej 
mieszkańców, 

- zły stan techniczny niektórych dróg wpływający 
na bezpieczeństwo rowerzystów – niski standard 
bezpieczeństwa, 

- brak wystarczającej infrastruktury towarzyszącej trasom 
rowerowym 

- ograniczenia budżetowe w zakresie środków własnych 
gmin dla modernizacji tras i infrastruktury rowerowej. 
 

O 
Opportunities 

SZANSE 
czynniki stwarzające 
możliwość korzystnej 
zmiany 

- podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem 
Tarnogórskim a Gminą Kalety, Gminą Krupski Młyn, Gminą 
Miasteczko Śląskie, Gminą Ożarowice, Gminą Radzionków, 
Gminą Świerklaniec, Gminą Tarnowskie Góry, Gminą 
Tworóg, Gminą Zbrosławice, w którym ww. JST deklarują 
współpracę na rzecz opracowania koncepcji spójnej sieci 
tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w jednolitym standardzie w formie Programu Rozwoju Tras 
Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego 
na lata 2022-2030, 

- wdrażanie założeń regionalnej polityki rowerowej 
Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci 
regionalnych tras rowerowych, 

- wdrażanie standardów i wytycznych kształtowania 
infrastruktury rowerowej w województwie śląskim, 

- wdrażanie programu pięciu wymogów C.R.O.W., 
- udział miasta Tarnowskie Góry i Powiatu Tarnogórskiego 

w Projekcie INICJATYWA 605, 
- prace gmin związane z trasami rowerowymi podejmowane 

w kooperacji z Zagłębiowsko-Górnośląską Metropolią 
(Tarnowskie Góry, Radzionków, Ożarowice, Świerklaniec, 
Zbrosławice), 

- rozwój infrastruktury transportowej w regionie, 
- rozwój w regionie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 

w tym tras rowerowych, 
- budowa długodystansowych tras rowerowych łączących 

gminy powiatu tarnogórskiego, 
- poprawa stanu technicznego istniejących na terenie gmin 

tras rowerowych, 
- rozbudowa sieci tras rowerowych na obszarze gmin;  
- wzrost popularności turystyki i rekreacji rowerowej; 
- popularyzacja roweru jako środka transportu; 
- stosowanie narzędzi edukacji i promocji ruchu rowerowego, 
- rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców, 
- preferencje mieszkańców wskazujące na konieczność 

budowy tras rowerowych i potrzebę przemieszczanie się 
rowerem oraz potrzebę łączenia środków transportu 
(Tarnowskie Góry) 

- zgłoszony akces do projektu GZM "Rower Metropolitalny", 
w ramach którego mają powstać stacje rowerów 
do wypożyczenia (gmina Zbrosławice), 

- realizacja projektów infrastrukturalnych przez gminy 
wpływające na rozwój ruchu rowerowego (np. gmina 
Tarnowskie Góry – projekt pn. Rozbudowa centrum 
przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej 
w mieście Tarnowskie Góry; gmina Świerklaniec: projekt 
pn. Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu 
przy ulicy Parkowej), 
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- realizacja projektów infrastrukturalnych przez podmioty 
zewnętrzne wpływające na rozwój ruchu rowerowego 
(np. modernizacje linii kolejowych przez PKP, budowa 
infrastruktury drogowej uwzględniającej ruch rowerowy 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach). 
 

T 
Threats 

ZAGROŻENIA 
czynniki stwarzające 
zagrożenie 
niekorzystnej zmiany 

- brak wdrażania założeń związanych z rozwojem tras 
rowerowych na poziomie gminy i powiatu, 

- brak korzystnych efektów wdrażania programów 
operacyjnych na szczeblu krajowym, ponadregionalnym 
i regionalnym, 

- niewykorzystanie programów i funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz funduszy krajowych, 

- niestabilność przepisów prawnych, przy jednoczesnym 
zwiększaniu zakresu zadań własnych samorządów; 

- rosnąca inflacja generująca wzrastające koszty budowy 
i remontów infrastruktury drogowej, 

- wzrost ruchu samochodowego na terenie gmin, 
- brak porozumienia z PKP w zakresie tworzenia tras 

rowerowych na terenie byłych torowisk (stan własnościowy 
działek). 
 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawienie mocnych i słabych stron odnośnie rozwoju tras rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego oraz określenie szans i zagrożeń rozwojowych wskazuje na potencjał w tym 

zakresie. Zdefiniowane mocne strony (wynikające z uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych 

i społeczno-gospodarczych) przeważają nad słabymi stronami obszaru, możliwymi do niwelowania 

dzięki spójnej i konsekwentnej spójnej polityce rowerowej realizowanej przez JST. Szanse 

rozwojowe dotyczące tras rowerowych także przeważają względem zagrożeń, którym można 

skutecznie przeciwdziałać.  

Aktualna sytuacja w zakresie istniejących tras rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego nie jest korzystna. Istniejące trasy nie tworzą spójnego systemu, mają głównie 

funkcję rekreacyjną, brak dogodnych połączeń wewnątrzgminnych i międzygminnych przez 

co funkcja komunikacyjna nie jest zapewniona. Poniżej zestawiono długości tras rowerowych 

zinwentaryzowanych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego. Długości tras rowerowych 

obejmują trasy rekreacyjne i szlaki rowerowe przebiegające przez poszczególne gminy. 

Tabela 2 Długość zinwentaryzowanych tras rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego 

Gmina 
Długość istniejących tras rowerowych (w tym trasy 

rekreacyjne i szlaki turystyczne) 

Kalety 37,20 km 

Krupski Młyn 5,70 km  

Miasteczko Śląskie 51,90 km 

Ożarowice 2,20 km 

Radzionków 8,10 km 

Świerklaniec 51,90 km  

Tarnowskie Góry 32,60 km 

Tworóg 71,00 km 

Zbrosławice 2,45 km 

Źródło: opracowanie własne 

Infrastruktura rowerowa wymaga rozbudowy, utworzenia systemu, który umożliwi sprawne 

poruszanie się rowerem w granicach gmin, pomiędzy gminami oraz włączenie się w układ tras 

wojewódzkich. Istotne jest aby wykorzystana została możliwość jaką daje przechodzące 
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przez teren powiatu tarnogórskiego (gmina Tarnowskie Góry) skrzyżowanie rowerowych tras 

wojewódzkich nr 603 i nr 605. 

Istotne jest, aby zdefiniowane mocne strony obszaru powiatu tarnogórskiego oraz szanse 

rozwojowe potraktowane zostały jako potencjał, który należy wykorzystać w sposób planowy 

i konstruktywny. Wyjątkowe wartości kulturowe (obiekty UNESCO, obiekty Szlaków Zabytków 

Techniki) uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe (lesistość terenów, park w Świerklańcu, 

zalew Nakło-Chechło), przebiegające przez teren powiatu tarnogórskiego turystyczne szlaki 

rowerowe (Leśno Rajza, Leśno Uciecha) oraz możliwość wykorzystania nieczynnych torowisk 

(gmina Zbrosławice) doskonale nadają się do rozbudowy nowoczesnych tras rowerowych i rozwoju 

ruchu rowerowego we wszystkich jego aspektach.  

Na uwagę zasługują działania podejmowane i planowane w zakresie rozbudowy układu tras 

rowerowych w obszarze gmin oraz umożliwiające łączenie różnych środków transportu, 

co korzystnie wpływa na rozwój mobilności rowerowej mieszkańców.  

Sytuację w zakresie kształtowania ruchu rowerowego na pewno poprawi realizacja projektu 

pn. Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście 

Tarnowskie Góry. Infrastruktura powstająca w ramach projektu umożliwi lepsze łączenie transportu 

zbiorowego z środkiem transportu jakim jest rower. W ramach projektu realizowana jest rozbudowa 

i zagospodarowanie centrum przesiadkowego integrującego Dworzec Autobusowy / Dworzec PKP 

oraz budowa 28,2 km tras rowerowych i infrastruktury towarzyszącej (budowa parkingu typu 

bike&ride z 100 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów z punktem ładowania rowerów 

elektrycznych). 

Gmina Świerklaniec planuje realizację projektu pn. Budowa Centrum Przesiadkowego 

w Świerklańcu przy ulicy Parkowej, który zakłada budowę centrum przesiadkowego składającego 

się z głównego peronu autobusowego z wiatą dla pasażerów, dodatkowego peronu z wiatami 

dla rowerów oraz parkingów dla samochodów osobowych. Projektowane centrum przesiadkowe 

zlokalizowane zostało w miejscu istniejącego parkingu i przystanku autobusowego w sąsiedztwie 

głównego wejścia do Parku w Świerklańcu. 

W kontekście szerszego zasięgu tras rowerowych szczególnie należy zwrócić uwagę na potencjał 

nieczynnych torowisk. Wykorzystuje to gmina Zbrosławice, która zakłada rozbudowę infrastruktury 

rowerowej z wykorzystaniem byłych torowisk. Ze względu na stan obecnej infrastruktury drogowej 

i koszty, jakie generowałyby próby zbudowania tras w ich ciągach, optymalne wydaje się podjęcie 

próby poprowadzenia trasy śladem byłego torowiska, która wchodzi do gminy na północy – 

w Miedarach, a wychodzi na południowym - wschodzie w Czekanowie. Taki ciąg spełniałby 

zarówno funkcję komunikacyjną (łączy Tarnowskie Góry z Zabrzem, a także dwa największe 

sołectwa gminy – Zbrosławice i Wieszowę), jak i krajoznawczo-przyrodniczą (torowisko 

prowadzone jest poza ścisłymi centrami sołectw, często wzgórzami, bez ingerencji w istniejące 

drogi, po terenach zielonych). Opcja ta została uznana za priorytetowe działanie w Strategii 

Rozwoju Gminy Zbrosławice do 2030 r.  

W południowej części gminy Zbrosławice ma docelowo powstać oś innowacji, oparta o ewentualne 

wykorzystanie terenu hałdy w Przezchlebiu i inwestycji, które mogłyby tam powstać. Jednym 

z zadań strategicznych będzie poprowadzenie wzdłuż niej również trasy rowerowej, która połączy 

zieloną oś bezpośrednio z Gliwicami na wysokości stawu Czechowickiego i ul. Toszeckiej (Gliwice 

prowadzą tam swoje trasy rowerowe). Również optymalne wydaje się wykorzystanie 

zlikwidowanego torowiska (które może jednak zostać przywrócone). Ta inwestycja zależna jest 
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od postępów w zagospodarowaniu samej hałdy i szacowana jest czasowo na kolejnych około 

10 lat. 

JST z obszaru powiatu tarnogórskiego mają szerokie perspektywy w zakresie rozwoju tras 

rowerowych. Podejmowane działania, dobrze opracowane plany i skuteczność w aplikowaniu 

o środki finansowe są realną szansą na rozwój w tym zakresie i wpisanie się w perspektywy 

wojewódzkie odnoszące się do rozwoju tras rowerowych. Dlatego podejmowane są inicjatywy 

organizacyjne i planistyczne zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie.  

W kontekście wpisywania się w układ tras rowerowych w województwie śląskim ogromne 

znaczenie mają działania podejmowane przez Tarnowskie Góry we współpracy z innymi 

samorządami, takie jak: Inicjatywa 605 (której liderem jest Miasto Tarnowskie Góry), będąca 

deklaracją współpracy przy projektowaniu i realizacji Regionalnych Tras Rowerowych czy prace 

związane z trasami rowerowymi podejmowane w kooperacji z Zagłębiowsko-Górnośląską 

Metropolią związane z planowaniem przebiegu metropolitalnych tras rowerowych i ich późniejszą 

realizacją oraz planami związanymi z utworzeniem „Roweru Metropolitalnego”  (zgłoszony przez 

gminę Zbrosławice akces do projektu GZM "Rower Metropolitalny", w ramach którego mają 

powstać stacje rowerów do wypożyczenia). 

Krokiem milowym jest inicjatywa opracowania niniejszego, wspólnego dla samorządów z obszaru 

powiatu tarnogórskiego, Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego na lata 2022-2030, który wskazuje podstawowe cele i kierunki działań w tym 

temacie i stanowi ważny element ubiegania się o środki zewnętrzne potrzebne do realizacji 

założonych celów. 
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3. WIZJA I CELE ROZWOJU TRAS ROWEROWYCH 

                 

Kluczowym założeniem Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego na lata 2022-2030 jest to, aby wpisywał się on w regionalną politykę rowerową 

Województwa Śląskiego. Oznacza to spojrzenie na rozwój tras rowerowych jako spójnego 

systemu, który funkcjonuje ponadlokalnie i charakteryzuje się jednolitym i wysokim standardem 

poziomu projektowania i realizacji infrastruktury rowerowej. Dokumentem określającym regionalną 

politykę rowerową Województwa Śląskiego jest przyjęty Uchwałą nr 1221/45/VI/2019 Zarządu 

Województwa Śląskiego z dnia 05.06.2019 r. dokument pn. Założenia regionalnej polityki 

rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu 

korytarzowym).  

Celem głównym regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego jest stworzenie warunków 

dla rozwoju szeroko rozumianego ruchu rowerowego. Wyzwania jakie podjęło Województwo 

Śląskie w zakresie rozwoju tras rowerowych wymaga współpracy pozostałych samorządów 

i skoordynowanych działań zmierzających do urzeczywistnienia założonych celów.  

Wizja w niniejszym Programie określa założenia rozwojowe związane z trasami rowerowymi 

i ruchem rowerowym na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego, wyznaczając tym samym 

kluczowe obszary, na jakich będzie się koncentrować interwencja lokalnych samorządów 

w perspektywie założonej do 2030 r. Sformułować należy ją następująco: 

 

W perspektywie do roku 2030 obszar powiatu tarnogórskiego dzięki skoordynowanym 

działaniom wszystkich JST postrzegany jest jako: 

− obszar przyjazny rowerzystom poprzez funkcjonowanie tras rowerowych 

o wysokim standardzie spójnych z systemem regionalnym, 

− obszar, gdzie następuje systematyczna poprawa jakości środowiska, 

− obszar, gdzie rozwija się mobilność rowerowa mieszkańców i poprawia się ich 

kondycja zdrowotna, 

− obszar coraz bardziej świadomego społeczeństwa w zakresie ekologii 

i transportu zrównoważonego, 

− obszar, gdzie wzrasta poziom lokalnej gospodarki poprzez tworzenie nowych 

miejsc pracy przy tworzeniu infrastruktury rowerowej oraz w sferze usług 

związanych z komunikacją, rekreacją i turystyką rowerową, 

− obszar gdzie inicjowana jest i rozwijana sfera badań związanych z ruchem 

rowerowym. 

 

 

Rozwój tras rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego zintegrowany z regionalną 

polityką rowerową to wizja i idea jaka przyświeca samorządom z obszaru powiatu tarnogórskiego, 

które diagnozują potrzebę rozwoju tras rowerowych na swoim obszarze, ale chcą realizować 

działania w sposób konstruktywny, mając świadomość, że musi się to odbywać przy założeniu 

spójnej polityki rowerowej. Umożliwi to poruszanie się rowerem nie tylko na krótkich odcinkach 

w granicach jednej gminy, ale pozwoli na przemieszczanie się rowerem na trasach 

długodystansowych oraz łączenie roweru z innymi środkami transportu. 
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Elementem koniecznym i równoległym do działań infrastrukturalnych jest promocja ruchu 

rowerowego i edukacja w tym zakresie.  Muszą one opierać się na świadomej i zintegrowanej 

współpracy różnych podmiotów z obszaru powiatu tarnogórskiego. Przede wszystkim powinna być 

to współpraca pomiędzy JST zakładająca spójność działań informacyjnych, promocyjnych 

i edukacyjnych zasadniczo wpływających na wizerunek obszaru, rozwój ruchu rowerowego 

i świadomość społeczną w tym temacie. Z tego względu istotne jest wypracowanie i wdrożenie 

nowoczesnych i skutecznych narzędzi informacyjnych, promocyjnych oraz dynamicznie 

kształtujących świadomość społeczną związaną z potencjałem, jaki niesie rozwój ruchu 

rowerowego na terenie gmin powiatu tarnogórskiego. 

Kolejnym istotnym czynnikiem jest inicjowanie i rozwój sfery badawczej związanej z ruchem 

rowerowym. Działania takie jak: przeprowadzanie pomiarów ruchu rowerowego, analizy 

bezpieczeństwa, określenie charakterystyki użytkowników tras rowerowych, przeprowadzanie 

audytów rowerowych jako procedury oceny inwestycji i modernizacji tras rowerowych w kontekście 

zgodności z regionalną polityką rowerową, przeprowadzanie badań społecznych w zakresie 

potrzeb i jakości korzystania z tras rowerowych, pozyskiwanie wiedzy i korzystanie z doświadczeń 

zagranicznych organizacji/instytucji zajmujących się ruchem rowerowym, wpływają na możliwości 

poprawnego diagnozowania i optymalnego zarządzania ruchem rowerowym w długiej 

perspektywie czasowej. 

Próbą urzeczywistnienia określonej tutaj wizji, dotyczącej obszaru powiatu tarnogórskiego 

w kontekście rozwoju tras rowerowych i ruchu rowerowego, jest przyjęcie określonego układu 

celów i kierunków działań, które wskazują usystematyzowaną ścieżkę rozwoju i konkretyzują 

politykę rowerową JST z obszaru powiatu tarnogórskiego. 
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4. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

                           

 

CEL GŁÓWNY 

ROZWÓJ TRAS ROWEROWYCH I RUCHU ROWEROWEGO NA OBSZARZE GMIN POWIATU TARNOGÓRSKIEGO  
ZINTEGROWANY Z REGIONALNĄ POLITYKĄ ROWEROWĄ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

CEL PRIORYTETOWY 1  
BUDOWA SPÓJNEGO SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH NA OBSZARZE GMIN POWIATU TARNOGÓRSKIEGO O WYSOKICH WALORACH 
KOMUNIKACYJNYCH, REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH 

Cele szczegółowe Kierunki działań 

1.1. Budowa długodystansowych tras 
rowerowych o wysokim standardzie 
łączących gminy powiatu 
tarnogórskiego 

1.  
Wytyczanie i budowa systemu tras rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego w powiązaniu 
z korytarzami głównymi wyznaczonymi w województwie śląskim 

2.  
Stosowanie standardów zapewnianiających wysoki poziom projektowania i realizacji tras rowerowych 
dla bezpieczeństwa i wysokiego komfortu podróży 

3.  Stosowanie spójnego systemu ewidencji, numeracji i zasad oznakowania tras rowerowych 

4.  
Wytyczanie tras rowerowych z uwzględnieniem obiektów atrakcyjnych pod względem historyczno-kulturowym 
(obiekty UNESCO, obiekty Szlaku Zabytków Techniki, inne obiekty zabytkowe i atrakcje turystyczne) 

1.2. Rozbudowa tras rowerowych 
na obszarze gmin powiatu 
tarnogórskiego tworzących siatkę 
połączeń z trasami 
długodystansowymi 

5.  
Wytyczanie i budowa tras rowerowych z uwzględnieniem generatorów ruchu na terenie gmin w celu 
zwiększenia udziału przemieszczeń rowerowych w podziale zadań przewozowych 

6.  
Wykorzystanie nieczynnych linii kolejowych/torowisk do wytyczania i budowy tras rowerowych (np. torowisko 
w gminie Zbrosławice) 

7.  Aktualizacja oznakowania przebiegu istniejących tras rowerowych zgodnie z obowiązującymi standardami 

1.3. Realizacja projektów 
infrastrukturalnych na obszarze gmin 
powiatu tarnogórskiego powiązanych 
z systemem tras rowerowych 

8.  
Budowa infrastruktury umożliwiającej łączenie różnych środków transportu w ruchu rowerowym i wpływającej 
na rozwój ruchu rowerowego (samoobsługowe stacje serwisowe, miejsca postojowe, stacje bike&ride, centra 
przesiadkowe) 

9.  
Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej sprzyjającej rowerzystom (baza noclegowa, gastronomiczna, 
atrakcje turystyczne itp.) 

10.  
Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na istniejących trasach rowerowych na obszarze gmin powiatu 
tarnogórskiego (modernizacja tras podnoszącą ich jakość i bezpieczeństwo) 
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CEL PRIORYTETOWY 2 
STWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU PROMOCJI, EDUKACJI I ZARZĄDZANIA RUCHEM ROWEROWYM NA OBSZARZE  
GMIN POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 

Cele szczegółowe Kierunki działań 

2.1. Współpraca JST i innych podmiotów 
z obszaru powiatu tarnogórskiego 
na rzecz rozwoju ruchu rowerowego 

11.  
Koordynacja działań JST w zakresie planowania i realizacji systemu tras rowerowych na obszarze gmin 
powiatu tarnogórskiego – współtworzenie spójnej polityki rowerowej 

12.  
Współpraca i realizacja zadań wynikających z przynależności poszczególnych JST do związków i porozumień 
(np. Inicjatywa 605, Zagłębiowsko-Górnośląska Metropolia) 

13.  
Współpraca JST z Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w  Katowicach, Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie planowania inwestycji uwzględniających 
trasy rowerowe na terenie gmin powiatu tarnogórskiego 

14.  
Wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju mobilności rowerowej (działania LGD, stowarzyszeń 
rowerowych, oddziałów PTTK itp.) 

15.  
Opiniowanie koncepcji i projektów drogowych w zakresie udogodnień dla rowerzystów (udział JST 
w konsultacjach) 

16.  Opiniowanie dokumentów mających na celu rozwój ruchu rowerowego (udział w konsultacjach) 

17.  Pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji rowerowych 

18.  
Współpraca ze szkołami z obszaru powiatu tarnogórskiego na rzecz propagowania roweru jako środka 
komunikacji wśród dzieci i młodzieży  

2.2. Kształtowanie ruchu rowerowego 
z wykorzystaniem  
narzędzi promocyjnych 
i edukacyjnych 

19.  
Tworzenie spójnego systemu promocji ruchu rowerowego i edukacji o ruchu rowerowym z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej  

20.  
Realizacja kampanii promujących ruch rowerowy na terenie gmin powiatu tarnogórskiego (przejazdy 
rowerowe promujące trasy, imprezy tematyczne, rajdy rowerowe) 

21.  
Realizacja kampanii edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem poruszania się na rowerze, transportem 
zrównoważonym, ochroną środowiska (w tym materiały edukacyjne) 

22.  
Opracowanie i wdrożenie wielofunkcyjnej aplikacji na urządzenia mobilne z bazą aktualnych informacji 
dotyczących możliwości przejazdu po trasach rowerowych na terenie powiatu (z możliwością budowania 
indywidualnych tras własnych, wyliczeniem długości tras, stopnia trudności, czasu przejazdu itp.) 

23.  
Udostępnianie spójnych materiałów promocyjnych i informacyjnych, szczególnie pod względem nazewnictwa 
tras rowerowych i numeracji), nazw obiektów, atrakcji itp. 
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24.  
Spójna promocja walorów historyczno-kulturowych obszaru gmin powiatu tarnogórskiego w kontekście 
turystyki i rekreacji rowerowej 

25.  
Realizacja działań promocyjnych w internecie i social mediach (strony internetowe JST, lokalne strony www, 
Facebook, Youtube itp.) 

26.  Współpraca z portalami internetowymi/ blogerami/youtuberami promującymi turystykę i rekreację rowerową 

27.  
Współpraca z organizacjami turystycznymi promującymi turystykę i rekreację rowerową (np. Śląska 
Organizacja Turystyczna) 

2.3. Zarządzanie ruchem rowerowym 
z wykorzystaniem narzędzi 
informacyjnych i badawczych 

28.  
Systematyczne przeprowadzanie/zlecanie pomiarów ruchu rowerowego, analizy bezpieczeństwa, określenie 
charakterystyki użytkowników tras rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego 

29.  
Przeprowadzanie/zlecanie audytów rowerowych, jako procedury oceny inwestycji i modernizacji tras 
rowerowych w kontekście zgodności z regionalną polityką rowerową 

30.  
Cykliczne przeprowadzanie/zlecanie badań społecznych w zakresie potrzeb i jakości korzystania z tras 
rowerowych (np. badania ankietowe) 

31.  
Systematyczne pozyskiwanie wiedzy i korzystanie z doświadczeń zagranicznych organizacji/instytucji 
zajmujących się ruchem rowerowym 

32.  
Realizacja w sposób cykliczny Tarnogórskiego Kongresu Rowerowego (referaty, panele dyskusyjne, 
warsztaty, przejazdy rowerowe) 

Źródło: opracowanie własne
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5. INSTRUMENTY I WYTYCZNE WDRAŻANIA PROGRAMU 

                 

Wdrażanie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 

2021-2030 zakłada podejmowanie przez JST powiatu tarnogórskiego zintegrowanych działań 

w ramach wyznaczonych celów i kierunków. Oznacza to konieczność stałej współpracy JST 

na wszelkich etapach wdrażania Programu, prowadzenie monitoringu wdrażania Programu 

przy zastosowaniu wskaźników jego realizacji oraz ewaluację Programu.  

Aby możliwe było zintegrowane wdrażanie i monitorowanie Programu, rekomenduje się powołanie 

zespołu do spraw Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego 

na lata 2021-2030.  

Korzystne byłoby wykorzystanie już istniejących funkcji i doświadczeń osób zaangażowanych 

w kreowanie polityki rowerowej. Członkowie zespołu powinni zostać wybrani spośród pracowników 

Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego w Kaletach, Urzędu Gminy 

Krupski Młyn, Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, Urzędu Gminy Ożarowice, Urzędu Miasta 

Radzionków, Urzędu Gminy Świerklaniec, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Urzędu 

Gminy Tworóg, Urzędu Gminy Zbrosławice, według kryterium wiedzy i doświadczenia 

w przygotowaniu i wdrażaniu programów i dokumentów strategicznych, realizacji inwestycji 

na terenie poszczególnych JST powiatu tarnogórskiego oraz w zakresie prowadzenia polityki 

informacyjnej o projektach i przedsięwzięciach realizowanych ze środków zewnętrznych. 

Kierowanie pracami zespołu należy powierzyć osobie mającej dużą wiedzę i doświadczenie 

w tematyce rowerowej. W przypadku obszaru powiatu tarnogórskiego można wykorzystać już 

sprawdzone stanowisko Pełnomocnika Zarządu Powiatu Tarnogórskiego ds. Infrastruktury 

Rowerowej. 

Struktura ww. zespołu, obejmująca członków zrekrutowanych ze wszystkich JST powiatu 

tarnogórskiego pozwoli na skuteczna komunikację, koordynację i spójność działań w zakresie 

inwestycji rowerowych i sprawny monitoring wdrażania Programu. 

W prace ww. zespołu, w zależności od potrzeb realizacji konkretnego projektu można również 

angażować ekspertów i konsultantów zewnętrznych, którzy udzielać mogą wsparcia 

merytorycznego na etapie wdrażania Programu. 

Do kompetencji zespołu do spraw Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego na lata 2021-2030 należeć powinny: 

− planowanie i koordynacja działań na obszarze powiatu tarnogórskiego zgodnie z przyjętymi 

celami i kierunkami działań, 

− monitorowanie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinasowania inwestycji 

związanych z trasami rowerowymi i ruchem rowerowym, 

− współpraca z podmiotami mającymi wpływ na inwestycje związane z ruchem rowerowym 

(z Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Zarządem Dróg Wojewódzkich 

w  Katowicach, Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad, w zakresie planowania inwestycji 

uwzględniających trasy rowerowe na terenie gmin powiatu tarnogórskiego, z organizacjami 

pozarządowymi i jednostkami oświatowymi w zakresie działań promocyjno-edukacyjnych 

itp.), 

− monitorowanie wskaźników wdrażania Programu– odpowiednio przez członków zespołu 

jako reprezentantów poszczególnych JST, 

− opracowanie/zlecenie raportów z wdrażania Programu (dwa raporty monitoringowe); 
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− opracowanie rekomendacji do ewentualnej aktualizacji Programu, 

− opracowanie/zlecenie raportu ewaluacyjnego (ewaluacja ex-post), 

− inicjowanie, koordynacja i monitoring procesu promocyjno-informacyjnego dotyczącego 

ruchu rowerowego na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego, 

− inicjowanie i koordynacja i zlecanie działań badawczych związanych z ruchem rowerowym 

na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego (pomiary ruchu rowerowego, analizy 

bezpieczeństwa, określenie charakterystyki użytkowników tras rowerowych, audyty tras 

rowerowych, badania społeczne w zakresie potrzeb i jakości korzystania z tras rowerowych 

itp. 

− poszerzanie kompetencji i wiedzy z zakresu zagadnień związanych z ruchem rowerowym 

i transportem zrównoważonym w ramach szkoleń organizowanych przez różne podmioty. 

Natomiast w kompetencjach każdej JST z obszaru powiatu tarnogórskiego w zakresie wdrażania 

Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2021-2030 

będą: 

− przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej pozyskanie środków 

zewnętrznych na realizację zadań będących w odpowiedzialności poszczególnych JST, 

− zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań wynikających z celów 

operacyjnych poprzez umieszczenie konkretnych zadań w budżecie, 

− przeprowadzenie procedury realizacyjnej zadań (zapytania ofertowe, przetargi, umowy 

z wykonawcami), 

− systematyczna informacja i promocja w zakresie realizowanych zadań mających wpływ 

na rozwój dróg rowerowych i ruchu rowerowego, 

− stały kontakt i współpraca z zespołem do spraw Programu Rozwoju Tras Rowerowych 

na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2021-2030 

Wdrażanie Programu - realizacja założonych celów i kierunków działań oraz monitorowanie 

postępów i ocena ewaluacyjna - powinno odbywać się adekwatnie do założonej perspektywy 

czasowej, tj. lata 2022-2030. Poniżej przedstawiono harmonogram wdrażania Programu, który 

uwzględnia poszczególne etapy. 

Tabela 3 Harmonogram wdrażania Programu 

Lp Etap 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.  Przyjęcie Programu 
przez rady JST 

         

2.  Realizacja Programu           

3.  Monitoring realizacji 
działań 

         

4.  Ewaluacja realizacji 
działań 

         

5.  Aktualizacja Programu 
(przy zaistnieniu 
konieczności) 

         

Źródło: opracowanie własne 
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6. MONITORING WDRAŻANIA I EWALUACJA PROGRAMU 

                 

Monitoring Programu Rozwoju Tras  Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego 

na lata 2022-2030 będzie miał na celu weryfikację skuteczności celów i kierunków działań 

uwzględnionych w dokumencie. Zakłada się monitorowanie wskaźników łącznie dla wszystkich 

gmin z obszaru powiatu tarnogórskiego, które wskazano w poniższej tabeli.  

Tabela 4 Wskaźniki monitorowania Programu 

Lp. Wskaźnik 
Jednostka 

miary  
Wartość 
bazowa 

Pożądana 
zmiana 
wartości  

Źródło danych 

CEL PRIORYTETOWY 1  
BUDOWA SPÓJNEGO SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH NA OBSZARZE GMIN POWIATU 
TARNOGÓRSKIEGO O WYSOKICH WALORACH KOMUNIKACYJNYCH, REKREACYJNYCH 
I TURYSTYCZNYCH 

1.  

Długość długodystansowych tras 
rowerowych łączących gminy powiatu 
tarnogórskiego 

km 0 wzrost 
dokumentacja 
techniczna 

2.  

Długość tras rowerowych na obszarze gmin 
powiatu tarnogórskiego tworzących siatkę 
połączeń z trasami długodystansowymi 

km 0 wzrost 
dokumentacja 
techniczna 

3.  

Liczba zrealizowanych projektów 
infrastrukturalnych na obszarze gmin 
powiatu tarnogórskiego powiązanych 
z systemem tras rowerowych 

km 0 wzrost 
dokumentacja 
techniczna 

CEL PRIORYTETOWY 2 
STWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU PROMOCJI, EDUKACJI I ZARZĄDZANIA RUCHEM 
ROWEROWYM NA OBSZARZE  
GMIN POWIATU TARNOGÓRSKIEGO 

4.  

Liczba projektów/inicjatyw zrealizowanych 
we współpracy JST i innych podmiotów 
z obszaru powiatu tarnogórskiego na rzecz 
rozwoju ruchu rowerowego 

szt. 0 wzrost 
badania 
własne 

5.  

Liczba przeprowadzonych kampanii 
promocyjnych/edukacyjnych/informacyjnych 
w zakresie promowania ruchu rowerowego 

szt. 0 wzrost 
badania 
własne 

6.  

Liczba przeprowadzonych działań 
o charakterze badawczym związanych 
z ruchem rowerowym na obszarze powiatu 
tarnogórskiego 

szt. 0 wzrost 
badania 
własne 

Źródło: opracowanie własne 

Perspektywa czasowa wdrażania Programu Rozwoju Tras Rowerowych na terenie gmin powiatu 

tarnogórskiego na lata 2022-2030 pozwala na opracowanie dwóch raportów z wdrażania 

Programu. 
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Tabela 5 Raporty monitoringowe  

Raport  
Okres 

raportowania 
Informacje zawarte w raportach 

Raport 

monitoringowy 1  

2026 r. 

2022 - 2025 

− zestawienie zrealizowanych projektów/inicjatyw w okresie 
raportowania, 

− zestawienie wydatków budżetowych JST i pozyskanych środków 
z zewnętrznych źródeł dofinansowania, 

− wskazanie realizacji celów Programu, 

− zestawienie osiągnięcia wskaźników realizacji Programu, 

− wskazanie ewentualnych trudności w realizacji celów i kierunków 
działań, 

− ewentualne rekomendacje do aktualizacji Programu. 

Raport 
monitoringowy 2 
2030 r. 

2026 - 2030 

Źródło: opracowanie własne 

Zakończenie okresu wdrażania Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu 

tarnogórskiego na lata 2022-2030 wymagać będzie ewaluacji jego realizacji, czyli ewaluacji ex-

post, która polega na określeniu czy w wyniku podejmowanych działań osiągnięte zostały założone 

cele i kierunki działań według klasycznych kryteriów ewaluacyjnych przyjętych dla wdrażania 

dokumentów o charakterze planistycznym. Na podstawie tej ewaluacji będzie można zdecydować 

o aktualizacji Programu lub opracowaniu nowego dokumentu na kolejny okres programowania. 

Poniżej wskazano wytyczne dla ewaluacji Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin 

powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030. 

Tabela 6 Raport ewaluacyjny 

Raport  
Okres 

raportowania 
Informacje zawarte w raporcie 

Raport  

ewaluacyjny 

2030 r. 

2022 - 2030 

− ocena według kryterium trafności – czyli w jakim stopniu przyjęte 
cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w 
obszarze objętym interwencją i realnym potrzebom interesariuszy; 

− ocena według kryterium poziomu „ekonomiczności” - czyli stosunek 
poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów; 
nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i 
poświęcony czas; 

− ocena według kryterium skuteczności – czyli do jakiego stopnia 
cele i kierunki działań zdefiniowane na etapie programowania 
zostały osiągnięte; 

− ocena według kryterium oddziaływania – czyli związku pomiędzy 
celami Programu i celami ogólnymi przyjętymi dla rozwoju tras 
rowerowych w regionie lub w całym kraju; 

− ocena według kryterium efektywności – czyli czy pozytywne efekty 
Programu mogą trwać po zakończeniu finansowania zewnętrznego, 
a także czy możliwe jest utrzymanie się wpływu realizacji Programu 
w dłuższym okresie na procesy rozwoju na poziomie sektora, 
regionu czy kraju. 

Źródło: opracowanie własne 

  



Program Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 

  

24 

 

 



         Program Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 

ZAŁĄCZNIK 1. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – POWIAT TARNOGÓRSKI 

Źródło: opracowanie własne                 25
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ZAŁĄCZNIK 2. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – GMINA KALETY 

 
Źródło: opracowanie własne 



Program Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030 

  

28 

 

ZAŁĄCZNIK 3. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – 

GMINA KRUPSKI MŁYN 

 
Źródło: opracowanie własne  
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ZAŁĄCZNIK 4. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE 

 
Źródło: opracowanie własne 
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ZAŁĄCZNIK 5. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – 

GMINA OŻAROWICE 

 
Źródło: opracowanie własne  
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ZAŁĄCZNIK 6. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – GMINA RADZIONKÓW 

 
Źródlo: opracowanie własne 
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ZAŁĄCZNIK 7. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – 

GMINA ŚWIERKLANIEC 

 
Źródło: opracowanie własne
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ZAŁĄCZNIK 8. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – 

GMINA TARNOWSKIE GÓRY 

 
Źródło: opracowanie własne  
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ZAŁĄCZNIK 9. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – 

GMINA TWORÓG 

 
Źródło: opracowanie własne 
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ZAŁĄCZNIK 10. MAPA PLANOWANYCH TRAS ROWEROWYCH – 

GMINA ZBROSŁAWICE 

 
Źródło: opracowanie własne 
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1 Streszczenie 

1.1 Wstęp  

Istotą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych 

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

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

wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, 

a w konsekwencji sprzyjającej wzrostowi konkurencyjności gospodarki. 

Gospodarka niskoemisyjna powinna, zatem przede wszystkim opierać się na wzroście 

efektywności energetycznej obiektów, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu 

technologii ograniczających emisję. 

Przeprowadzona na potrzeby dokumentu inwentaryzacja zużycia energii w sektorach poddanych 

analizie pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb i niedoborów w gospodarce energetycznej. 

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

Dzięki realizacji założeń dokumentu osiągnięte zostaną kluczowe wskaźniki poprawy sytuacji 

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

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

1.2 Zakres merytoryczny  

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

zgodny z: 

 wytycznymi wynikającymi z Poradnika SEAP (Sustainable Energy Action Plan) 

opracowanego w ramach Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors Committed to 

local sustainable energy), 

 wytycznymi WFOŚiGW w Katowicach, 

 obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. 

1.3 Cel opracowania  

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

Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celu strategicznego oraz celów szczegółowych, 

realizujących określoną wizję samorządu.  

1.4 Źródło informacji 

Podstawowe źródło informacji przy opracowaniu dokumentu stanowiły dane udostępnione przez: 
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 Urząd Miasta w Kaletach, 

 TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie, 

 Urząd Statystyczny w Warszawie (baza BDL), 

 Wyciąg z bazy CEEB w zakresie struktury źródeł ciepła,  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (liczba dofinansowanych 

instalacji solarnych). 

1.5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety – etapy  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym dlatego na etapie jego 

przygotowania niezwykle istotna jest wzajemna współpraca wszystkich środowisk lokalnych, 

które wywierają wpływ na gospodarkę niskoemisyjna w Gminie. 

Zdefiniowani interesariusze Planu to: 

 Właściciele nieruchomości, 

 Samorząd, 

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

 Producenci i dostawcy paliw kopalnych, 

 Inwestorzy, osoby planujące budowę domu, 

 Przedsiębiorcy lokalni, 

 Ogół mieszkańców Gminy, 

 WFOŚ/NFOŚ. 

Proces opracowania i przyjęcia dokumentu przedstawiony zostaje na poniższym schemacie. 

Rysunek 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – kolejne kroki  

Źródło: Opracowanie własne  
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2 Podstawa prawna i formalna opracowania dokumentu  

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

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

z 29.03.2022 r. 

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

politykę klimatyczną UE. 

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

zaakceptowanego rok później przez wszystkie państwa UE zwiększonego celu redukcji emisji 

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

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

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

realizacji.  

Racjonalna polityka energetyczna Gmin jest zatem kluczowa w kontekście osiągnięcia 

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

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

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

w latach 2015-2020.  

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

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

czy MEI2020. 
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3 Charakterystyka obszaru objętego PGN 

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

Kalety.  

3.1 Położenie i charakterystyka Gminy  

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

Kalety stanowią gminę miejską należącą administracyjnie do powiatu tarnogórskiego.  

Kalety sąsiadują: 

 od północy – z gminami Woźniki i Koszęcin, 

 od strony zachodniej – z gminami Koszęcin i Tworóg, 

 od południa – z gminą Miasteczko Śląskie, 

 od wschodu – z gminą Woźniki. 

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

Zielona, Kalety Centrum.  

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

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

i Miasteczko Śląskie. 

Położenie Miasta na tle województwa śląskiego oraz powiatu tarnogórskiego przedstawiają 

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

 
Źródło: opracowanie własne 
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Mapa 2 Położenie Miasta Kalety na tle okolicznych miejscowości 

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

 

Źródło: bip.kalety.pl 

3.2 Ludność 

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

Miejskiej Kalety w roku 2021 wynosiła 8502 osób.  

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

Jędrysek i Miotek.  

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

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

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

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

 Przyrost naturalny  

Na etapie prac diagnostycznych zestawiono dane dotyczące przyrostu naturalnego w Kaletach 

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    

12 | S t r o n a  
 

Z przedstawionych danych wynika, iż przyrost naturalny w Kaletach jest znacznie niższy niż ten 

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

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

 Saldo migracji  

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

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

wykazuje tendencję wzrostową (okres od 2010 do 2021). 

Tendencja ta może być związana z: 

− wzrostem osób napływającym tj. wzrostem ilości mieszkańców, 

− spadkiem osób emigrujących poza teren Kalet. 

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

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS 

 

Podsumowując powyższe informacje dotyczące ludności zamieszkującej miasto Kalety należy 

wskazać, iż: 

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

- przyrost naturalny maleje,  

- saldo migracji w mieście w latach 2010-2021 wykazuje tendencję wzrostową. 
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3.3 Zasoby mieszkaniowe  

Zabudowę mieszkaniową na terenie Gminy Kalety stanowi: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowiąca własność osób prywatnych, 

 zabudowa mieszkaniowa komunalna (socjalna), 

 zabudowa wspólnot mieszkaniowych, 

 zabudowa Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu. 

W strukturze budynków z sektora mieszkaniowego przeważa zabudowa jednorodzinna. 

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

poprzez indywidualne źródła ciepła opalane paliwem stałym (węgiel).  

Prowadzone przez władze gminne wieloletnie działania promocyjne oraz starania o pozyskanie 

środków na dofinansowanie działań pro środowiskowych przyczyniły się do wzrostu udziału 

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

fotowoltaiczne). 

3.4 Infrastruktura techniczna 

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

mieszkańców miasta. 

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

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

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

 
Źródło: Opracowanie własne wg GUS 

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

rok 2021” stan infrastruktury technicznej wygląda następująco: 

- długość czynnej sieci wodociągowej: 41600 m, 

                                                           
1 GUS nie udostępnił danych za rok 2021 w danych dostępnych do pobrania, stan na wrzesień 2022 r. 
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- długość sieci kanalizacyjnej: 68700 m,  

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

91%. 

3.5 Warunki środowiskowe i klimatyczne  

Miasto Kalety, posiada liczne walory przyrodnicze.  

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

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

Nadleśnictwa Świerklaniec oraz Nadleśnictwa Koszęcin. 

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

przyrody. 

 Użytek ekologiczny „Łąka trzęślicowa w Kaletach”, 

 Pomniki przyrody: 

Tabela 1 Pomniki przyrody na terenie Kalet 
Lp. Nazwa pomnika przyrody Lokalizacja 

1 

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

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

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

województwo Śląskie 

2 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - grupa 6 

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

Tarnowskie Góry, województwo Śląskie 

3 
Sosna pospolita (Pinus sylvestris) - grupa 3 

drzew obw.205,268, 325 cm 

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

Tarnowskie Góry, województwo Śląskie 

4 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – 

obwód 610cm 

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

województwo Śląskie 

5 
Głaz narzutowy - głaz – granit obwód 530cm 

wym.180x175x70cm 

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

Tarnowskie Góry, województwo Śląskie 

6 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – 

obw.346 cm wys.26 

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

województwo Śląskie 

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

szt.) 

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

Góry, województwo Śląskie 

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

cm wys.20 m. 

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

Śląskie 

9 
Wierzba krucha (Salix fragilis) - pojedyncze – 

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

Tarnowskie Góry, województwo Śląskie 

10 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze – 

obw.353 cm 

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

województwo Śląskie 

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

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

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

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

  
Źródło: Opracowanie własne w oparciu o http://geoserwis.gdos.gov.pl 
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Warunki Klimatyczne  

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

ekspozycję i wrażliwość na: 

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

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

- działanie silnych wiatrów oraz burz. 

Zestawienie ryzyk oddziaływania niekorzystnych czynników klimatycznych przedstawiono 

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

 Upały Mrozy Susza Powodzie Wiatr Burze 
Zanieczyszczenia 

Powietrza 

Gospodarka wodna 
Bardzo wysoki 

poziom 
Wysoki poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 
Wysoki poziom Niski poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Leśnictwo 
Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
Wysoki poziom Wysoki poziom  

Energetyka 
Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Zdrowie 
Bardzo wysoki 

poziom 
Wysoki poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Rolnictwo 
Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
Wysoki poziom Wysoki poziom  

Transport 
Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Bioróżnorodność 
Bardzo wysoki 

poziom 
Wysoki poziom 

Bardzo wysoki 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
Wysoki poziom Wysoki poziom  

Budownictwo 
Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

Gospodarka 

przestrzenna i 

tereny 

zurbanizowane 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
Wysoki Poziom 

Umiarkowany 

poziom 

Umiarkowany 

poziom 
 

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

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kalety wykazuje zgodność z następującymi 

dokumentami: 

Poziom krajowy  

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

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

w perspektywie długookresowej. Założeniem wyjściowym przy konstruowaniu Strategii stała się 

konieczność przezwyciężenia kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie. Wolniejszy rozwój 

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

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

dotychczasowych sił rozwojowych Polska dysponowała nowymi potencjałami wzrostu 

w obszarach dotychczas nieeksploatowanych. 

Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

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

podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, które zostały podzielone na 

osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi).  

Jednym z wyznaczonych celów są: 

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

zdefiniowane w ramach celu Kierunek interwencji to: 

– Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,  

– Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,  

– Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,  

– Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,  

– Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,  

– Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.  

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

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

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

i gospodarki wodnej 

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

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

dokumentem strategicznym w tym obszarze. 

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

jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich 

mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje 

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

PEP2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy 

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

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

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

ujętych w Agendzie 2030. 

Zdefiniowane w dokumencie cele to: 

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

ekologicznego (I) 

− Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie 

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

wód (I.1) 

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

zmniejszenie ich oddziaływania (I.2) 

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

− Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie 

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

Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

(II) 

− Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

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

− Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki 

leśnej (II.2) 

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

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

i wdrożenie polityki surowcowej państwa (II.4) 

− Kierunek interwencji: Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie 

najlepszych dostępnych technik BAT (II.5) 

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

zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III) 

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

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

żywiołowych (III.2) 

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

i postaw) ekologicznych społeczeństwa (IV) 

− Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 

zrównoważonej konsumpcji (IV.1) 

Cel szczegółowy: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania 

instrumentów ochrony środowiska (V). 

Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz 

doskonalenie systemu finansowania (V.1). 

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

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

środowiska na terenie Kalet. 

4.1.3 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku 

Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie 

dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności 

sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego 

i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim 

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

stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju. 

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

− budowy zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej   

konkurencyjnej gospodarce;  

− poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym; 

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

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

− ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko; 

− poprawy efektywności wykorzystania publicznych środków  na przedsięwzięcia 

transportowe. 

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

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

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

4.1.4 Polityka energetyczna Polski do roku 2040  

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

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

niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi wkład w realizację Porozumienia 

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

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

konieczności przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. PEP2040 stanowi 

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

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

z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związanych z celami 

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

gospodarczej po pandemii COVID i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie 

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

transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany 

modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając 

o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. 

PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i 

klimatu na lata 2021–2030. 

Kluczowe elementy PEP2040 przedstawiono poniżej. 

Rysunek 2 Elementy PEP2040  

Transformacja energetyczna z 

uwzględnieniem samowystarczalności 

elektroenergetycznej 

Energetyka wiatrowa na 

morzu moc zainstalowana 

osiągnie: 

ok. 5,9 GW w 2030 r. 

 do ok. 11 GW w 2040 r. 

Nastąpi istotny 

wzrost mocy 

zainstalowanych 

w fotowoltaice  

ok. 5-7 GW w 2030 r. 

i ok. 10-16 GW w 

2040 r. 

Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach 

i technologiach. W 2030 r. udział OZE w 

końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co 
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najmniej 23% 

− nie mniej niż 32% w elektroenergetyce 

(głównie en. wiatrowa i PV) 

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

− 14% w transporcie (z dużym wkładem 

elektromobilności) 

W 2030 r. udział 

węgla 

w wytwarzaniu 

energii elektrycznej 

nie będzie 

przekraczać 56%  

Redukcja wykorzystania 

węgla w gospodarce będzie 

następować w sposób 

zapewniający sprawiedliwą 

transformację  

Wzrośnie 

efektywność 

energetyczna – na 2030 

r. określono cel 23% 

zmniejszenia zużycia 

energii pierwotnej vs. 

prognoz PRIMES2007 

Programy inwestycyjne 

OSPe i OSDe będą 

ukierunkowane na rozwój OZE 

oraz aktywnych obiorców i 

bilansowania lokalnego 

W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy 

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

GW. 

Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a 

cały program jądrowy zakłada budowę 6 

bloków. 

Do 2040 r. potrzeby 

cieplne wszystkich 

gospodarstw domowych 

pokrywane będą przez 

ciepło systemowe oraz przez 

zero- lub niskoemisyjne 

źródła indywidualne  

Gaz ziemny  

będzie paliwem 

pomostowym 

w transformacji 

energetycznej  

W 2030 r. osiągnięta 

zostanie zdolność 

transportu sieciami 

gazowymi mieszaniny 

zawierającej ok. 10% 

gazów 

zdekarbonizowanych  

Rozbudowie ulegnie 

infrastruktura gazu 

ziemnego, ropy naftowej i 

paliw ciekłych, a także 

zapewniona zostanie 

dywersyfikacja kierunków 

dostaw 

 Szereg działań zostanie nakierowanych jest na poprawę jakości 

powietrza, m.in.: 

− rozwój ciepłownictwa systemowego (4-krotny wzrost liczby 

efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r.) 

− niskoemisyjny kierunek transformacji źródeł indywidualnych  

(pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne) 

− odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych  

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

utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do 

2040 r. 

− zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

− rozwój transportu niskoemisyjnego, w szczególności dążenie do 

zeroemisyjnej komunikacji publicznej do 2030 r. w miastach pow. 

100 tys. mieszkańców 

Redukcja zjawiska 

ubóstwa energetycznego do 

poziomu max.  

6% gospodarstw domowych  

Najbardziej oczekiwany 

rozwój technologii 

energetycznych i inwestycji w 

B+R obejmuje: 

− technologie magazynowania 

energii 

− inteligentne opomiarowanie 

i systemy zarządzania energią 

− elektromobilność i paliwa 

alternatywne 

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

1990 r. 

Źródło: PEP2040  

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

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

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

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

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

energetycznej tj. 

− bezpieczeństwa energetycznego, 

− wewnętrznego rynku energii, 

− efektywności energetycznej, 

− obniżenia emisyjności, 

− badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. 

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

klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS 

w porównaniu do poziomu w roku 2005, 

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

osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:  

− o 14% udziału OZE w transporcie, 

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

średniorocznie, 

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

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

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

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

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

efektywności energetycznej infrastruktury na terenie Gminy. 
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Poziom regionalny  

4.1.6 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 

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

października 2020 r. 

Zdefiniowana w dokumencie wizja województwa śląskiego brzmi: 

Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, 

będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim 

mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.  

Osiągnięcie zarysowanej wizji rozwoju wymagać będzie koncentracji działań na czterech celach 

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

CEL STRATEGICZNY A - Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej transformacji 

gospodarczej 

Cele operacyjne: 

A.1. Konkurencyjna gospodarka  

A.2. Innowacyjna gospodarka  

A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość 

CEL STRATEGICZNY B - Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca 

Cele operacyjne: 

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

B.2. Aktywny mieszkaniec  

B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki 

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

Cele operacyjne: 

C.1. Wysoka jakość środowiska  

C.2. Efektywna infrastruktura  

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

do zmian klimatu 

CEL STRATEGICZNY D - Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym 

Cele operacyjne : 

D.1. Zrównoważony rozwój terytorialny  

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

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

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

wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiskowych. 

4.1.7 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 

Program został stworzony w celu realizacji strategii środowiskowej na terenie województwa 

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

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

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

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

środowiska. 

Uwzględniając przeprowadzone na potrzeby opracowania analizy, stan środowiska, główne 

problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i 

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

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

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

długoterminowe:  

Powietrze atmosferyczne  

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

województwa śląskiego związana z realizacją kierunków działań naprawczych.  

Cel długoterminowy do roku 2024: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej 

efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami.  

Zasoby wodne:  

Cel długoterminowy do roku 2024: System zrównoważonego gospodarowania wodami 

powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych 

regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód. 

Gospodarka odpadami  

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

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

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

gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym 

przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii. 

 

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

bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu. 

Zasoby surowców naturalnych  

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

Gleby  

Cel długoterminowy do roku 2024: Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi. 

Tereny poprzemysłowe  

Cel długoterminowy do roku 2024: Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 

województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-

ekonomicznymi. 

Hałas  

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

Promieniowanie elektromagnetyczne  

Cel długoterminowy do roku 2024: Utrzymanie wartości natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich poziomach. 

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym  

Cel długoterminowy do roku 2024: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków. 

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

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

zasobów środowiskowych.  

4.1.8 Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego  

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

poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji 

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

2020 r. 

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

opracowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości 

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

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

sprawie programów ochrony powietrza oraz planów krótkoterminowych. Integralną częścią 

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

Program obejmuje pięć stref oceny jakości powietrza: 

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

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

− strefa miasto Częstochowa (o kodzie PL2404); 

− strefa śląska (o kodzie PL2405); 

Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie działań naprawczych, których 

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

ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców 

województwa śląskiego. Celem Programu ochrony powietrza jest również wskazanie przyczyn 

wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu. 

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

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

ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiskowych. 

Poziom lokalny  

4.1.9 Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2030 

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

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

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

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Prace nad strategią poprzedziła wnikliwa analiza procesu przemian zachodzących na terenie 

jednostki w ostatnich latach. 

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

- ekologicznym, dbającym o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 

- promującym postawy proekologiczne, 

- zapewniającym dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 

- atrakcyjnym dla turystów, 

- atrakcyjnym dla inwestorów, tworzącym nowe miejsca pracy. 

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

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

proekologiczne oraz przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturlanego miasta. 
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4.1.10  Program ochrony środowiska dla miasta Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na 

lata 2026-2030 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety 

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

środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.  

POŚ stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu miejskim. 

W ramach Programu Ochrony Środowiska dokonano analizy stanu aktualnego, analizując 

następujące dziedziny/kategorie: 

 Jakość powietrza, 

 Hałas, 

 Promieniowanie elektromagnetyczne, 

 Wody powierzchniowe i podziemne, 

 Gospodarkę wodno-ściekową, 

 Zasoby geologiczne,  

 Gleby,  

 Gospodarka odpadami,  

 Zagrożenia poważnymi awariami. 

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

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

środowiska w gminie. 

Określenie aktualnego potencjału gminy oraz występujących niedoborów pozwoliło 

zidentyfikować cele środowiskowe gminy wraz z określeniem przyszłych działań inwestycyjnych 

i tzw. działań miękkich wpływających na poprawę stanu środowiska na terenie gminy miejskiej. 

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

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

negatywną presję wywołaną zużyciem nośników energetycznych na szereg sektorów poddanych 

analizie w ramach POŚ. 

Zestawienie zgodności PGN z obowiązującymi dokumentami strategicznymi przedstawiono 

poniżej: 

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

Lp. Nazwa dokumentu Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 
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Lp. Nazwa dokumentu Poziom krajowy Poziom regionalny Poziom lokalny 

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

+   

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

+   

3 

Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Transportu do 2030 

roku  

+   

4 
Polityka Energetyczna Polski 

do 2040  +   

5 
Krajowy plan na rzecz energii i 

klimatu na lata 2021–2030 
   

6 

Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego 

„Śląskie 2030” 
 +  

7 

Program ochrony środowiska 

dla województwa śląskiego do 

roku 2019 z perspektywą do 

roku 2024 

 +  

8 Program ochrony Powietrza 
dla województwa śląskiego  

 +  

9 
Strategia rozwoju miasta 

Kalety do roku 2030  
  + 

10 

 Program ochrony środowiska 

dla miasta Kalety na lata 

2021-2025 z perspektywą na 

lata 2026-2030 

  + 

Źródło: Opracowanie własne  
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5 Odnawialne źródła energii na terenie gminy  

5.1 Stan istniejący oraz możliwe kierunki rozwoju  

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

OZE we wszystkich sektorach i technologiach. W 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii 

brutto wyniesie co najmniej 23% 

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

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

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

Poniżej przedstawiono charakterystykę potencjału miasta w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

5.1.1 Biomasa  

Biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny 

produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości 

przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi 

i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi 

gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny 

frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Za 

biomasę uznaje się: 

 drewno o niskiej jakości technologicznej oraz drewno odpadowe, 

 odchody zwierząt oraz osady ściekowe, 

 słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej, 

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

sSzybko rosnące rośliny energetyczne takie jak wierzba wiciowa, topinambur, rdest 

sachaliński, 

 trawy wieloletnie takie jak miskant olbrzymi czy proso rózgowe. 

Miasto Kalety należy do gmin województwa śląskiego cechujących się słabym potencjałem 

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

drewna słomy i siana). 

Potencjał techniczny wykorzystania biomasy na terenie Kalet szacuje się poniżej 7 TJ/rok. 
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Rysunek 3 Potencjał techniczny biomasy na terenie miasta Kalety względem innych obszarów województwa 
śląskiego  

Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych Województwa 

Śląskiego 
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5.1.2 Energia słoneczna 

Możliwość wykorzystania energii promieniowania 

słonecznego w polskich warunkach są zróżnicowane, 

z uwagi na specyficzne warunki klimatyczne. Średni 

okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1600 godzin, 

przy czym maksymalna liczba godzin słonecznych w 

roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na 

Górnym Śląsku. 

Ze względu na niewielką rozciągłość geograficzną 

województwa śląskiego zróżnicowanie warunków 

solarnych na terenie województwa mieści się w granicach 10 %. 

Najlepszymi warunkami do wykorzystania energii słonecznej charakteryzują się południowo – 

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

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

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

w kolektorach słonecznych.  

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

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

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

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

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

instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta (inwestyje 

dofinansowane w ramach projektu ze środków RPO WSL 2014-2020). 
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Rysunek 4 Potencjał energetyki słonecznej na terenie miasta Kalety względem warunków 
panujących w województwie śląskim 

 
Źródło: Program wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenach nieprzemysłowych Województwa 

Śląskiego. 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    

34 | S t r o n a  
 

5.1.3 Energia wiatru  

Polska nie należy do krajów o szczególnie korzystnych 

warunkach wiatrowych. Pomiary prędkości wiatru na 

terenie Polski wykonywane przez IMiGW pozwoliły na 

dokonanie wstępnego podziału naszego kraju na 

pewne strefy (podział wg. IMGW) zróżnicowania pod 

względem wykorzystania energii wiatru tj. 

 Strefa I – wybitnie korzystna, 

 Strefa II – bardzo korzystna, 

 Strefa III – korzystna, 

 Strefa IV – mało korzystna, 

 Strefa V – niekorzystna. 

Rysunek 5 Strefy energetyczne wiatru w Polsce. 

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

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

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

województwa uznać można za korzystną (strefa III). 

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

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

opłacalność tego typu inwestycji konieczna jest wnikliwa analiza warunków na obszarze gminy. 

Istotnym elementem są również uwarunkowania prawne takie jak odległość od obszarów 

mieszkalnych i wpływ na środowisko naturalne, które mimo sprzyjających warunków 

anemologicznych mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji o budowie.  

5.1.4 Energia spadku wody  

Energetyczne zasoby wodne Polski są niewielkie ze względu na 

niezbyt obfite i niekorzystnie rozłożone opady, dużą 

przepuszczalność gruntu i niewielkie spadki terenów. 

Zasoby wodno-energetyczne zależne są od dwóch podstawowych 

czynników: przepływów i spadów. Pierwszy element określony 

hydrologią rzeki, ze względu na znaczną zmienność w czasie, 

przyjmuje się na podstawie wieloletnich obserwacji dla przeciętnego roku o średnich warunkach 

hydrologicznych natomiast spady rzeki odnosi się do rozpatrywanego odcinka rzeki. Zasoby 

energetyczne wód opisuje wielkość zwana katastrem sił wodnych.  
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Rysunek 6 Potencjał energii wodnej na terenie województwa śląskiego. 

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

Wody geotermalne w Polsce charakteryzują się zwykle temperaturami poniżej 100 stopni 

Celsjusza. Ich zasoby na terenie Polski oszacowane zostały na około 4 miliardy ton paliwa 

umownego, co jest wartością niewielką w skali świata. Budowa instalacji i sieci ciepłowniczych 

bazujących na tego typu OZE wiąże się z szeregiem problemów. Proces badań i określenia 

realnych możliwości wykorzystania jest bardzo długi i obciążony szeregiem przepisów 

związanych z ochroną środowiska naturalnego, natomiast koszt wykonania odwiertów 

eksploatacyjnych wraz z urządzeniami do ich obsługi wysoki. Opłacalność wykorzystania tego 

typu energii jest ściśle związana z odległością odbiorców od punktu produkcyjnego, ze względu 

na straty mogące nastąpić podczas przesyłu.  

Rysunek 7 Zasoby geotermalne na terenie Polski. 

 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 

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

Temperatury gruntu i wód gruntowych na poziomie kilku do kilkunastu stopni Celsjusza, 
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umożliwiają zastosowanie w celach grzewczych - pomp ciepła. Zysk w przypadku tego typu 

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

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

cieplnej. Pompy ciepła są rozwiązaniami kosztownymi w fazie realizacji jednakże charakteryzują 

się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji, nie wymagają obsługi i składowania paliw. 

Wykorzystanie tego typu instalacji może mieć uzasadnienie zarówno w przypadku domów 

jednorodzinnych jak i budynków miejskich takich jak obiekty sportowe, budynki opieki 

zdrowotnej i innych.  

5.1.6 Podsumowanie możliwości wykorzystania technologii opartych o OZE 

Dokładna analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii na terenie gminy wymaga wnikliwej i kosztownej analizy 

uwarunkowań danego terenu. Obecnie należy zwrócić szczególną 

uwagę na następujące aspekty możliwości wykorzystania OZE: 

 Dobre warunki solarne sugerujące montaż kolektorów 

słonecznych wspomagających podgrzewanie wody 

użytkowej w budynkach prywatnych i gminnych oraz 

montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sektora mieszkaniowego oraz na obszarze 

obiektów gminnych. 

 Niewielki potencjał możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych, możliwe natomiast 

szerokie wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła). 

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

Charakterystyki systemów energetycznych działających na terenie miasta dokonano w ramach 

rozdziału 7.2.4 PGN-u. 
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7 Podsumowanie PGN na lata 2015 - 2020 

7.1 Analiza realizacji planowanych zadań 

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

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

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

Nazwa działania Opis Stopień realizacji Uwagi 

1.1. Przeciwdziałanie niskiej 
Emisji poprzez kompleksową 

termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej oraz 

budynków mieszkalnych 
stanowiących zasób gminny w 

mieście Kalety 

 Celem projektu było 
przeprowadzenie 

termomodernizacji obiektów 
publicznych 

W trakcie 
realizacji budynek 

MOW oraz 4 
budynki 

wielorodzinne w 
ramach POIiŚ 

brak 

1.2. Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania 

mediów 

Regulamin do opracowania. 
Konkurs obejmie wszystkie 

placówki po uprzedniej 
analizie zużycia mediów 

Nie zrealizowano 

W pierwszej 
kolejności 

postanowiono 
realizować zadania 

inwestycyjne 
najbardziej 
pożądane 

społecznie. 
Dodatkowo 

zamknięcie szkół 
(nauka zdalna) 

wywołane 
pandemią COVID -

19, znacznie 
utrudniło 

organizację tego 
zadania 

1.3. Promocja działań 
przyczyniających się do 
wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów – 
szkolenia 

Wykonane bezkosztowo 
przez podmioty trzecie 
wykonujące zadania z 

zakresu edukacji 
ekologicznej. 

Nie zrealizowano 
brak 

zainteresowanych 
podmiotów 

1.4 Program ograniczenia 
emisji – etap I 

Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez wymianę źródła ciepła 
w budynkach jednorodzinnych 

w mieście Kalety - Leśnym 
Zakątku Śląska 

Przedmiotem realizacji 
projektu jest 

dofinansowanie demontażu 
nieefektywnych ekologicznie 

pieców/kotłów/palenisk 
łącznie z wymianą źródła 

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

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

niezbędnymi pracami w 
zakresie dostosowania 
instalacji grzewczej do 

Nie zrealizowano 

Ze względu na 
uruchomienie 

programu 
rządowego „Czyste 
powietrze” uznano 
PONE za niecelowe 

i dublujące 
dostępne 

dofinansowanie. 
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Nazwa działania Opis Stopień realizacji Uwagi 

współpracy z nowym 
źródłem ciepła. 

2.1. Przeciwdziałanie niskiej 
Emisji poprzez montaż układów 

solarnych oraz ogniw 
fotowoltaicznych - w mieście 
Kalety Leśnym Zakątku Śląska 

Zakres zgodny z fiszką ZIT 
Zrealizowane w 

100% 
brak 

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

Ścieków oraz placówek 
oświatowych w Kaletach 

Instalacja 
Zrealizowane w 

100% 
brak 

2.3 Program ograniczenia 
emisji –etap II  

 Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez montaż pomp ciepła 

w budynkach 
jednorodzinnych w mieście 
Kalety – Leśnym Zakątku 

Śląska 

Projekt w trakcie 
realizacji – 

podpisywanie 
umowy z Urzędem 
Marszałkowskim 

Realizacja do końca 
2023 

Źródło: Opracowanie własne 

7.2 Analiza wskaźników 

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

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

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

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

dofinansowanych stąd w tabeli poniżej zweryfikowano ich wykonane identycznymi metodami. 

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

wytycznymi. 

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

Wskaźnik wykonania Planowany 2020 Wykonanie 2020 

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

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

Udział energii z OZE 9,9% 8,6% 

Źródło: opracowanie własne 

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

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

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

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

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

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

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

się do końca 2023.  

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

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

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

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

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

przyjęto status quo). 

Tabela 6 Porównanie emisji CO2 w 2014 i 2020 

Sektory i emisja CO2 2014 2020 
zmiana 2014-

2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe 0 0,0% 0 0,0% - 0 

RAZEM 46179 100% 44849 100% -1330 100% 

Źródło: Opracowanie własne 

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

roku bazowego) 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP2 w 2015 autorzy opracowania przeanalizowali wszystkie 

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

dwutlenku węgla w odniesieniu do przyjętego roku bazowego. 

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

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

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

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

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

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

opracowywania aktualizacji PGN w marcu 2022. 

7.2.2 Wykaz źródeł danych uwzględnionych w bazowej inwentaryzacji emisji (przyjęte 

zasady opracowania inwentaryzacji)  

Poniżej charakterystyka założeń zastosowanych dla poszczególnych analizowanych sektorów. 

Sektor budownictwa mieszkaniowego 

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

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

ciepła). 

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

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

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

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

i źródła dodatkowe. 

Sektor budynków urządzeń i wyposażenia komunalnego 

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

najlepszymi jakościowo informacjami i danymi. Szczegółowe informacje dotyczyły wszystkich 

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

Sektor przemysłu (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu uprawnieniami do 

emisji UE – ETS) 

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

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

nie ujęto emisji w tym sektorze. 

Sektor usługowy 

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

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

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

handlowych przyjęto wyższe współczynniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Przyjętą 

strukturę odniesiono do powierzchni pod działalność osób fizycznych i prawnych zgodnie 

z ewidencją podatkową. Na stronie internetowej miasta umieszczono ankietę dla 

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

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

zanieczyszczeń  

W opracowaniu przyjęto założenia niezbędne do prawidłowego określenia emisji dwutlenku 

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

roku wykonano w 2015r. przygotowując pierwotny PGN).  

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

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

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

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

przyłączach komunalnych oraz osobno oświetlenia oraz paliw zużytych do celów grzewczych 

w obiektach komunalnych. 

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

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

końcowego.  

W analizowanym przypadku inwentaryzacją objęte zostały następujące formy energii finalnej: 

 energia elektryczna, 

 energia paliw kopalnych: 

- węgiel kamienny, 

- gaz ziemny, 

- gaz ciekły, 

- olej napędowy, 

- olej opałowy, 

- benzyna, 

- LPG, 

- inne paliwa kopalne, 

 biomasa, 

 energia ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika i instalacje solarne). 

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

zależności od źródła emisji CO2. 

Energia elektryczna 

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

elektrycznej jest importowana za pomocą infrastruktury przesyłowej. Głównym dystrybutorem 

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

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

NUTS4). 

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

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

porównywalności. 

Ciepło i chłód 

Na terenie Gminy nie został zidentyfikowany żaden zakład ciepłowniczy dostarczający 

ciepło/chłód dla obiektów zlokalizowanych na terenie jednostki. 

Paliwa kopalne 

Węgiel kamienny – na terenie Miasta zidentyfikowano indywidualne źródła ciepła 

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

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

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

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

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

zużyciu danego paliwa (sektor komunalny). 

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

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

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

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

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

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

W analizie zużycia poszczególnych rodzajów paliw petrochemicznych, wykorzystano dane 

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

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

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

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

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

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

miasta i zużytego paliwa. 

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

wyprodukowanej przy użyciu kolektorów słonecznych było możliwe dzięki danym z WFOŚiGW 

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

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

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

komunalnych, usługowych i mieszkalnych. 

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

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

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

UE w ramach projektu finansowanego z RPO WSL. 

Obliczanie emisji w poszczególnych kategoriach 

W obliczeniach emisji CO2 z poszczególnych źródeł energii wykorzystano podstawowy wzór 

obliczeniowy: 

 

gdzie: 

 wielkość emisji dwutlenku węgla, wyrażona w Mg, 

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

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

Jako wskaźniki dla poszczególnych źródeł wybrano te proponowane przez Międzynarodowy 

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

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

MgCO2/MWh. 

Tabela 7 Wskaźniki emisji CO2 

Emisja IPCC [MgCO2/MWh] 

Benzyna silnikowa 0,249 

Olej napędowy 0,267 

Olej opałowy 0,279 

Antracyt 0,354 

Pozostały węgiel bitumiczny 0,341 

Węgiel podbitumiczny 0,346 

Węgiel brunatny 0,364 

Gaz ziemny 0,202 

Gaz płynny  0,227 

Odpady komunalne (oprócz biomasy) 0,33 

Drewno 0,1 

Olej roślinny 0 

Biodiesel 0 

Bioetanol 0 
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Energia słoneczna 0 

Energia geotermalna 0 

Źródło: IPCC 

7.2.4 Wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń w poszczególnych sektorach  

7.2.4.1 Ogrzewanie budynków – infrastruktura, zużycie energii, emisja CO2 

Ogrzewanie budynków na terenie Miasta Kalety realizowane jest głównie przez kotłownie 

obsługujące pojedyncze budynki. 

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

mieszkaniowe stanowią przeważającą cześć obiektów na terenie jednostki – z informacji 

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

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

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

ogrzewanymi. 

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

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

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

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

bardzo wiarygodne i pozwalające na uzyskanie doskonałego obrazu struktury zużycia paliw 

w Mieście. 

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

podstawie powyższych danych struktura źródeł ciepła w sektorze budownictwa mieszkaniowego 

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

Źródło: Opracowanie własne  

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

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

z indywidualnych zbiorników zamontowanych na prywatnych posesjach.  

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

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

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

 
Źródło: Opracowanie własne  

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 7.2.3. obliczono sumaryczne zużycie 

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

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

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

MgCO2. 

Sektor komunalny  

Informacje dotyczące ogrzewania budynków z sektora komunalnego uzyskano bezpośrednio od 

zarządcy obiektów. 

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

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

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

Lp. Funkcja/adres Ocieplenie 
2014 

Ocieplenie 
2020 

Źródło ciepła 
2014 

Źródło ciepła 
2014 

1 
Zespół Szkół w Kaletach 

Kalety, ul. 1 Maja 4 
Nie 

Tak 
Kocioł olejowy b.z. 

2 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
1 oraz 

Zespół Ekonomiczno - 
Administracyjny Placówek 

Oświatowych 
ul.1 Maja 6 

Kalety 

Tak 
Tak 

Kocioł olejowy b.z. 

3 

Zespół Szkół i Przedszkola 
w Kaletach Miotku 

Oraz 
Filia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Orzeszkowej, Kalety 

Tak 
Tak Kotły: olejowy 

i węglowy 
b.z. 

4 
Miejskie Przedszkole Nr 1 

w Kaletach 
Kalety, ul. Jana Brzechwy 2 

Tak 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

5 

Miejski Dom Kultury 
oraz 

Miejską Biblioteką Publiczną 
ul. Lubliniecka 2 

Kalety 

Nie 
Tak 

Kocioł węglowy 
Kocioł 

olejowy 

6 

Filia Miejskiego Domu Kultury 
w Kaletach 

Klub w Drutarni 
Kalety, ul. Koszęcińska 33 

Tak 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

7 

Urząd Miasta Kalety 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kaletach 

ul. Żwirki i Wigury 2 
Kalety 

Nie 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

8 
Budynek Ludowego Klubu 

Sportowego Mała panew Kuczów 
ul. Paderewskiego 93 - CWU 

Tak 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

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

Tak 
Kocioł węglowy b.z. 

10 
Oczyszczalnia ścieków 

ul.1- go Maja 65 
Tak 

Tak Ogrzewanie 
elektryczne 

b.z. 

11 
OSP w Kaletach 
ul.1-go Maja 35 

Tak 
Tak 

Kocioł węglowy b.z. 

12 
Budynek Wodociągów ul. 

Drozdka  
Nie Nie Kocioł węglowy b.z. 

13 
MOW  - Wynajęty na usł.  

opiekuńcze 
ul. Rogowskiego 43 

NIE TAK Kocioł węglowy gaz 

Źródło: UM w Kaletach  

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

kotły opalane węglem - strukturę indywidualnych źródeł ciepła w sektorze komunalnym 

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

 
Źródło: Opracowanie własne  

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

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

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

fotowoltaiczne. 

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 7.2.3. obliczono sumaryczne zużycie 

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

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

wskazanemu wyżej zużyciu energii finalnej wynosi 247 MgCO2. 

Sektor usługowy  

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

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

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

małych zakładów usługowo-rzemieślniczych i punktów handlowych. 

 

Wykres 5 Struktura źródeł ciepła w sektorze usługowym 2014 

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

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

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

kamienny.  

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

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

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

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

źródeł ciepła w sektorze usługowym obrazuje poniższy wykres. 

Wykres 6 Struktura źródeł ciepła w sektorze usługowym 2020 

Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 7.2.3. obliczono sumaryczne zużycie 

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

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

Infrastruktura sieciowa  

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

Oddział w Częstochowie. 

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

wymieniona infrastruktura sieciowa: 

Na terenie Miasta Kalety zlokalizowana jest niżej wymieniona infrastruktura 

elektroenergetyczna: 

 stacja elektroenergetyczna WN/SN (GPZ) SE Kalety, 

 linii napowietrznych wysokiego napięcia (11O kV) relacji: 

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

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

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

(linia dwutorowa), 

 linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN), 

 linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN), 

 stacje elektroenergetyczne SN/nN. 

 

Przebieg sieci został przedstawiony na załączniku mapowym udostępnionym przez spółkę: 
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Tabela 9 Przebieg sieci elektroenergetycznej na terenie Kalet 

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

Poniżej przedstawiony zostaje wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na 

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

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

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

2022 r. 

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

nN - przewidywany termin realizacji 2022 r. 

 Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej EPV Kalety - przewidywany termin realizacji 2022 

r. 

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

produkcyjnego - przewidywany termin realizacji 2022 r. 

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

w Kaletach - przewidywany termin realizacji 2022 r. 

 Modernizacja  linii niskiego napięcia obwód Kuczów zasilanej ze stacji 

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

Zużycie energii 

Ze względu na fakt, iż TAURON Dystrybucja S.A w przesłanej na potrzeby opracowania 

przedmiotowego dokumentu korespondencji poinformował, iż nie prowadzi odrębnych statystyk 

dot. ilości energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom oraz struktury zużycia w podziale na 

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

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

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

Kalety. 

Zużycie pomiędzy sektory mieszkalny i usługowy podzielono biorąc pod uwagę proporcje 

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

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

na sektory. 

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

Sektory 2014 2020 

mieszkaniowy 7686,09 7151,42 

komunalny 519,60 371,51 

usługi 1280,00 1870,69 
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Sektory 2014 2020 

przemysł 9303,00 9303,00 

oświetlenie 450,00 390,45 

Razem 19238,7 19087,1 

Źródło: Opracowanie własne  

Emisja CO2 

Oszacowana na podstawie procedury obliczeniowej zawartej w punkcie 7.2.3. emisja dwutlenku 

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

7.2.4.3 Paliwa gazowe – infrastruktura, zużycie, emisja CO2 

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

spółka obecnie nie posiada sieci gazowej. 

Aktualny Plan Rozwoju PSG na lata 2022-2026 nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych 

z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci gazowej na terenie gminy Kalety. 

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

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

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

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

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

finansowych. 

Należy jednak podkreślić, iż autorzy opracowania zarówno w sektorze budownictwa 

mieszkaniowego jak również w sektorze komunalnym na podstawie wizji w terenie oraz na 

podstawie wspomnianych we wcześniejszej części opracowani ankiet pozyskanych w 2015 roku 

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

zbiorników zamontowanych w prywatnych posesjach na terenie Gminy. 

Zgodnie z procedurą obliczeniową zawartą w punkcie 7.2.3. obliczono zużycie energii finalnej w 

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

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

7.2.4.4 Transport – infrastruktura, emisja CO2 

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

następującymi pojazdami: 

Tabela 11 Zestawienie pojazdów 

Lp. Marka Rodzaj pojazdu 
Rok produkcji /  

Data zakupu 

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

Data zakupu 

2 Ford Transit pożarniczy 2018 

3 Jelcz pożarniczy 1998 

4 Volkswagen Transporter ciężarowy 2015 

5 Volkswagen Transporter ciężarowy 2014 

6 Opel Vivaro ciężarowy 2016 
Źródło: UM Kalety 

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

34115 MWh. Wyznaczona zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 7.2.3. emisja CO2 

wyniosła w przypadku transportu 10070 Mg. 

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

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

CO2/litr danego paliwa zgodne z wytycznymi Poradnika SEAP3. 

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

przypadająca na gminę po proporcji ludności oraz zakładane roczne przebiegi poszczególnych 

kategorii pojazdów i średnie spalania. 

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

stąd tak duży wzrost zużycia energii i emisji. 

7.2.4.5 Emisja CO2 nie związana ze zużyciem energii  

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

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

składowisko odpadów. 

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

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

wydajność oczyszczalni RLM 9700. 

Instalację oczyszczalni ścieków stanowią: 

− przepompownia ścieków z kratą koszową, 

− punkt zlewny ścieków dowożonych, 

− zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków ogólnych, 

− zblokowana oczyszczalnią mechaniczna, 

− reaktor biologiczny, 

− reaktor biologiczny zblokowany z komorą stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, 

− budynek techniczny, 

− zbiornik retencyjny wody technologicznej, 

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

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

instalacja paneli solarnych: 12 szt. 

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

Niskoemisyjnej nie planuje się realizacji zadań w obrębie infrastruktury oczyszczalni ścieków 

oraz sektora przemysłowego wpisujących się do szeroko pojętych działań wpływających na 

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

7.2.5 Ukończone działania modernizacyjne istniejącej infrastruktury, które wpłynęły na 

spadek zużycia energii i paliw oraz emisję CO2 

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

finansowych jednostki prowadzone są sukcesywne prace modernizacyjne obiektów komunalnych, 

w głównej mierze prace te dotyczą termomodernizacji przedmiotowych obiektów. Inwestycje 

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

zrealizowanych w latach 2014-2020. 

Dotychczas Gmina nie prowadziła działań ukierunkowanych na obniżenie emisji z sektora 

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

miejskiego.  

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

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

inwestycje nie leżą w gestii Gminy. 

8 Identyfikacja obszarów problemowych oraz możliwych do wdrożenia działań  

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

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

w sektorze mieszkaniowym. 

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

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

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

Należy wskazać, iż porównując strukturę paliw wykorzystywanych do celów grzewczych 

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

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

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

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

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

osobowych na terenie Miasta w stosunku do 2014.  

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

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

węgiel. 

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

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

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

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

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

surowce wykorzystywane we wszystkich sektorach poddanych bieżącej inwentaryzacji emisji 

zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP. 

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

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

Energia elektryczna  22913 22733 -1% 

Gaz ziemny 0 0 - 

Gaz ciekły 10 804 7972% 

Olej opałowy 208 295 42% 

Olej napędowy 4804 4706 -2% 

Benzyna 2816 4847 72% 

Węgiel kamienny 15245 11058 -27% 

Biomasa  93 289 210% 

Inne paliwa kopalniane 90 118 32% 

Źródło: Opracowanie własne  

W celu zniwelowania zdiagnozowanych problemów sugeruje się podjęcie dalszych działań 

zmierzających do zwiększenia udziału urządzeń ekologicznych o wyższej sprawności oraz montaż 

instalacji OZE przy wykorzystaniu dostępnych źródeł dofinansowań.  

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

emisyjne i racjonalizujące zużycie energii elektrycznej. 

9 Aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do wdrożenia PGN w Gminie  

9.1 Struktury organizacyjne, zasoby ludzkie 

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

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    

61 | S t r o n a  
 

1079, 1561.) oraz Statut Miasta (Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 

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

Miasto posiada zagwarantowaną konstytucyjnie osobowość prawną. Przysługuje mu prawo 

własności oraz inne prawa majątkowe, wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  

Funkcję organów Miasta sprawują Rada Miejska i Burmistrz Miasta. 

Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za realizację celów wskazanych w PGN zarówno 

odnoszących się do działań inwestycyjnych i tych nieinwestycyjnych oraz monitorowanie 

określonych w nim wskaźników jest Urząd Miejski w Kaletach. 

Monitoring realizacji Planu oraz jego aktualizacja podlegać będzie wyznaczonej osobie, 

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

Urząd Miejski w Kaletach dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym oraz technicznym 

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

umożliwiającym sprawną organizację działań w celu realizacji celów oraz monitorowanie 

wskaźników PGN.  

Schemat organizacji Urzędu Miejskiego w Kaletach przedstawiono poniżej. 
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Rysunek 8 Struktura organizacyjna UM w Kaletach 

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

Istnieje kilka możliwości finansowania zadań inwestycyjnych niezbędnych z punktu widzenia 

osiągnięcia założonych w PGN celów są to: 

 środki własne gminy, 

 kredyty komercyjne oraz pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia (głównie 

WFOŚ/NFOŚ), 

 inwestycje realizowane w trybie ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, 

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

 Dotacje z programów UE innych dostępnych mechanizmów wsparcia  

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

 
Źródło: Opracowanie własne 
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9.2.1 Budżet programu 

W poniższym zestawieniu ujęto wszystkie działania planowane w ramach Planu.  

Na dzień przygotowania dokumentu nie znano kosztów realizacji wszystkich zaplanowanych do 

realizacji działań. 

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

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

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

pozyskanych przez Gminę w ramach nowej perspektywy finasowej.  

Wskazane poniżej wartości ukazują szacunkowy podział kosztów pomiędzy dostępnymi 

w przyszłości źródłami finansowania.  

Przed realizacją inwestycji zostaną one wpisane do WPF Gminy. 
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Tabela 13 Zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach planu 

Nazwa działania 
Organ 

odpowiedzialny 

Skutki 
finansowe 
dla gminy 

EFRR 
NFOŚiGW / 
WFOŚiGW 

Prywatne Inne Koszt całkowity 
Termin 

realizacji 

1.1. Termomodernizacja 
obiektów komunalnych 

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

1.2. Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania 

mediów 
UM Kalety Bezkosztowo - - - - - do 2030 

1.3. Promocja działań 
przyczyniających się do 
wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów 

UM Kalety Bezkosztowo - - - - - do 2030 

2.1 Dopłaty do wymiany 
źródeł ciepła na mniej 

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

3.1 Montaż instalacji OZE 
w obiektach komunalnych 

UM Kalety 60 tys. zł  540 tys. zł   600 tys. zł do 2030 

3.2 Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na 

potrzeby gospodarstw 
domowych 

UM Kalety 400 tys. zł 7600 tys. zł    8 000 tys. zł do 2030 

4.1. Budowa stacji 
ładowania pojazdów 

elektrycznych  
UM Kalety 15 tys. zł 135 tys. zł - - - 150 tys. zł do 2030 

4.2. Dostosowanie floty 
gminnej do zapisów ustawy 

o elektromobilności 
UM Kalety 100 tys. zł 900 tys. zł b.d. b.d. b.d. 1 000 tys. zł do 2030 

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

W ramach aktualizacji PGN autorzy opracowania postanowili pozostawić rok bazowy zgodnie 

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

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

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

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

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

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

gazowej).  

10.1 Sektory objęte bazową inwentaryzacją emisji  

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

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

przyjęto rok 2014. 

BEI pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio 

zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji. 

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP bazowa inwentaryzacja emisji objęła: 

 Budynki i wyposażenie/urządzenia komunalne, 

 Oświetlenie publiczne, 

 Inne budynki i urządzenia, 

- budynki i wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne), 

- budynki mieszkalne, 

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

 Transport drogowy. 

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

w rozdziale 2.2.3 opracowania. 

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

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

odpowiednio: 

 dla roku bazowego 2014 – 46179 Mg, 

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

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

Tabela 14 Porównanie emisji CO2 na lata 2014 – 2020 

SEKTORY i emisja CO2 2014 2020 
zmiana 2014-

2020 

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

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

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

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

Przemysł (z wyjątkiem zakładów objętych systemem handlu 

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

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

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

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

Pozostałe 0 0,0% 0 0,0% - 0 

RAZEM 46179 100% 44849 100% -1330 100% 

Źródło: Opracowanie własne  

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

Sektor mieszkaniowy  

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

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

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

zlokalizowane na terenie Gminy indywidualne źródła ciepła w sektorze mieszkaniowym. 

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

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

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

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

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

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

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

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

31% ankietowanych deklaruje jako drugie źródło ciepła kolektory słoneczne. 

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

Źródła ogrzewania budynku Szt. udział 

gaz 19 2% 

węgiel 745 80% 

biomasa 85 9% 

olej 22 2% 

prąd (w tym PCI) 58 6% 

inne 10 1% 

Źródło: Opracowanie własne na bazie ankiet CEEB 

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

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

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

skutek budowy obiektów o drastycznie lepszych parametrach energetycznych oraz docieplenia 

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

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

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

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

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

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

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

ciepła na mniej emisyjne oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej 

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

tematem jest gazyfikacja gminy zapowiadania na koniec lat 2030. 

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

akcji edukacyjnych wskazujących na rozwiązania proekologiczne przyczyniające się do wzrostu 

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

mechanizm zachęty - podjąć decyzję o dofinansowaniu wymiany przestarzałych i mocno 

emisyjnych indywidualnych źródeł ciepła na nowoczesne mniej emisyjne. 

Sektor transportowy  

Znaczny wzrost zanieczyszczenia zaobserwować możemy w sektorze transportowym związany on 

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

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

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

stanowi 2624 MgCO2. 
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Gmina nie jest organizatorem transportu publicznego, a dysponuje jedynie taborem 

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

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

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

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

Pomimo znaczących oczekiwań w zakresie elektryfikacji transportu indywidualnego udział 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zadanie jest poza gestią Gminy. 

Sektor komunalny  

Sektor komunalny w głównej mierze został zidentyfikowany na podstawie danych uzyskanych 

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

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

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

Gminy, ale termomodernizacja obiektów nie jest w stanie zniwelować przyrostu 

zapotrzebowania na energię związanego z nowymi inwestycjami. 

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

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

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

w infrastrukturze komunalnej instalacji OZE. Potencjał oszczędności z termomodernizacji został 

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

emisyjne. 

Sektor usługowy  

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

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

budynków do 67500 m2.  

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

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

realizują inwestycje prowadzące do poprawy efektywności energetycznej obiektów i budynków, 

głównie w sektorze turystycznym i małej produkcji. 

Sektor przemysłu 

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

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

Sektor oświetlenia publicznego 

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

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

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

                                

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

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

Budynki mieszkalne 7151       724       24518 296     2797 1028   36515 

Komunalne oświetlenie publiczne 390                             390 

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

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

TRANSPORT:                                 

Tabor gminny           38 1                 39 

Transport publiczny           0 0                 0 

Transport prywatny i komercyjny       3053   14816 16207                 34076 

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

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

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

Kategoria 

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT:                                 

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

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

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

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

INNE:                                 

Gospodarowanie odpadami 

  

0 

Gospodarowanie ściekami 0 

Tutaj należy wpisać inne emisje 0 

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

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

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

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

Kategoria 

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

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 520 
   

405 
   

243 
    

56 
 

1223 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe (niekomunalne) 1280 
  

44 15 
   

5482 44 
  

29 9 
 

6903 

Budynki mieszkalne 7686 
   

361 
   

38044 180 
  

902 375 
 

47548 

Komunalne oświetlenie publiczne 450 
       

0 
      

450 

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

9303 
    

574 
  

293 
      

10170 

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

TRANSPORT:                 
Tabor gminny 

     
33 0 

        
33 

Transport publiczny 
     

0 0 
        

0 

Transport prywatny i komercyjny 
     

15143 9417 
        

24560 

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

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

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

Kategoria 

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT: 
                

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

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

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

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

INNE: 
                

Gospodarowanie odpadami 

 

0 

Gospodarowanie ściekami 0 

Tutaj należy wpisać inne emisje 0 

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

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

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

1,191 
               

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

Razem 22068 0 0 46 624 12141 7533 0 43025 224 0 0 885 535 1 87082 
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  15448 0 0 10 167 3703 2252 0 14887 90 0 0 88 0 0 36645 

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

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

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

               Źródło: PGN 2015
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Tabela 21 Prognoza BaU na rok docelowy 2030  
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Razem sektory 25386 0 7029 3540 773 12342 12967 0 25568 89 0 0 2313 1471 150 91629 

Razem 25386 0 7029 3540 773 12342 12967 0 25568 89 0 0 2313 1471 150 91629 
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  30234 0 1420 804 206 3764 3877 0 8847 36 0 0 231 0 0 49420 

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

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

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

               Źródło: Opracowanie własne 
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11 Określenie celów strategicznych PGN 

Biorąc pod uwagę: 

- przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom emisji CO2 w Mieście 

Kalety, 

- analizę działań z lat  2015-2020, 

- zapotrzebowanie Miasta na energię pierwotną, 

- zapisy prawa europejskiego i krajowego w zakresie efektywności energetycznej, 

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

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kalety  

Osiągnięcie przedmiotowego celu będzie możliwe przy jednoczesnej realizacji niżej 

przedstawionych procesów długofalowych i działań krótkookresowych (z perspektywą do 

2030). 

11.1 Długofalowe procesy realizacji długoterminowego celu głównego. 

Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu strategicznego mają 

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

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

długofalowymi procesami, które w perspektywie czasu przynoszą kumulujące się oszczędności 

energii. 

 Monitoring energetyczny miasta, 

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

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

Najprostszą metodą umożliwiającą prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej 

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

punkty oświetleniowe. Aby monitoring energetyczny gminy przyniósł oczekiwane rezultaty 

kluczowym jest przeprowadzenie: 

- audytu początkowego pozwalającego określić bieżący stan obiektów administrowanych 

przez miasto, 

- bieżącej aktualizacji danych dotyczących zużycia mediów, 

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

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

Utworzona w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej baza danych stanowić będzie doskonały 

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

pozwoli przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowością w ich zużyciu. 

 Działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną. 

Niezwykle istotnym jest również, aby miasto jednocześnie prowadziła horyzontalne 

działania związane z efektywnością energetyczną: zakup urządzeń elektronicznych o 

możliwie niskim poborze energii, elektroniczny obieg dokumentów w celu obniżenia 

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

gminnych. 

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

kieruje się logiką specyfikowania jak najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań przy 

tworzeniu SIWZ. 

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

ująć w PGN. 

11.2 Krótko/średniookresowe cele/działania  

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

szczegółowe. 

Cele szczegółowe 

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

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

indywidualnych źródeł ciepła 

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

Cel szczegółowy IV – Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu 

Cele szczegółowe realizowane będą poprzez konkretne działania inwestycyjne i nieinwestycyjne 

wskazane w kolejnym rozdziale opracowania. 

Tabela 22 Zestawienie celów wynikających z programu gospodarki niskoemisyjnej 

Długoterminowy 
cel strategiczny 

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Miasta Kalety 
 

Cele szczegółowe 
do roku 2030 

Cel szczegółowy I Redukcja zużycia energii finalnej na obszarze Miasta Kalety 

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

Cel szczegółowy III Zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Miasta 

Cel szczegółowy IV Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu 

Źródło: opracowanie własne  

. 
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Tabela 23 Tabela działań krótko/średniookresowych 

Cel Szczegółowy Nazwa działania 
Termin 

realizacji 
Wskaźnik 
Produktu 

Wskaźnik 
rezultatu 

oszczędność 
MWh 

Wskaźnik rezultatu 
redukcja CO2 

Uwagi 

Cel szczegółowy I – 
Redukcja zużycia energii 

finalnej na obszarze 
Miasta Kalety. 

1.1. Termomodernizacja 
obiektów komunalnych 

do 2030 1 budynek 2,5 0,9 

  

Budynek wodociągów przy ul. Drozdka. 

  

1.2. Konkursy dla szkół 
w zakresie oszczędzania 

mediów 
do 2030 

Wszystkie 
placówki 

oświatowe 
2 2,4 

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

1.3. Promocja działań 
przyczyniających się do 
wzrostu efektywności 

energetycznej obiektów 

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

Cel szczegółowy II - 
Redukcja zanieczyszczeń 
szczególnie PM10, CO2 

pochodzących zwłaszcza z 
indywidualnych źródeł 

ciepła.  

2.1 Dopłaty do wymiany 
źródeł ciepła na mniej 

emisyjne  
do 2030 

dofinansowanie 
ok 20 budynków 

120 41,5 

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

Cel szczegółowy III – 
Zwiększenie udziału OZE w 

bilansie energetycznym 
miasta. 

3.1 Montaż instalacji OZE 
w obiektach komunalnych 

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

3.2 Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na 

potrzeby gospodarstw 
domowych 

do 2030 
300 instalacji PV 

na bud 
mieszkalnych 

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

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

4.1. Budowa stacji 
ładowania pojazdów 

elektrycznych  
Do 2030 

1 stacja 
ładowania 

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

4.2. Dostosowanie floty 
gminnej do zapisów 

ustawy o 
elektromobilności 

Do 2030 
zakup 2 

pojazdów EV 
4,3 5,1 

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

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

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

Wskaźnik rezultatu 
redukcja CO2 (t) 

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne 

 

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

powyżej). 

 

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

Źródło: Opracowanie własne 

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

5307 MWh/rok 

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

4637 Mg CO2/rok 

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

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

Opis 

Nr zadania 1.1 

Nazwa zadania Termomodernizacja obiektów komunalnych 

Sektor objęty działaniem Sektor komunalny 

Charakterystyka działania Inwestycyjne 

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

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

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

środki własne 

Okres realizacji [lata] Do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 0,9 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
2,5 

Opis inwestycji 
Kompleksowa termomodernizacja budynku  wodociągów 

przy ul. Drozdka 

 

Opis 

Nr zadania 1.2 

Nazwa zadania Konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów 

Sektor objęty działaniem Sektor oświaty 

Charakterystyka działania Nieinwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] bezkosztowe 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety  

Źródła finansowania WFOŚ, środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 2,4 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
2 

Opis inwestycji Konkurs obejmie wszystkie placówki po uprzedniej 
analizie zużycia mediów 

 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030    
 

83 | S t r o n a  
 

 

Opis 

Nr zadania 1.3 

Nazwa zadania 
Promocja działań przyczyniających się do wzrostu 

efektywności energetycznej obiektów 

Sektor objęty działaniem Wszystkie 

Charakterystyka działania Nieinwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] bezkosztowe 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

Źródła finansowania WFOŚ, NFOŚ, środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] - 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
- 

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

 

Opis 

Nr zadania 2.1 

Nazwa zadania Dopłaty do wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne 

Sektor objęty działaniem Sektor mieszkaniowy 

Charakterystyka działania Nieinwestycyjne 

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

źródła ciepła 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

Źródła finansowania środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 41,5 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
120 

Produkcja energii z OZE [MWh/rok] - 

Opis inwestycji 

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

 

Opis 

Nr zadania 3.1 

Nazwa zadania Montaż instalacji OZE w obiektach komunalnych 

Sektor objęty działaniem Sektor komunalny 
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Charakterystyka działania Inwestycyjne 

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

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

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

środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 131,1 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
110,00 

Opis inwestycji 
Zadanie zakłada montaż  instalacji OZE w obiektach 

komunalnych 

 

Opis 

Nr zadania 3.2 

Nazwa zadania 
Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 

gospodarstw domowych 

Sektor objęty działaniem Sektor mieszkaniowy 

Charakterystyka działania Inwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] - 

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety  

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

środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 2501,1 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
2100,0 

Opis inwestycji 

Zaplanowano wystąpić o środki na realizację  

inwestycji ze środków w nowej perspektywie 

finansowej 2021-2027 np. w formule grantowej.  

 

 

Opis 

Nr zadania 4.1 

Nazwa zadania Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

Sektor objęty działaniem sektor transportowy 

Charakterystyka działania Inwestycyjne 

Szacunkowe koszty działania [tys. zł] - 

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

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 25,6 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
21,5 

Opis inwestycji 

Rezultat skalkulowany jako liczba wozokm 

i odpowiadającej im uśrednionej emisji zastąpionych 

transportem elektrycznym wraz z jego emisyjnością. 

 

Opis 

Nr zadania 3.2 

Nazwa zadania 
Dostosowanie floty gminnej do zapisów ustawy o 

elektromobilności 

Sektor objęty działaniem sektor transportowy  

Charakterystyka działania Inwestycyjne 

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

Podmiot odpowiedzialny UM Kalety 

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

środki własne 

Okres realizacji [lata] do 2030 

Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] 5,1 

Ograniczenie zużycia energii końcowej 

[MWh/rok] 
4,3 

Produkcja energii z OZE [MWh/rok] - 

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

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

wpływające na realizację zadań  

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

Założono podział na 4 główne kategorie: 

 finansowe 

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

jednostkowych materiałów, energii oraz robocizny) 

 formalno-instytucjonalne 

 opóźnienia/przestoje w realizacji zadań  

 opóźnienia w realizacji zamówień publicznych 

 utrata kluczowego personelu podczas realizacji zadań  

 problemy z zaopatrzeniem 

 ekologiczno-techniczne 

 nieoczekiwane komplikacje związane z instalacją specjalistycznego sprzętu 

 opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania 

 nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki 
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Tabela 26 Matryca ryzyk5 

Kategoria Ryzyko 

Możliwe 

przyczyny 

wystąpienia 

Prawdopodobieńst

wo wystąpienia 

Wpływ na 

efekt 

końcowy 

Ustalenie 

poziomu 

ryzyka 

Plan zarządzania/przeciwdziałania ryzyku - Środki 

zaradcze 

EF wzrost kosztów zadań  

-wzrost cen 

robocizny 

prawdopodobne 
bardzo 

poważne 
znaczący 

- zebranie wstępnych wycen realizacji zadań 

-wzrost cen 

materiałów i 

energii 

- stosowanie zamówień publicznych przy wyborze 

wykonawców realizujących zadania 

FI 
opóźnienia/przestoje 

w realizacji zadań 

- brak 

wykwalifikowane

go zespołu 

projektowego 

nieprawdopodobne poważne średni 

- powołanie zespołu realizującego zadania. 

- brak 

odpowiednich 

procedur 

- stworzenie regulaminu pracy zespołu i procedur 

niezbędnych do jego funkcjonowania. 

- brak 

elastycznego 

harmonogramu 

-stworzenie harmonogramu prac odpowiadającemu 

realnym założeniom wykonania zadań. 

- anomalie 

pogodowe 

- ubezpieczenie budynków i sprzętu od ognia i zdarzeń 

losowych, obejmujących zdarzenia związane ze 

zjawiskami atmosferycznymi 

                                                           
5 Wyjaśnienie skrótów: 

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

Możliwe 

przyczyny 

wystąpienia 

Prawdopodobieńst

wo wystąpienia 

Wpływ na 

efekt 

końcowy 

Ustalenie 

poziomu 

ryzyka 

Plan zarządzania/przeciwdziałania ryzyku - Środki 

zaradcze 

FI 

opóźnienia w 

realizacji zamówień 

publicznych 

dotyczących projektu 

- niskie 

kompetencje 

zespołu 

projektowego  

nieprawdopodobne poważne średni 

- zaangażowanie do projektu pracowników 

posiadających doświadczenie w wielu dziedzinach 

 - błędy w SIWZ - wyczerpująca i zrozumiała SIWZ. 

- brak 

harmonogramu 

uwzględniającego 

opóźnienia 

wynikające z 

postępowań PZP  

- realizacja procesu zamówień przez doświadczonych, 

kompetentnych pracowników działu zamówień 

publicznych  

FI 

utrata kluczowego 

personelu podczas 

realizacji projektu 

- zdarzenie 

losowe (choroba, 

wypadek) 
nieprawdopodobne poważne średni 

- zaangażowanie do projektu pracowników 

posiadających doświadczenie w wielu dziedzinach. 

- podział stanowisk w ramach zespołu realizującego 

projekt z uwzględnieniem zastępstwa dla każdej z osób 

zaangażowanej w pracę zespołu.  

- zmiana miejsca 

pracy 

- monitoring rynku pracy w celu możliwości szybkiej 

reakcji. 

ET 

nieoczekiwane 

komplikacje związane 

z instalacją 

specjalistycznego 

sprzętu 

- wadliwy sprzęt 

bardzo 

nieprawdopodobne 
poważne średni 

- dobrze sformułowane umowy zakupu sprzętu i ich 

montażu oraz gwarancji 

- błędy w 

montażu 

 - wyłonienie profesjonalnego wykonawcy prac 

montażowych 
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Kategoria Ryzyko 

Możliwe 

przyczyny 

wystąpienia 

Prawdopodobieńst

wo wystąpienia 

Wpływ na 

efekt 

końcowy 

Ustalenie 

poziomu 

ryzyka 

Plan zarządzania/przeciwdziałania ryzyku - Środki 

zaradcze 

ET 

opóźnienia w 

doprowadzeniu 

sprzętu do pełnego i 

niezawodnego 

funkcjonowania 

 - brak 

wykwalifikowane

go personelu 

bardzo 

nieprawdopodobne 
poważne średni 

 - wyłonienie profesjonalnego wykonawcy prac 

montażowych 

ET 

nieoczekiwane skutki 

dla środowiska 

naturalnego/wypadki 

- błędy 

wykonawców 

bardzo 

nieprawdopodobne 
poważne średni 

 - wyłonienie profesjonalnego wykonawcy prac 

montażowych 

FI 
problemy z 

zaopatrzeniem 

- błędy w 

logistyce 

bardzo 

nieprawdopodobne 
poważne średni  - wyłonienie profesjonalnego dostawcy zaopatrzenia 

Źródło: Opracowanie własne  
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13 Monitoring realizacji PGN 

Wskaźniki monitoringowe wyliczono zgodnie z udostępnionym przez WFOSiGW kalkulatorem na 

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

Tabela 27 Podsumowanie głównych wskaźników PGN 

PODSUMOWANIE 

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

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

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

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

Cel zwiększenia do roku 2030 udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 
3 306 MWh/rok 

Wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 

stosunku do przyjętego roku bazowego 
3,91 % 

Źródło: Kalkulator_PGN  

Wszystkie trzy wskaźniki spełniają założenia PGN. 

Tabela 28 Szczegółowe wyliczenia wartości wskaźników 

OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ 

BaU 2030 91 629 MWh/rok 

BEI 2014 90 886 MWh/rok 

Działania w PGN 5 307 MWh/rok 

MEI 2030 86 322 MWh/rok 

Wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej 5,02 % 

REDUKCJA EMISJI CO2 

BaU 2030 46 464 Mg CO2/rok 

BEI 2014 49 420 Mg CO2/rok 

Działania w PGN 4 637 Mg CO2/rok 

MEI 2030 41 827 Mg CO2/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 15,36 % 

UDZIAŁ OZE 

BEI 2014 90 886 MWh/rok 

MEI 2030 86 322 MWh/rok 

produkcja OZE 2014 1 371 MWh/rok 

produkcja OZE 2030 4 677 MWh/rok 

udział OZE 2014 1,51 % 

udział OZE 2030 5,42 % 

Wskaźnik wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego 
3,91 % 

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

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

benzoapirenu dla roku docelowego 2030 z uwzględnieniem działań objętych niniejszym PGN 

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

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

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

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

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

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

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

REDUKCJA EMISJI BaP  
BaU 2030 0,153 Mg/rok 

BEI 2014 0,264 Mg/rok 

MEI 2030 0,141 Mg/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 46,73 % 

REDUKCJA EMISJI PM10 
BaU 2030 42,244 Mg/rok 

BEI 2014 72,781 Mg/rok 

MEI 2030 38,780 Mg/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 46,72 % 

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

BEI 2014 61,343 Mg/rok 

MEI 2030 32,685 Mg/rok 

Wskaźnik redukcji emisji CO2 46,72 % 

Źródło: opracowanie własne  

Zgodnie z wytycznymi poradnika SEAP częstotliwość monitorowania postępów osiągnięcia 

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

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

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

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

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

przygotowanie PGN bazę danych. 
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14 Uwagi i wnioski 

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

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

Zastrzeżenia: 

 Realizacja zadań może być uzależniona od możliwości dofinansowania ich przez środki 

zewnętrzne, 

 Wysokość proponowanych dofinansowań może ulec zmniejszeniu, 

 Realizacja proponowanych dofinansowań nie wyklucza kontynuacji prowadzonych obecnie 

przez Gminę programów dofinansowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Grupa Altima S.C . 

ul. Konduktorska 33 

40-155 Katowice 

www.grupaaltima.pl 
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Załączniki 

1. Uzgodnienie odstąpienia od SOOS 
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2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety  na lata 2015-2020 – dokument dostępny na stronie 

internetowej Gminy. 

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji  
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Założenia do obliczeń (zapotrzebowanie na ciepło i paliwa w budynkach)  

 Wartość Jednostka 

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

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

Średnia ilość dni grzewczych w latach 2014-2020 207 dzień 

Sprawność kotła węglowego komorowego starego typu 50 % 

Sprawność nowego typu komorowego kotła węglowego 65 % 

Sprawność kotła węglowego z aut. podajnikiem paliwa 75 % 

Sprawność kotła biomasowego z aut. podajnikiem paliwa 85 % 

Sprawność kominka 50 % 

Sprawność kotła olejowego 91 % 

Sprawność kotła gazowego 95 % 

Sprawność kolektora słonecznego 22 % 

Sprawność pompy ciepła 300 % 

Sprawność elektrycznego grzejnika bezpośredniego 99 % 

Sprawność przesyłu 95 % 

Sprawność akumulacji 96 % 

Sprawność regulacji i wykorzystania 90 % 

 

Całkowita sprawność instalacji grzewczej budynku: 

ηH,tot= ηH,g • ηH,d • ηH,s • ηH,e 

gdzie:  

ηH,tot – sprawność całkowita 

ηH,g  – sprawność wytwarzania dla źródła ciepła 

ηH,d – sprawność przesyłu 

ηH,s – sprawność akumulacji 

ηH,e – sprawność regulacji i wykorzystania 

Rzeczywiste zużycie ciepła w budynkach [J] 

Qr= (A • Z • t • 0,33)/ ηH,tot 

gdzie: 

A – powierzchnia budynku [m2] 

Z – oszacowane zapotrzebowanie [W/m2] 

t – okres grzewczy [sekundy] 

Ograniczenie zużycia po termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła 

Qpt=Qr1 - Qt 

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

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