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1 Wstęp  

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Kalety oraz potrzeba adaptacji jednostki 

do postępujących zmian klimatycznych wygenerowała konieczność aktualizacji założeń Strategii 

Rozwoju Miasta Kalety do roku 2025.  

Władze miejskie podjęły decyzję o konieczności opracowania dokumentu, który stanowić będzie 

odpowiedz na zdiagnozowane obecnie problemy miasta uwzględniając posiadane aspiracje, 

dążenia, ale także zasoby naturalne. 

Dokument określa cele rozwoju Miasta oraz kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji 

przyjętych zamierzeń, w tym pozyskiwania środków finansowych na zamierzenia inwestycyjne 

jednostki w perspektywie do 2030 roku. 

Dodatkowo w ramach strategii zostały wyznaczone lokalne obszary strategicznej interwencji 

charakteryzujące się wysokim potencjałem do osiągnięcia założonych w strategii celów.  

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. Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczo - przestrzennej stanowiła 

punkt wyjścia dla dalszych etapów prac nad strategią. 

Podczas prac nad strategią przyjęto model partycypacyjno-ekspercki, który zakłada udział 

przedstawicieli społeczeństwa w opracowaniu dokumentu. Włączenie społeczności lokalnej zostało 

zrealizowane poprzez badania ankietowe (na etapie prac diagnostycznych) oraz w procesie 

konsultacji społecznych dokumentu.  

Niestety okres prac nad strategią zbiegł się z okresem stanu pandemicznego w kraju związanym 

z wybuchem epidemii Covid-19, co uniemożliwiło przeprowadzenie bezpośrednich spotkań 

z mieszkańcami miasta. Spotkania konsultacyjno-eksperckie odbyły się w ograniczonej liczbie osób 

z przedstawicielami Urzędu Miasta w Kaletach. 
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Rysunek 1 Rola oraz funkcje Strategii Rozwoju. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu „Poradnik Praktyczny opracowania strategii 

Rozwoju”- Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
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Zebrane dane wyjściowe jak i zdefiniowane potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców oraz władz 

miejskich pozwoliły na opracowanie dokumentu zawierającego następujące elementy: 
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Rysunek 2 Elementy Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030  

Źródło: Opracowanie własne  
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w tym miejskich obszarów funkcjonalnych
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2 Wnioski z diagnozy  

Wymóg przeprowadzenia „diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych” wynikał 

z art. 10 a ust 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Opracowanie diagnozy stanowiło istotny element prac nad strategią. Diagnoza pozwoliła na 

sprawną i efektywną realizację dalszych prac nad strategią, w szczególności dotyczących 

zobrazowania wizji i kierunków jej rozwoju w ramach modelu struktury funkcjonalno - 

przestrzennej gminy, który stanowi nowy element planowania rozwoju. 

Diagnoza nie była w procesie planowania celem samym w sobie, ale stanowiła podstawę do 

dalszych prac.  

Autorzy opracowujący diagnozę posłużyli się kilkoma źródłami pozyskiwania danych tj.: 

- danymi statystycznymi udostępnionymi przez GUS, 

- danymi uzyskanymi z Urzędu Miasta w Kaletach, 

- wynikami ankietyzacji dedykowanej ogółowi mieszkańców Miasta (ankieta dostępna była na 

stronie Urzędu Miasta w Kaletach). W ankiecie wzięło udział 130 osób. 

W efekcie pozyskanych informacji przeprowadzono diagnozę społeczno - gospodarczą 

i przestrzenną gminy w ujęciu dynamicznym i porównawczym. 

Poniżej przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy społeczno – gospodarczo -przestrzennej 

Miasta Kalety. 

2.1 Analiza społeczna  

• Liczba mieszkańców Miasta  

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

Miejskiej Kalety w roku 2020 wynosiła 8548 osób1.  

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

Jędrysek i Miotek.  

Z danych (GUS) za lata od 2010 do 2020 wynika, iż liczba osób zamieszkujących Gminę Miejską 

Kalety ulega systematycznemu (niewielkiemu) zmniejszeniu od roku 2010 do roku 2020 (z małym 

wzrostem w latach 2014-2015). 

 

 

 
1 Na dzień opracowania diagnozy oraz strategii GUS nie opublikował danych za rok 2021 
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Wykres 1 Liczba ludności Miasta Kalety w latach 2010–2020 

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 – 2020, z poniższego zestawienia widać obniżającą się linie trendu (wzrost ujemnego 

przyrostu naturalnego), znaczny spadek zaobserwować można zwłaszcza w trzech ostatnich latach 

poddanych analizie tj. 2018, 2019, 2020. 

Wykres 2 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wraz z linią trendu w Mieście Kalety w latach 2010–2020 

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

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

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

• Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców Miasta 

Analizując dane dotyczące ilości mieszkańców Kalet w podziale na grupy wiekowe (wykres poniżej) 

w latach 2010 -2020 zauważamy spadek mieszkańców miasta w wielu przedprodukcyjnym, 

niewątpliwie jest to związane ze zmniejszającą się liczbą przyrostu naturalnego w mieście (dla 

przypomnienia trend przedstawiono na wykresie nr 2), znacznie wzrosła liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. 

Wykres 3 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w mieście kalety w latach 
2010–2020 

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GUS 

• 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 2020). 

Tendencja ta może być związana z: 

− wzrostem osób napływającym tj. wzrostem ilości mieszkańców, 

− spadkiem osób emigrujących poza teren Kalet. 

 

Podsumowując powyższe informacje dotyczące ludności zamieszkującej miasto Kalety należy 

wskazać, iż: 

- liczba mieszkańców Miasta w okresie 2010-2020 wykazuje tendencję spadkową (nieznaczny 

spadek), 
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- przyrost naturalny maleje, (co powoduje zmniejszenie się liczby mieszkańców Miasta w wieku 

przedprodukcyjnym),  

- zdiagnozowano znaczny wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (w roku 2010 

stanowili oni 17,6 % ogółu mieszkańców Miasta, a w roku 2020 procent ten wzrósł do liczby 

22,2), 

- saldo migracji w mieście w latach 2010-2020 wykazuje tendencję wzrostową. 

 
2.2 Zdiagnozowane problemy społeczne  

Na podstawie odpowiedzi ankietowanych mieszkańców poniżej zestawione zostały dane dotyczące 

(zdaniem mieszkańców miasta) głównych problemów społecznych na terenie jednostki. 

Wykres 4 Zagrożenie problemem społecznym na terenie miasta wg. mieszkańców 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie odpowiedzi ankietowych  
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Z powyższego zestawienia wynika, że zdaniem mieszkańców najbardziej znaczące problemy 

(zagrożenia) społeczne występujące na terenie miasta to:  

▪ starzenie się społeczeństwa,  

▪  alkoholizm, 

▪ narkomania. 

Jednocześnie mieszkańcy pozytywnie ocenili bezpieczeństwo publiczne w mieście (łącznie 72% 

ankietowanych określiło je jako dobre lub bardzo dobre).  

 

2.3 Instytucje i placówki publiczne na terenie Miasta 

Gmina Miejska Kalety, jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania publiczne za 

pomocą Urzędu Miejskiego. 

Ankietowani mieszkańcy w przeważającej ilości ocenili funkcjonowanie administracji publicznej 

na terenie Kalet na poziome dobrym i bardzo dobrym w 33%. 

W Kaletach funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:  

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach,  

− Centrum Usług Wspólnych w Kaletach, 

− Zespół Szkół Publicznych w Kaletach, 

− Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku, 

− Miejskie Przedszkole nr 1 w Kaletach, 

− Miejski Dom Kultury, 

− Miejska Biblioteka Publiczna, 

− Dzienny Dom Senior + w Kaletach. 

Ankietowani mieszkańcy w odpowiedzi na pytanie dotyczące, jakości opieki społecznej 

świadczonej w mieście w blisko 59% wskazali, iż jest zadowalająca (9% wskazań na odpowiedz – 

bardzo dobre i 50% wskazań na odpowiedz – dobre).  

Podsumowane odpowiedzi na wykresie poniżej: 
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Wykres 5 Wyniki ankietyzacji dotyczącej dostępności i jakości opieki społecznej na terenie miasta 

Źródło: Opracowanie własne 

2.4 Placówki zdrowia  

W mieście w 2020 r. funkcjonują 3 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Stacja 

Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto w mieście działają 2 apteki.  

Największa ilość ankietowanych mieszkańców Kalet określiła dostępność i jakość opieki medycznej 

na terenie miasta na poziomie dobrym (45% oddanych głosów).  

Podsumowanie odpowiedzi przedstawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 6 Wyniki ankietyzacji dotyczącej dostępności i jakości opieki zdrowotnej na terenie Kalet 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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2.5 Instytucje kultury 

− Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Henryka Borka w Kaletach, 

− Miejski Dom Kultury w Kaletach. 

Spośród ankietowanych mieszkańców Kalet 6% oceniło, jakość oferty kulturalnej świadczonej na 

terenie miasta, jako bardzo dobrą, 16% jako dobrą, zatem należy wskazać, iż jedynie 22% 

ankietowanych jest zadowolonych z obecnej oferty. Strukturę wszystkich odpowiedzi przedstawia 

poniższy wykres. 

Wykres 7 Wyniki ankietyzacji dotyczącej, jakości oferty kulturalnej na terenie Kalet 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Z kolei na pytanie dotyczące dostępności do oferty kulturalnej mieszkańcy odpowiadali zgodnie 

z poniższym zestawieniem. 

Wykres 8 Wyniki ankietyzacji dotyczącej dostępności do infrastruktury kultury i rozrywki na terenie Kalet 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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2.6 Edukacja / Placówki oświatowe 

Na terenie Kalet działalność prowadzą: 

Przedszkola i żłobki tj.: 

- Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku (Miejskie Przedszkole Nr 2 w Kaletach 

Miotku) 

- Miejskie Przedszkole nr 1 w Kaletach 

- Sportowo- Językowy Punkt Przedszkolny BYSTRZAKI 

- Przedszkole „Mali Odkrywcy” 

- Przedszkole Montessori 

- Klub dziecięcy – żłobek. 

Szkoły podstawowe tj.: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach.  

- Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Janusza Ligonia w Kaletach Miotku). 

- Niepubliczna  Szkoła Podstawowa nr 1. 

 

Ankietowani mieszkańcy miasta dostępność i jakość edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie 

Kalet ocenili zgodnie z poniższymi wykresami. 

 

Wykres 9 Dostępność i jakość do edukacji szkolnej i przedszkolnej na terenie miasta zdaniem ankietowanych 
mieszkańców  
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Źródło: Opracowanie własne  

 

2.7 Infrastruktura techniczna  

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

mieszkańców miasta. 

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

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

Poniżej przedstawiono odpowiedzi ankietowanych mieszkańców w zakresie dostępu do 

infrastruktury sieciowej na terenie Kalet oraz ocenę systemu gospodarki odpadami. 

Jak widać na poniższych wykresach zdaniem mieszkańców dostęp do infrastruktury sieciowej jest 

na poziomie bardzo dobrym i dobrym (większość składanych odpowedzi), niewątpliwie jest to 

efekt wieloletnich starań władz miejskich w zakresie pozyskiwania środków UE na rozbudowę 

i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Kalet. 

Również pozytywnie przez wiekszość ankietowanych został oceniony system gospodarki odpadami 

na terenie Kalet. 
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Wykres 10 Dostęp do infrastruktury sieciowej oraz ocena systemu gospodarki odpadami – wyniki ankietyzacji 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Głównym problemem wpływającym na wzrost zanieczyszczenia środowiska na terenie miasta jest 

niska emisja wywołana przez indywidualne źródła ciepła, wykorzystujące w przeważającej części 

do celów grzewczych węgiel. Sytuacja ta ma miejsce w związku z brakiem na terenie Miasta 

gazowej infrastruktury sieciowej. 

2.8 Przedsiębiorczość  

Dominującymi obszarami działalności gospodarczej w Kaletach są handel oraz działalność 

związana z prowadzeniem działalności okołoturystycznej. 

W strukturze własnościowej zdecydowanie przeważają firmy prywatne (ponad 97% ogółu 

podmiotów). W sektorze prywatnym dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

(ponad 94% ogółu podmiotów prywatnych), co odzwierciedla tendencje regionalne i krajowe. W 

porównaniu z rokiem 2016, w roku 2020 zaobserwowano znaczny wzrost udziału sektora 

prywatnego w ogóle podmiotów gospodarczych na terenie Kalet. 

Niewątpliwie wzrost ten jest konsekwencją dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

w mieście (co potwierdzili ankietowani mieszkańcy). Ankietowani mieszkańcy ocenili warunki do 

rozwoju przedsiębiorczości w Kaletach w większości, jako bardzo dobre i dobre (łącznie 50% 

ankietowanych) 

2.9 Współpraca Gminy Miejskiej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

Współpraca Miasta Kalety z innymi jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się m.in. w 

ramach członkostwa Miasta w poniższych związkach. 

• Sieć miasta cittaslow. 

Miasto Kalety należy do sieci miast Cittaslow. Ruch Cittaslow promuje 

użycie technologii zorientowanych na poprawę, jakości środowiska oraz 

tkanki miejskiej, a także realizuje pomostowe pomysły ochrony 

środowiska i propagowanie zrównoważonego rozwoju. Wszystko to 

przyczynia się do poprawy, jakości życia w miastach należących do sieci.  

Wymagania Cittaslow odnośnie: 

Ochrony środowiska to m.in.: 

- system kontroli, jakości powietrza i publicznej konsultacji warunków, jakości powietrza, 

- informator systemu zarządzania wodą z wytycznymi odnośnie dystrybucji i kontroli, 

- zastosowanie planów promocji i rozpowszechnianie nowych planów oraz technik kompostowania, 

a także promocja domowego kompostowania, 

- systemy do kontroli lekkiego zanieczyszczenia i związany z tym plan interwencji, 
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- motywacja i nagrody za rozwój alternatywnych źródeł energii, 

- system kontroli zanieczyszczenia elektromagnetycznego, 

- kontrola zanieczyszczenia smogiem i plan interwencyjny, 

- redukcja graffiti i niepożądanego rozwieszania plakatów, 

- zalecenie niestosowania w rolnictwie organizmów genetycznie modyfikowanych. 

Ochrony, jakości wód: 

- rozwój sieci kanalizacyjnej, 

- modernizacja oczyszczalni ścieków i tworzenie warunków do budowy przydomowych 

oczyszczalni, 

- rekultywacja zdegradowanych ekosystemów wodnych, 

- prawidłowa modernizacja istniejących i likwidacja nieczynnych ujęć wody, 

- rozbudowa systemu małej retencji, 

- wzmocnienie systemu monitoringu i kontroli wód powierzchniowych i podziemnych, 

-  budowa i utrzymanie spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej. 

Ochrony powietrza: 
 - promowanie stosowania paliw niskoemisyjnych, 

- stosowanie wysokosprawnych instalacji i przyjaznych dla środowiska technologii, 

- ograniczenie transportu tranzytowego przez zwartą zabudowę, 

-  dbałość o stan czystości terenów zabudowanych, 

- termomodernizacja budynków, 

- lokalizacja zakładów uciążliwych ze względu na poziom hałasu poza terenami zabudowanymi, 

- wprowadzanie odnawialnych źródeł energii,  

- ze szczególnym uwzględnieniem biomasy, 

- wspieranie transportu przyjaznego dla środowiska,  

- budowa ścieżek rowerowych, 

- działania ograniczające zużycie energii, w tym elektrycznej, 

- budowa ekranów akustycznych, 

- eliminacja zagrożeń spowodowanych emisją elektromagnetyczną. 

• Śląski Związek Gmin i Powiatów  

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem gmin 

i powiatów, którego misją jest: wspieranie idei samorządności lokalnej 

z uwzględnieniem historycznych więzi i kulturowego dziedzictwa, integrowanie na płaszczyźnie 

regionalnej gmin i powiatów należących do Związku, kształtowanie wspólnej polityki samorządów 

lokalnych i lobbingu samorządowego oraz promocji osiągnięć członków Związku, wspieranie 
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inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie 

modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach.  

Związek prowadzi działalność na rzecz zrzeszonych w nim gmin i powiatów członkowskich oraz 

ogółu społeczności.  

Celem Związku jest:  

1) upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju,  

2) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

3) podtrzymywanie tożsamości regionalnej mieszkańców regionu śląskiego, ich odpowiedzialności 

za ochronę dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego oraz walorów środowiska 

naturalnego, piękna przyrody i krajobrazu regionu,  

4) ochrona wspólnych interesów członków Związku.  

5) kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych,  

6) promowanie osiągnięć gmin i powiatów zrzeszonych w Związku,  

7) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,  

8) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,  

9) wspieranie rozwoju obszarów wiejskich,  

10) wspieranie uczestnictwa gmin i powiatów zrzeszonych w Związku w programach Unii 

Europejskiej oraz skutecznego wykorzystania unijnych środków pomocowych,  

11) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami,  

12) wspieranie integracji środowisk samorządowych,  

13) działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania (zwłaszcza, jeśli chodzi o 

zagadnienia będące przedmiotem działalności samorządu terytorialnego),  

14) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

15) działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,  

16) wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na poziomie lokalnym i 

regionalnym z uwzględnieniem zasad transportu zrównoważonego oraz podejmowanie inicjatyw 

dotyczących rozwoju turystyki w regionie;  

17) popularyzowanie wiedzy o regionie śląskim,  

18) wspomaganie członków w realizacji ich zadań;  

19) wspieranie międzyregionalnej współpracy zagranicznej gmin i powiatów (w tym zwłaszcza 

współpracy transgranicznej). 

 

• Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  
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Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, którego Miasto Kalety 

jest członkiem jest samorządowym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia 

idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji 

osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. 

Związek Subregionu Centralnego zgodnie z przyjętym statutem był Instytucją Pośredniczącą RPO 

WSL 2014-2020 dla wdrażania instrumentu ZIT. W perspektywie 2021-2027 Związek będzie 

koordynował wdrożenie tego narzędzia rozwoju w subregionie, między innymi poprzez 

opracowanie i realizowanie strategii rozwoju ponadlokalnego. 

• Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska" 

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" zrzesza 459 członków, jednym z jej członków 

jest miasto Kalety. 

Jednym z celów działalności stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki 

i agroturystyki, przedsiębiorczości, popularyzacji i rozwoju produktów regionalnych, rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, wspierania edukacji i demokracji lokalnej, przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

a) realizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 

w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,  

b) organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak koncerty, festiwale, 

targi, pokazy, wystawy, konkursy, spotkania integracyjne, służące zwłaszcza promocji regionu 

i jego tożsamości kulturowej,  

c) prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie 

i druk materiałów informacyjnych, broszur, folderów, plakatów, materiałów audiowizualnych, 

tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów 

o charakterze reklamowym lub promocyjnym,  

d) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych 

związanych z realizacją wypracowanej strategii,  

e) tworzenie punktów informacji, wymianę doświadczeń, doradztwo, poradnictwo i wsparcie 

organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. 

2.10 Walory przestrzenno - środowiskowe 

Miasto Kalety, posiada liczne walory przyrodnicze.  
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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 1 Obszary chronione  

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o http://geoserwis.gdos.gov.pl 
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Na terenie gminy miejskiej wyznaczone są korytarze ekologiczne o charakterze krajowym. 

Szczegóły przedstawiono na mapie nr 2 i 3.  

Mapa 2 Korytarze ekologiczne na terenie województwa śląskiego 

 
Źródło: slaskie-przyroda.pl 
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Mapa 3 Korytarze ekologiczne na terenie Miasta Kalety 

Źródło: mapa.korytarze.pl 

Prowadzona na obszarze Miasta Kalety działalność gospodarcza (przemysł celulozowo-papierniczy) 

spowodowała zmiany w środowisku przyrodniczym, przyczyniając się głównie do jego 

zanieczyszczenia.  

Rozwojowi gospodarczemu Miasta towarzyszyły zmiany w środowisku naturalnym. Powstawanie 

polan leśnych wewnątrz zwartych kompleksów związane było początkowo z rozwojem różnych 

form przemysłu wydobywczego. Następnie karczowano lasy pod osadnictwo i uprawy polowe. Dalej 

zagospodarowaniu uległy doliny rzeczne, w których najpierw pobudowano duże powierzchnie 

stawów rybnych, po czym doliny zostały zmeliorowane.  

W Kaletach ważnym czynnikiem mającym wpływ na charakter zmian w środowisku miało także 

poprowadzenie szlaku kolejowego, dzielącego obszar na część wschodnią i zachodnią. Obecnie 

wraz z likwidacją zakładów celulozowych zmniejszyła się presja na środowisko. Największe 

oddziaływanie związane jest natomiast z intensywnym poborem wody pitnej z poziomów 

wodonośnych obszaru Kalet. Eksploatacja ta spowodowała powstanie leja depresyjnego w obrębie 

poziomów triasowych. 
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3 Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 

3.1 Analiza SWOT  

Analiza SWOT to podstawowe narzędzie analizy strategicznej, służące do określenia najlepszych 

kierunków rozwoju i potencjału badanego obszaru.  

W celu identyfikacji obszarów problemowych, szans i zagrożeń w wymiarze społeczno –

przestrzenno - gospodarczym jednostki, wykorzystano dane pozyskane w trakcie opracowywania 

diagnozy (której streszczenie zostało przedstawiono w poprzednim rozdziale Strategii). 

Poniżej przedstawiono analizę SWOT w odniesieniu do trzech zasadniczych uwarunkowań: 

społecznego, gospodarczego i przestrzennego Miasta będącą punktem wyjścia dla 

zidentyfikowania celu strategicznego strategii oraz celów operacyjnych i szczegółowych. 

Tabela 2 Analiza SWOT – aspekt społeczny  

Aspekt społeczny  

Mocne Strony Słabe Strony 

1. Saldo migracji w mieście wzrasta. 

2. Dobrze oceniony przez mieszkańców miasta 

poziom opieki zdrowotnej oraz edukacyjno-

wychowawczej. 

3. Urozmaicona oferta kulturalna miasta. 

1. Przyrost naturalny w mieście maleje.  

2. Nieznaczny spadek liczby mieszkańców miasta. 

3. Zwiększająca się liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym (starzenie się społeczeństwa). 

4. Występujące patologie społeczne (alkoholizm, 

narkomania – wskazane przez ankietowanych 

mieszkańców jako główne problemy społeczne 

miasta). 

Szanse  Zagrożenia  

1. Tworzenie miejsc integracji społecznej 

(przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). 

2. Wsparcie doradcze w zakresie pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych na inwestycje 

prośrodowiskowe (np. montaż OZE) 

1. Brak rozwoju miejsc sprzyjających integracji 

społecznej przyczyną pogarszających się nastrojów 

społecznych w tym namnażanie się zachowań 

patologicznych (akty wandalizmu, alkoholizm, 

przemoc itp.) 

2. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa. 

3. Obniżająca się jakość życia w mieście w związku 

z brakiem realizacji zadań społecznych, 

(pogarszającą się jakością środowiska miejskiego, 

degradacją przestrzeni publicznych itp.) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonej diagnozy 
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Tabela 3 Analiza SWOT – aspekt gospodarczy 

Aspekt gospodarczy  

Mocne Strony Słabe Strony 

1.Zmniejszająca się stopa bezrobocia na terenie 

miasta. 

2. Współpraca władz miejskich z lokalnymi 

przedsiębiorcami (ciągły dialog, coroczne gale 

dedykowane przedsiębiorcom miejskim, pomoc 

doradcza w pozyskiwaniu źródeł 

współfinansowania) 

1. Rozwój gospodarczy oparty w głównej mierze na 
lokalnym rynku usług (głownie handel, turystyka, 
gastronomia). 
2. Brak dużych przedsiębiorstw oferujących liczne 
miejsca pracy. 
 

Szanse  Zagrożenia  

1. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

(po Kaletańskich Zakładach Celulozowych) na 

potrzeby gospodarcze. 

1. Wysokie koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej decydujące o zamykaniu lokalnych 

firm. 

2. Wzrost bezrobocia w mieście. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonej diagnozy  

Tabela 4 Analiza SWOT – aspekt przestrzenny  

Aspekt przestrzenny 

Mocne Strony Słabe Strony 

1.Bardzo atrakcyjne walory przyrodnicze Miasta. 

2.Dobrze rozbudowana sieć ścieżek rowerowych. 

3. Występowanie instalacji bazujących na OZE 

(dotyczy zarówno budynków publicznych jak i 

indywidualnej zabudowy mieszkaniowej). 

1.Pogaszajaca się jakość środowiska miejskiego za 

sprawą niskiej emisji (brak sieci gazowej, głównym 

źródłem ciepła w sektorze gospodarstw domowych 

są kotły na paliwa stałe- węgiel). 

2. Brak wyraźnie wyodrębnionej przestrzeni 

miejskiej o znamionach centrum. 

3. Występowanie terenów zagrożonych lokalnymi 

podtopieniami zwłaszcza w dzielnicy Drutarnia. 

4.Rozległy obszar gminy (Gmina zajmuje pow. 76 

m2), co znacznie utrudnia realizację inwestycji 

(zwłaszcza sieciowej infrastruktury technicznej). 

Szanse  Zagrożenia  

1. Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez 

jej dalsze atrakcyjne zagospodarowanie. 

2. Poprawa jakości środowiska naturalnego za 

sprawa budowy sieci gazowej i kanalizacyjnej 

1. Pogłębiające się zmiany klimatyczne negatywnie 

oddziałujące na tereny cenne przyrodniczo 

w mieście. 

2. Niska świadomość ekologiczna turystów mogąca 

prowadzić do częściowego zniszczenia zasobów 

przyrodniczych Kalet.  
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(poza wyznaczoną aglomeracją), budowa instalacji 

OZE.2 

3. Wzrost świadomości społecznej w zakresie 

konieczności ochrony przyrody. 

3. Negatywne oddziaływanie na środowisko 

naturalne gmin sąsiednich aglomeracji miejskich.  

4. Pogłębiająca się degradacja przestrzeni 

publicznych spowodowana brakiem podejmowania 

działań naprawczych/modernizacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonej diagnozy  

Przedstawiona wyżej analiza SWOT stanowiła punkt wyjścia do zdefiniowana drzewa problemów, 

które z kolei pozwoli na zdefiniowane celów rozwoju Miasta w perspektywie do 2030 roku.

 
2  Szansą na dalszy rozwój Gminy w tym pozyskiwanie środków na realizację inwestycji prośrodowiskowych jest 
członkostwo Kalet w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
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Rysunek 3 Drzewo problemów 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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3.2 Wizja oraz cele rozwoju Miasta 

Wizja jest opisem pożądanego wizerunku miasta w odległej lecz wyraźnie zdefiniowanej 

przyszłości docelowo w roku 2030. Zakłada się przy tym, że realizacja wizji możliwa będzie przy 

zaistnieniu wszystkich korzystnych uwarunkowań do jej realizacji (zagrożenia zdiagnozowane 

w analizie SWOT nie wystąpią, a zdefiniowane szanse zostaną wykorzystane). 

Podczas prac diagnostycznych w ramach badania ankietowego kierowanego do mieszkańców 

miasta, ankietowani proszeni byli o odpowiedz na pytanie „Z czym chciałaby pani/pan, aby 

utożsamiano miasto w roku 2030”. 

Odpowiedzi mieszkańców przedstawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 11 Odpowiedzi ankietowanych mieszkańców  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji 

Analizując powyższe zestawienie należy wskazać, iż większość ankietowanych mieszkańców 

chciałaby, aby Kalety były miastem atrakcyjnym dla rozwoju przedsiębiorców dbającym 

o środowisko naturalne i estetykę otoczenia. 
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Zdefiniowana zatem wizja rozwoju Miasta w 2030 roku brzmi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdefiniowana wyżej wizja będzie możliwa do osiągnięcia dzięki realizacji wyznaczonego celu 

strategicznego o długim horyzoncie czasowym oraz celów operacyjnych i szczegółowych 

(krótkookresowych). 

Cele sformułowano w odpowiedzi na problemy zidentyfikowane na etapie diagnostycznym dla 

lepszego wykorzystania istotnych zasobów i potencjałów Miasta opisanych w powyższych analizach 

SWOT. 

Każdy cel w strategii określony został w sposób SMART (ang. – mądry): 

• SPECIFIC – konkretny, określony, jasno zdefiniowany, dokładny, 

• MEASURABLE – mierzalny, możliwy do wyrażenia w przyjętych jednostkach miary, 

• ATTAINABLE – atrakcyjny, osiągalny, możliwy do zrealizowania,  

• REALISTIC – realistyczny przy istniejących zasobach,  

• TIME-BOUNDED – zdefiniowany, określony w czasie. 

 

 

W 2030 roku Kalety ,,Leśny Zakątek Śląska” 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. 
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Rysunek 4 Cele wyznaczone metodą SMART 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Celem strategicznym dla Miasta Kalety jest: 

 

 

 

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele operacyjne obejmujące obszar społeczny, 

przestrzenny i gospodarczy. 

Osiągnięcie celów operacyjnych będzie możliwe dzięki osiągnięciu założeń celów szczegółowych i 

przypisanym im kierunkom działań. 
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Cel operacyjny I – Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców miasta Kalety 

Cele szczegółowe I: 

C.I.1. Tworzenie miejsc integracji społecznej mieszkańców Kalet. 

C.I.2. Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Miasta. 

C.I.3. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 

 

Cel operacyjny II – Rozwój gospodarczy miasta Kalety 

Cele szczegółowe II: 

C.II.1. Aktywny dialog sektora publiczno – prywatnego.  

C.II.3. Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP. 

 

Cel operacyjny III - Poprawa walorów przestrzennych miasta 

Cele szczegółowe III: 

C.III.1.Przeciwdziałanie degradacji zasobów przyrodniczych i kulturowych w mieście. 

C.III.2. Poprawa jakości środowiska naturalnego. 

C.III.3. Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalet. 

C.III.4. Zmiana układu komunikacyjnego Miasta 

 
Realizacja każdego z celów operacyjnych możliwa będzie za sprawą konsekwentnej realizacji 

konkretnych kierunków działań (wpisujących się w powyżej zdefiniowane cele szczegółowe), które 

wdrażane będą z kolei poprzez działania o charakterze inwestycyjnym, szkoleniowym, 

informacyjno-promocyjnym. 
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Rysunek 5 Wzajemne oddziaływanie wizji, celów i kierunków działań 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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4 Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategii  

Zidentyfikowane kierunki działań stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy zgłaszane 

podczas badania ankietowego mieszkańców miasta oraz w trakcie spotkań z przedstawicielami 

samorządu miejskiego. 

Działania zostały przypisane odpowiednim celom społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Nie 

mniej jednak pomimo przyjętego przyporządkowania, należy wskazać, iż niektóre z działań mają 

oddziaływanie szersze tzn. będą przyczyniać się jednocześnie do osiągnięcia kilku zdefiniowanych 

celów z różnych obszarów (zarówno społecznego i gospodarczego jak i przestrzennego), 

występujący efekt synergii (szerszego oddziaływania) pozwoli na szybsze i bardziej kompleksowe 

osiągnięcie zakładanego celu strategicznego i zdefiniowanej wizji rozwoju. 
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Tabela 5 Kierunki działań przypisane zidentyfikowanym celom strategii 

Cel strategiczny 

Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Miasta Kalety uwzględniający konieczność ochrony walorów przyrodniczy 

Miasta 

Ogólny cel operacyjny I  

Cel operacyjny I – Zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców Miasta Kalety 

Ogólny cel operacyjny II  

Rozwój gospodarczy miasta Kalety 

Ogólny cel operacyjny III 

Poprawa walorów przestrzennych miasta 

Szczegółowe cele I Kierunek działań Szczegółowe cele II Kierunek działań Szczegółowe cele III Kierunek działań 

C.I.1. Tworzenie 

miejsc integracji 

społecznej 

mieszkańców Kalet 

K.C.I.1.1. Poprawa 

zaplecza socjalnego i 

sportowego 

działających klubów 

sportowych. 

K.C.I.1.2. 

Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni 

publicznej pełniącej 

funkcję centrum 

życia społecznego  i 

kulturalnego miasta.  

K.C.I.1.3. Rozwój 

miejsc rekreacji i 

wypoczynku. 

 

 

 

 

C.II.1. Aktywny 
dialog sektora 
publiczno - 
prywatnego  

 

 

 

 

KC.II.1.1. Organizacja 

spotkań biznesowych na 

terenie Miasta Kalety.  

C.III.1. 
Przeciwdziałanie 
degradacji zasobów 
przyrodniczych i 
kulturowych w 
mieście 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. C.III.1.1. Ochrona stanu 
dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego w mieście.  
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C.I.2. Aktywizacja 
społeczno - kulturalna 
mieszkańców Miasta 

K.C.I.2.1. 
Wspieranie rozwoju 
organizacji 
pozarządowych oraz 
aktywności 
mieszkańców. 

 

C.II.3. Tworzenie 
warunków do 
rozwoju sektora MŚP 

K.C.II.3.1. Zwiększenie 
dostępności do terenów 
inwestycyjnych w mieście. 

K.C.II.3.2 Wsparcie 
doradcze dedykowane 
podmiotom gospodarczym z 
terenu miasta. 

K.C.II.3.3. Promocja 
lokalnych produktów i usług, 
świadczonych przez 
podmioty gospodarcze z 
terenu miasta. 

C.III.2. Poprawa 
jakości środowiska 
naturalnego  

K.C.III.2.1. Rozbudowa 
infrastruktury kanalizacyjnej 
w Mieście. 

K.C.III.2.2. Ograniczenie 
niskiej emisji na terenie 
Miasta. 

K.C.III.2.3. Wzrost udziału 
energii pochodzącej z OZE w 
ogólnym bilanse 
energetycznym miasta. 

 

C.I.3. Wzrost 
bezpieczeństwa 

publicznego 

K.C.I.3.1. Budowa 
/modernizacja 
oświetlenia 
publicznego. 

K.C.I.3.2. Budowa 
systemu monitoringu 
miejskiego. 

K.C.I.3.3. Budowa 
remizy strażackiej. 

  
C.III.3.Edukacja 
ekologiczna 
mieszkańców Kalet 

K.C.III.3.1.Organizacja 
spotkań i warsztatów 
promujących dobre praktyki 
w zakresie ochrony 
środowiska. 
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C.III.4.Zmiana 
układu 
komunikacyjnego 
Miasta  

K.C.III.4.1. Modernizacja 
infrastruktury PKP na terenie 
Kalet 

Źródło: Opracowanie własne  
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5 Oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia. 

Kolejnym etapem prac nad strategią jest określenie rezultatów planowanych działań. 

Przedstawione w poprzednim rozdziale kierunki działań przypisane do zidentyfikowanych celów 

szczegółowych w przedmiotowym rozdziale zostały szerzej opisane wraz z przedstawieniem 

horyzontu czasowego ich realizacji oraz wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 

i współodpowiedzialnych jak i szacowanych kosztów ich realizacji. 

Dodatkowo przedstawiono wskaźniki rezultatu zdefiniowane z nazwy i jednostki. Niestety na 

etapie prac nad dokumentem nie wszystkie wskaźniki rezultatu można zdefiniować liczbowo, gdyż 

działania wykazują tendencję rozwojową. Przyjmuje się zasadę, iż w przypadku gdy dany wskaźnik 

nie jest liczbowo określony należy przyjąć, iż musi on przyjąć wartość ≥0. 

Szczegółowy opis kierunków działań przedstawiono poniżej:  



Strategia Rozwoju Miasta Kalety  
do roku 2030 

 

  

 

41 | S t r o n a  
 

Tabela 6 Opis kierunków działań – obszar społeczny  

Ogólny cel operacyjny I 

Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Miasta Kalety 

C.I.1. Tworzenie miejsc integracji społecznej mieszkańców Kalet 

Kierunek działań Opis działania 
Szacowany 

czas realizacji 

Podmioty/ instytucje 

odpowiedzialne za 

realizację działania 

Zdefiniowane wskaźniki 

rezultatu 

K.C.I.1.1. Poprawa 

zaplecza socjalnego i 

sportowego 

działających klubów 

sportowych. 

 

Na terenie Miasta Kalety działają dwa kluby sportowe. Ich 

wieloletnia działalność cieszy się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców Kalet. Wsparcie rozwoju 

zaplecza sportowego klubów przełoży się na rozwój oferty 

rekreacyjno-sportowej miasta. 

W ramach działania przewiduje się wsparcie w zakresie 

dofinansowania inwestycji wpływających na poprawę 

jakości świadczonych przez kluby oferty w tym pomoc w 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację 

zamierzeń inwestycyjnych (np. modernizacja/remont 

istniejących pomieszczeń klubowych, zakup wyposażenia, 

tworzenie nowych form aktywności). 

Zadanie obejmuje również budowę kompleksu sportowo-

rekreacyjnego (hala, basen, korty). 

2022-2030 

Kluby sportowe przy 

współpracy z UM w 

Kaletach 

Liczba zrealizowanych 

inwestycji w infrastrukturę 

sportowo-rekreacyjną – 

szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

K.C.I.1.2. Stworzenie 

atrakcyjnej 

przestrzeni 

publicznej pełniącej 

funkcję centrum 

życia społecznego  i 

kulturalnego miasta.  

Kierunek działań obejmuje:  

- przebudowę centrum miasta Kalety w celu utworzenia 

atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Roboty będą dotyczyć 

przestrzeni pomiędzy placem targowym, a bankiem w 

Kaletach. 

- utworzenie nowego centrum miejscowości  Miotek – 

rynek mietkowski (centrum integracji społecznej 

mieszkańców miejscowości Miotek, Mokrus, Zielona, 

2022 UM w Kaletach 

Liczba przebudowanych 

przestrzeni miejskich –szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 



Strategia Rozwoju Miasta Kalety  
do roku 2030 

 

  

 

42 | S t r o n a  
 

 Kuczów) . Obszar ten będzie stanowił również centrum 

obsługi ruchu pielgrzymkowego. 

- utworzenie izby pamięci w najstarszym budynku na 

terenie Kalet (pierwsza siedziba założycieli Kaletańskich 

Zakładów Celulozowych), 

-przebudowa (rozbudowa) wraz z doposażeniem 

Miejskiego Domu Kultury, w celu rozwoju oferty 

kulturalnej np. poprzez utworzenie „Teatru Pokoleń”. 

K.C.I.1.3. Rozwój 

miejsc rekreacji i 

wypoczynku. 

Zadanie obejmuje tworzenie oraz rozwój miejsc 

rekreacji i wypoczynku tj.:  

- zagospodarowanie terenu lasku miejskiego przy osiedlu 
1 Maja w Kaletach poprzez utworzenie parku miejskiego, 

-utworzenie elementów niebiesko-zielonej infrastruktury 
na terenie miasta Kalety (np. utworzenie ogrodów 
deszczowych na terenie miasta, dalszy rozwój oferty 
rekreacyjnej w dzielnicy Zielona), 

- budowa bulwarów przy rzece Mała Panew w Kaletach, 
oraz w miejscowości Drutarnia w okolicy Meandrów Małej 
Panwi, 

- budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej w 
centrum Kalet.3 

- budowa hali sportowej wraz z otwartym basenem na 
terenach przejętych przez gminę (tereny byłych 
Kaletańskich Zakładów Celulozowych). 

2023-2030 UM w Kaletach 

Liczba utworzonych miejsc 

wypoczynku i rekreacji- 

szt. 

Liczba inwestycji w 

zielono - niebieską 

infrastrukturę –szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

 
3 Pełnowymiarowa pływalnia będzie (prócz komercyjnego wykorzystania), służyła mieszkańcom zarówno w wieku szkolnym jak i osobm starszym (np. zajęcia terapii ruchowej)  



Strategia Rozwoju Miasta Kalety  
do roku 2030 

 

  

 

43 | S t r o n a  
 

- modernizacja i zagospodarowanie na potrzeby punktu 
informacji turystycznej (w tym poczekalni), budynku 
dworca kolejowego4. 

 

C.I.2. Aktywizacja społeczno - kulturalna mieszkańców Miasta 

K.C.I.2.1. Wspieranie 
rozwoju organizacji 
pozarządowych oraz 
aktywności 
mieszkańców. 

 

Kierunek działań obejmuje wsparcie dedykowane 
istniejącym organizacją pozarządowym na terenie Miasta, 
które realizują działania prospołeczne dedykowane 
mieszkańcom Kalet. 

2022-2030 UM w Kaletach 

Liczba wspartych 
organizacji pozarządowych 

z terenu Kalet – szt. 
 

Źródło: Dane UM w 
Kaletach 

C.I.3. Wzrost bezpieczeństwa publicznego 

K.C.I.3.1. Budowa 
/modernizacja 
oświetlenia 
publicznego. 

Zadanie polega na budowie lub wymianie oświetlenia 
ulicznego na oświetlenie energooszczędne. 
Inwestycja pozwoli na wzrost bezpieczeństwa publicznego 
zwłaszcza przestrzeni publicznych. 

2023-2030 UM w Kaletach 

Liczba zmodernizowanych 

punków świetlnych– szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

K.C.I.3.2. Rozbudowa 
systemu monitoringu 
miejskiego. 

Zadanie obejmuje rozbudowę monitoringu miejskiego w 
wybranych punktach przestrzeni publicznej miasta. 

2023-2030 UM w Kaletach 

Liczba punków 

monitoringu miejskiego – 

szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

 
4 Władze miejskie kilkakrotnie składały wnioski o przejęcie dworca.  
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K.C.I.3.3. Budowa 
remizy strażackiej. 

Zadanie obejmuje budowę nowej remizy strażackiej wraz 
z zakupem niezbędnego wyposażeniem. 

2023-2030 UM w Kaletach 

Liczba nowych obiektów 

bezpieczeństwa 

publicznego – szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

Źródło: Opracowanie własne   



Strategia Rozwoju Miasta Kalety  
do roku 2030 

 

  

 

45 | S t r o n a  
 

Tabela 7 Opis kierunków działań – obszar gospodarczy 

Ogólny cel operacyjny II  

Rozwój gospodarczy miasta Kalety  

C.II.1. Aktywny dialog sektora publiczno - prywatnego 

Kierunek działań Opis działania 
Szacowany 

czas realizacji 

Podmioty/ instytucje 

odpowiedzialne za 

realizację działania 

Zdefiniowane wskaźniki 

rezultatu 

KC.II.1.1. 

Organizacja 

spotkań 

biznesowych na 

terenie Miasta 

Kalety 

Celem wprowadzenia aktywnego dialogu władz 
samorządowych i podległych mu jednostek z sektorem 
gospodarczym w mieście zaplanowano organizację spotkań 
biznesowych. 

2022-2023 UM w Kaletach 

Liczba spotkań 

biznesowych - szt. 

Źródło: Roczny raport z 

przebiegu spotkań 

biznesowych 

C.II.3. Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP 

K.C.II.3.1. 
Zwiększenie 
dostępności do 
terenów 
inwestycyjnych w 
mieście. 

 

Działanie polega na udostępnieniu dla potrzeb produkcji 
zielonej energii j terenu inwestycyjnego (obszar po 
Kaletańskich Zakładach Celulozowych przejęty przez 
miasto) 

2022-2030 UM w Kaletach 

Liczba udostępnionych 

terenów inwestycyjnych – 

szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

K.C.II.3.2 
Wsparcie 
doradcze 
dedykowane 
podmiotom 

Zadanie przewiduje wsparcie doradcze pracowników UM 
Kaletach w zakresie możliwości pozyskiwania środków 
finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. 

2022-2030 

UM w Kaletach 

(współpraca punkt 

konsultacyjny ,,Czyste 

Powietrze”) 

Liczba usług doradczych– 

szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 



Strategia Rozwoju Miasta Kalety  
do roku 2030 

 

  

 

46 | S t r o n a  
 

gospodarczym z 
terenu miasta. 

K.C.II.3.3. 
Promocja 
lokalnych 
produktów i 
usług, 
świadczonych 
przez podmioty 
gospodarcze z 
terenu miasta. 

Kontynuacja działań promujących produkty i usługi 
lokalnych przedsiębiorców (np. podczas targów 
tematycznych, wyjazdów biznesowych itp.) 

2022-2030 UM w Kaletach 

Liczba zrealizowanych 

działań promocyjnych – 

szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

Źródło: Opracowanie własne   
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Tabela 8 Opis kierunków działań – obszar przestrzenny  

Ogólny cel operacyjny III 

Poprawa walorów przestrzennych miasta  

C.III.1. Przeciwdziałanie degradacji zasobów przyrodniczych i kulturowych miasta 

Kierunek działań Opis działania 
Szacowany 

czas realizacji 

Podmioty/ instytucje 

odpowiedzialne za 

realizację działania 

Zdefiniowane wskaźniki 

rezultatu 

 

C.III.1. 
Przeciwdziałanie 
degradacji 
zasobów 
przyrodniczych i 
kulturowych w 
mieście 

W ramach działania wykonywane będą bieżące czynności 
mające na celu zapobieganie skutkom degradacji 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Mieście. 

Zakres zadań dla tego działania jest bardzo wszechstronny, 
obejmuje on zarówno: 

Działania interwencyjne: 

- usuwanie skutków negatywnego oddziaływania zmian 
klimatycznych, 

- usuwanie dzikich wysypisk, 

- reagowanie na akty wandalizmu. 

Działania ochronne długookresowe: 

- tworzenie planów opieki nad zabytkami,  

- programy ochrony środowiska, 

- wytyczanie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych duktami 
leśnymi. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego osiągnięte zostanie 
również poprzez zachowanie (modernizację) budynków 
zabytkowych tj. m.in. 5 

2022-2030 UM w Kaletach 

Liczba przeprowadzonych 

działań zapobiegawczych- 

szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

 
5 Realizacja tych działań wpisuje się również w osiągnięcie kierunków działań społecznych poprzez utworzenie miejsc integracji społeczno - kulturowej 
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- najstarszego budynku w mieście tj. willi Johanna Ferdinand 
Koulhaas6 pochodzącej z 1789 roku, z przeznaczaniem go na 
izbę pamięci o historii przemysłu w Kaletach, 

- zagospodarowanie dworca PKP na centrum informacji 
turystycznej (wraz z poczekalnią). 

C.III.2. Poprawa jakości środowiska naturalnego 

K.C.III.2.1. 
Rozbudowa 
infrastruktury 
kanalizacyjnej w 
Mieście. 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej jest od lat 
działaniem priorytetowym dla władz miejskich. 

W ramach działania zaplanowano rozbudowę sieci 
kanalizacyjne o miejscowości Mokrus, Truszczyca, Zielona 
(tereny poza wyznaczoną aglomeracją) 

 

2023-2030 UM w Kaletach 

Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej – mb. 

 
Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

K.C.III.2.3. 
Ograniczenie 
niskiej emisji na 
terenie miasta 

Działanie ma na celu kontynuację zadań związanych z 
ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta. 
W ramach działania planowane są: 
- Dalsze termomodernizacje budynków publicznych w 
Mieście, 
- Wsparcie mieszkańców przy wymianie przestarzałych 
indywidualnych źródeł ciepła. 
- Budowa sieci gazowej7 
- Zadania związane z zakresu zarządzania energią w 
budynkach użyteczności publicznej 

2022-2030 UM w Kaletach 

Liczba budynków 

użyteczności publicznej 

poddanych 

termomodernizacji – szt. 

Liczba wymienionych 

indywidualnych źródeł 

ciepła na terenie miasta – 

szt. 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

 
6 https://historia.naszekalety.eu/ 
7 Budowa sieci gazowej nie stanowi kosztów miasta, a Polskiej Spółki Gazowniczej  
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K.C.III.2.4. 
Wzrost udziału 
energii 
pochodzącej OZE 
w ogólnym 
bilanse 
energetycznym 
Miasta. 

 
Kontynuacja działań wpływających na wzrost udziału 
energii ze źródeł OZE na terenie Miasta. 
W ramach zadania planowane są do realizacji zadania 
obejmujące montaż instalacji OZE w obrębie budynków 
mieszkalnych  oraz publicznych (pompy ciepła). 

2022-2030 UM w Kaletach  

Liczba zamontowanych 

instalacji bazujących na 

OZE – szt. 

 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

C.III.3 Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta 

K.C.III.3.1 
Organizacja 
spotkań i 
wydarzeń  
promujących 
ekologiczne 
postawy 
społeczne. 

Działanie ma na celu podniesienie świadomości 
ekologicznej różnych grup wiekowych mieszkańców Kalet. 

W ramach działania planowane są m.in. następujące 
zadania: 

- Organizacja konkursów ekologicznych w szkołach, 

- Zamieszczanie informacji o działaniach i postawach 
proekologicznych na stronie internetowej Miasta, 

- Nawiązanie współpracy z organizacjami promującymi 
działania w zakresie ochrony środowiska (np. 
przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach) w celu 
organizacji spotkań i warsztatów dedykowanych 
mieszkańcom Miasta 

Ponadto Miasto planuje budowę Centrum Edukacji 
Ekologicznej, celem podnoszenia świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz turystów. 

2022-2030 UM w Kaletach 

Liczba przeprowadzonych 

konkursów ekologicznych – 

szt. 

Liczba 

spotkań/warsztatów/ 

seminariów w tematyce 

ochrony środowiska – szt. 

Liczba wybudowanych 

obiektów edukacji 

ekologicznej – szt. 

 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

C.III.4.Zmiana układu komunikacyjnego Miasta 

K.C.III.4.1. 
Modernizacja 
infrastruktury 

W celu poprawy jakości i dostępności infrastruktury 
komunikacyjnej na terenie Miasta zaplanowano 
modernizację infrastruktury kolejowej poprzez przebudowę 
peronów nr 1 i 2 na stacji Kalety na długości 150 metrów. 

2025-2027 PKP PLK 
Liczba zmodernizowanej 

infrastruktury – szt. 
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PKP na terenie 
Kalet 

Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

K.C.III.4.2.  

Utrzymanie 
transportu 
publicznego na 
terenie gminy  

W listopadzie 2021 roku została uruchomiona bezpłatna 
komunikacja miejska w obrębie Miasta Kalety. Z darmowych 
przejazdów mogą korzystać wszyscy użytkownicy, 
niezależnie od tego, czy mieszkają w mieście, czy 
przyjechali, np. jako turyści. 
W kolejnych latach rekomendowana jest dalsze utrzymanie 

transportu publicznego na terenie miasta. 

2030 UM Kalety 

 

Liczba utrzymanych linii 

transportu publicznego – 

szt. 

 Źródło: Dane UM w 

Kaletach 

Źródło: Opracowanie własne  
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6 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta wraz z ustaleniami i rekomendacjami 

w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście  

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej, obrazuje strategiczne pomysły na rozwój miasta 

zorientowane terytorialnie wynikające bezpośrednio z przeprowadzonej wcześniej diagnozy 

społeczno- gospodarczo – przestrzennej, zdefiniowaniu wizji rozwoju Miasta oraz wynikających z 

niej celów.  

Model wskazuje (na podstawie zebranych danych) obszary kluczowe dla osiągnięcia celów (np. 

obszary problemowe, obszary z potencjałem). 

Bazą modelu jest przestrzeń, która jest dobrem i zasobem o strategicznym znaczeniu dla 

społeczności lokalnych. 

Główne zadania modelu to: 

▪ obrazowanie kierunków rozwoju przestrzennego,  

▪ określenie i hierarchizowanie obszarów kluczowych dla rozwoju Miasta (OSI), 

▪ definiowanie interesu publicznego (kształtowanie polityki rozwoju zgodnej z celami 

społeczno - ekonomicznymi, przeciwdziałanie kontrowersyjnym inwestycjom). 

Podsumowując, model funkcjonalno-przestrzenny jest zatem przedstawieniem powiązanych ze 

sobą elementów zagospodarowania, które występują lub będą występować w granicach danego 

obszaru. Jest zatem elementem szerszego procesu planowania przestrzennego Miasta. 

 

6.1 Kluczowe uwarunkowania rozwojowe miasta 

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 miejscowości: Drutarnia, Jędrysek, Kuczów, Lubocz, Miotek, Mokrus, 

Truszczyca, Zielona, Kalety (Centrum).  
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Miasto Kalety obejmuje obszar 76,68 km2 z czego 82,2% stanowią tereny leśne. Kalety stanowią 

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

Miasteczko Śląskie. 

Gmina Miejska Kalety wyróżnia się na tle innych gmin powiatu tarnogórskiego przewagą terenów 

zielonych (zwłaszcza lasów), zajmują one bowiem zgodnie z powyższym zestawieniem 

tabelarycznym blisko 82,2% całej powierzchni miasta. 

Wskazana wyżej lesistość Kalet jest najwyższa w całym Województwie Śląskim. Struktura gruntów 

została ukazana w tabeli poniżej: 

 

Tabela 9 Struktura gruntów Kalet  

Rodzaj użytkowania 
Powierzchnia gruntu 

[ha] 

Powierzchnia gruntu 

[%] 

Powierzchnie zabudowane  613 7,99 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 6303 82,19 

Pola i nieużytki 713 9,29 

Grunty pozostałe  39 0,53 

Razem  7668 100,00 

Źródło: Dane UM w Kaletach 

Jednym z kluczowych uwarunkowań stanowiących fundament rozwoju miasta stanowią tereny 

zielone, stanowiące ponad ¾ powierzchni miasta. Z jednej strony decydują one o dużym 

potencjale Miasta do rozwoju oferty rekreacyjno-turystycznej z drugiej jednak strony determinują 

wprowadzenie licznych ograniczeń (np. w kontekście rozbudowy mieszkaniowej czy usługowej). 

W dalszej części tego rozdziału przedstawiono graficznie model przestrzenno - gospodarczy Miasta, 

który opiera się w szczególności o: 

- elementy struktury osadniczej, 

- dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, 

- obszary o kluczowych funkcjach dla rozwoju miasta (np. obszary usługowe, obszary 

turystyki i wypoczynku, obszary produkcji rolniczej, obszary chronione, obszary inwestycji 

o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym), 

- schemat powiązań infrastrukturalnych i funkcjonalnych 
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Mapa 4 Elementy struktury osadniczej wraz z układem komunikacyjnym

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Mapa 5 Demografia – liczba mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie własne   
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Mapa 6 Infrastruktura techniczna – kanalizacja  

 
Źródło: Opracowanie własne   
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Mapa 7 Infrastruktura techniczna – zaopatrzenie w wodę 

 
Źródło: Opracowanie własne   



Strategia Rozwoju Miasta Kalety  
do roku 2030 

 

  

 

57 | S t r o n a  
 

Mapa 8 Elementy struktury osadniczej na tle uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych oraz zagrożeń 

Źródło: Opracowanie własne
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6.2 Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta 

Zobrazowane na poniższej mapie warunki funkcjonalno-przestrzenne w mieście (przeznaczenie 

poszczególnych terenów) nie ulegną zmianie w wyniku realizacji kierunków działań 

zdefiniowanych w ramach strategii. 

Wysoki udział terenów zielonych w ogólnym bilansie przestrzennym miasta determinuje 

konieczność wprowadzenia licznych ograniczeń w gospodarce przestrzennej miasta 

przejawiających się m.in. brakiem możliwości przeznaczenia terenów pod zabudowę 

mieszkaniową i usługową. 

Kierunki rozwoju strefy mieszkaniowej obejmują jedynie istniejące tereny wyznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową zgodnie z zapisami MPZP. 

Tereny usługowe skoncentrowane są w głównie w centralnej części miasta. 

Dużym potencjałem gospodarczym cechują się tereny poprzemysłowe (po byłych Kaletańskich 

Zakładach Papierniczych). 
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Mapa 9 Funkcje terenów  

 
Źródło: Opracowanie własne 
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6.3 Schematyczne rozmieszczenie planowanych działań i oczekiwanych zmian 

Kierunki interwencji: 

A. W celu rozbudowy oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta planuje się szersze 

zagospodarowanie zbiorników wodnych w Zielonej.  

Ze względu na duży potencjał terenu i jego znacznie dla rozwoju turystyki obszar ten został 

zakwalifikowany jako Obszar Strategicznej Interwencji o znaczeniu lokalnym. 

Dodatkowymi działaniami wpływającymi na rozwój ruchu turystycznego będzie utworzenie 

miejsc parkingowych (w tym wydzielonych miejsc dla kamperów) w rejonach atrakcji 

turystycznych, a także za sprawą oznakowania/wyznaczenia nowych ścieżek rowerowych. 

Dodatkowo zaplanowano budowę bulwarów przy rzece Mała Panew, a także wytyczenie 

ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych duktami leśnymi. 

Dodatkowo jako zaplecze rekreacyjne przewidziano utworzenie Bulwarów Małej Panwi w 

centrum Kalet oraz Drutarni (meandry rzeki Mała Panew). 

 

B. W celu poprawy jakości i dostępności infrastruktury komunikacyjnej na terenie Miasta 

zaplanowano modernizację infrastruktury kolejowej poprzez przebudowę peronów nr 1 i 2 

na stacji Kalety na długości 150 metrów, pozostawienie rezerwy na przedłużenie peronów 

do 200 m, ustawienie wiat peronowych długości 15 m, dodanie elementów małej 

architektury m. in. stojaków na rowery. Ponadto zostanie wybudowane nowe przejście 

podziemne dla pieszych w miejscu istniejącej kładki. Modernizacja nie ominie również 

infrastruktury drogowej w związku z przebudową linii kolejowej nr 131 tj. przejazdu 

kolejowo - drogowego w ciągu drogi powiatowej (ul. Fabryczna i ul. 1 Maja) i budowę nowej 

drogi wraz z wiaduktem nad torami.  

Wszystkie powyższe prace spowodują poprawę dostępności, komfortu i bezpieczeństwa w 

użytkowaniu komunikacji kolejowej oraz drogowej (w tym cenionej przez mieszkańców i 

turystów komunikacji jednośladowej – rower)(zadanie realizowane przez PKP PLK). 

Ponadto Miasto ma planach przejęcie od spółki PKP Nieruchomości budynku dworca 

kolejowego oraz jego kompleksową rewitalizacją wraz z utworzeniem Centrum Informacji 

Turystycznej, zagospodarowaniem terenu w postaci parkingu. Dostosowanie budynku 

dworca i terenu wokół niego zostanie zrealizowane z uwzględnieniem dostępności dla 

niepełnosprawnych oraz dostosowaniem obiektu do potrzeb szeroko rozumianej 

elektromobilności. 
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Ponadto od roku 2021 na terenie Miasta Kalety funkcjonuje bezpłatny (dla mieszkańców  

miasta) publiczny transport zbiorowy w postaci busów. Zgodnie z założeniami zadaniem na 

najbliższe lata będzie jego utrzymanie, bądź rozszerzenie jeśli taka będzie wola społeczna. 

 

Rysunek 6 Bezpłatna komunikacja na obszarze miasta realizowana za pomocą busów 

Źródło: UM Kalety  

 

C. Konieczność ochrony środowiska naturalnego generuje konieczność dalszych działań z 

zakresu gospodarki wodno-ściekowej Miasta (budowa kanalizacji sanitarnej na terenach 

obecnie nieskanalizowanych tj. w dzielnicach Zielona, Mokrus i Truszczyca). 

 

D. W celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta zostaną kontynuowane zadania 

związane z wzrostem udziału energii z OZE oraz poprawą efektywności energetycznej 

budynków publicznych, jak również za sprawą planowanej budowy sieci gazowej, a także 

poprzez wsparcie mieszkańców przy wymianie indywidualnych, nieefektywnych źródeł 

ciepła. Również poprzez edukację ekologiczną mieszkańców Kalet – działania „miękkie” 

oraz budowa Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie istniejącego Ichtioparku. 

 

E. Celem rozwoju gospodarczego Miasta planuje się udostępnienie dla potrzeb produkcji 

zielonej energii części terenu inwestycyjnego (obszar po Kaletańskich Zakładach 

Celulozowych przejęty przez miasto, na północ od obiektów KS Unia Kalety). Ze względu 

na znacznie terenów pod kątem rozwoju gospodarczego Miasta obszar ten został 

zakwalifikowany jako Obszar Strategicznej Interwencji o znaczeniu lokalnym. Rozwój 

gospodarczy zostanie osiągnięty również poprzez dalsze wsparcie podmiotów 

gospodarczych zlokalizowanych na terenie Miasta. 
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F. Miasto Kalety ze względu na swój układ urbanistyczny nie dysponuje klasycznym centrum 

miejskim z wydzielonym rynkiem. W trosce o zaspokojenie potrzeb społecznych 

zaplanowano działanie polegające na utworzeniu takiego centrum na ul. 1 Maja. Dzięki 

realizacji zadania nastąpi integracja i aktywizacja mieszkańców Kalet. Ze względu na 

znacznie projektu nowego centrum miasta dla zaspokojenia potrzeb społecznych obszar 

ten został zakwalifikowany jako Obszar Strategicznej Interwencji o znaczeniu lokalnym. 

Wszystkie miejscowości wchodzące w skład Miasta Kalety borykają się z problemem braku 

faktycznego centrum. Oprócz realizowanego centrum przy ul. 1 Maja w Kaletach, 

zaplanowano także utworzenie takiego centrum w miejscowości Miotek. 

 

Rysunek 7 Wizualizacja nowego zagospodarowania centrum (rynku) Miotka 

Źródło: UM Kalety  
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G. Aktywizacja społeczności Kalet zostanie zapewniona poprzez modernizację obiektów 

sportowych (budynki klubów KS Unia Kalety oraz LKS Małapanew Kuczów), w których to 

będą prowadzone zajęcia aktywizacyjne. 

 

H. Ochrona dziedzictwa kulturowego zostanie zapewniona poprzez tworzenie planów opieki 

nad zabytkami a także utworzenie Izby Pamięci dotyczącej historii: Kalet, hutnictwa oraz 

Zakładów Celulozowych. Realizację tego przedsięwzięcia wstępnie planuje się utworzyć w 

najstarszym budynku w mieście tj. willi Johanna Ferdinand Koulhaas8 pochodzącej z 1789 

roku. Historia powstania Kalet oraz rozwoju hutnictwa i górnictwa na terenie Górnego 

Śląska nierozerwalnie wiąże się z osobą Koulhaas’a. 

Planowane jest utworzenie również punktu informacji turystycznej w zabytkowym budynku 

dworca PKP. 

Ponadto działania kulturalne realizowane poprzez Miejski Dom Kultury będą mogły wejść 

na wyższy poziom dzięki przystosowaniu obiektu do panujących obecnie standardów 

w zakresie wyposażenia wnętrza (zarówno pod kątem widzów jak i aktorów). 

 

I. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego planowana jest rozbudowa monitoringu 

miejskiego oraz modernizacja oświetlenia ulicznego oraz miejsc rekreacji i wypoczynku. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalet zostanie zrealizowane również poprzez 

budowę nowej remizy strażackiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. 

 

J. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego będzie realizowana poprzez działania „miękkie” 

realizowane między innymi w projektowanym Centrum Edukacji Ekologicznej, a także 

poprzez tworzenie ścieżek rowerowych i pieszych na terenach leśnych oraz utrzymywanie 

i ochronę przyrody przed dewastacją oraz degradacją. 

 

K. Istotnym z punktu widzenia mieszkańców będzie także zagospodarowanie lasku 

miejskiego i utworzenie parku w okolicach osiedla przy ul. 1 Maja. Zaplanowano wytyczenie 

ścieżek, plac zabaw, wybieg dla psów, siłownię plenerową, miejsca parkingowe, 

oświetlenie oraz ogrody deszczowe. 

 

 
8 https://historia.naszekalety.eu/ 
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Rysunek 8 Wstępny plan zagospodarowania lasku miejskiego (komunalnego) 

Źródło: UM Kalety  

 

L. W zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej planowane jest: 

o Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej w centrum Kalet 

Rysunek 9 Wizualizacja basenu krytego w Kaletach 

Źródło: UM Kalety 
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o zagospodarowanie terenów na północ od obiektu KS Unia Kalety w postaci budowy 

miejsc sportowego przeznaczenia uzupełniającego istniejącą ofertę sportowo-

rekreacyjną w Kaletach. W planach jest budowa hali sportowej, basenu oraz kortów 

tenisowych. 

Ze względu na znacznie terenów pod kątem rozwoju miejsc rekreacji Miasta obszar 

ten został zakwalifikowany jako Obszar Strategicznej Interwencji o znaczeniu 

lokalnym.  

 

Model przestrzenny zaplanowanych działań przedstawiono poniżej. 
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Mapa 10 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta – rozmieszczenie planowanych inwestycji i planowane zmiany w przestrzeni miasta 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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6.4 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w mieście 

Racjonalne kształtowanie struktury przestrzennej w sposób umożliwiający wykorzystanie walorów 

miasta przy jednoczesnym zachowaniu wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa 

kulturowego oraz służąc rozwojowi gospodarczemu i poprawie jakości życia mieszkańców jest 

głównym założeniem polityki przestrzennej w mieście. 

Kierunek ten jest zgodny ze zdefiniowaną w przedmiotowej strategii wizją rozwoju Miasta Kalety 

do roku 2030. 

Uchwałą nr 35/V/2015 Rady Miasta Kalety z dnia 5 marca 2015 r., zostało przyjęte Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (dalej zwane studium). Zgodnie 

z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium 

nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest jednak podstawowym dokumentem planistycznym 

kształtującym politykę przestrzenną oraz wyznaczającym kierunki zagospodarowania 

przestrzennego miasta, przy uwzględnieniu zasad określonych w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa i strategii rozwoju miasta. Ustalenia studium są wiążące dla 

organów miasta przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Jak czytamy w Studium Politykę przestrzennego rozwoju miasta określa się w celu ustalenia 

sposobu realizacji zadań własnych miasta, jak również zadań ponadlokalnych (rządowych) 

przewidzianych na terytorium Miast Kalety w zakresie, w jakim realizacja tych zadań dotyczy 

zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając uwarunkowania, cele i kierunki polityki 

przestrzennej miasta oraz państwa na obszarze województwa.  

Biorąc pod uwagę zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz model funkcjonalno-przestrzenny rekomenduje się: 

▪ dalszą kontynuację polityki przestrzennej uwzględniającą przyjęty w Studium wytyczne. 

Narzędziem służącym do realnego kształtowania polityki przestrzennej miasta będą 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

▪ przy realizacji zadań w ramach zaplanowanych w strategii kierunków działań, 

każdorazowo uwzględniać zapisy MPZP, w przypadku ich braku zapisy SUiKZP. 

▪ w planowaniu przestrzennym uwzględniać ograniczenia wynikające z występowania na 

terenie Kalet terenów zagrożonych powodzią. Zgodnie z zapisami dokumentów 

planistycznych o których mowa w art. 315 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.2232),tj.: 
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✓ Plan gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

✓ Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, 

✓ Plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

▪ uwzględniać zapisy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ 

(przyjętego uchwałą nr V / 26 / 2 / 2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 

2016 r.). 

▪ kontynuować działania zmierzające do ochrony cennych przyrodniczo terenów Miasta 

będących fundamentem jej rozwoju turystycznego, 

▪ podnoszenie walorów zabudowy miejskiej, 

▪ uwzględniać w aktualizacjach MPZP działań wpływających na zwiększenie retencji wodnej 

na terenie miasta, 

▪ dążyć do wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego jako 

podstawowego paliwa do zasilania urządzeń wytwarzających energię cieplną. 

6.4.1 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie śląskim określone w strategii rozwoju województwa. 

Przyjęte ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w mieście wpisują się w ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie śląskim określonych w strategii rozwoju województwa. 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" przyjęta została uchwałą Sejmiku 

Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r. 

Zdefiniowana w Strategii wizja rozwoju województwa to: 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. 

Wizja budowana jest między innymi w oparciu o uwarunkowania przestrzenne województwa, 

wyznaczając pożądane cechy struktury osadniczej, sposoby użytkowania przestrzeni, 

kształtowanie powiązań wewnętrznych i zewnętrznych. 

Osiągnięcie zarysowanej wizji rozwoju wymagać będzie koncentracji działań na czterech celach 

strategicznych, dla których sformułowano cele operacyjne w perspektywie do roku 2030. 
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Poniżej przedstawiono zgodność celów strategicznych określonych w Strategii rozwoju 

województwa śląskiego z przyjętymi celami operacyjnymi wyznaczonymi w ramach Strategii 

rozwoju miasta Kalety do roku 2030. 

Tabela 10 Zgodność z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. 

Cele strategiczne na poziomie  
województwa śląskiego 

Zgodność z celami Strategii Rozwoju Miasta 
Kalety do roku 2030 

CEL STRATEGICZNY A 

Województwo śląskie regionem 
odpowiedzialnej transformacji gospodarczej 

Cel operacyjny II – Rozwój gospodarczy miasta 
Kalety 

CEL STRATEGICZNY B 

Województwo śląskie regionem przyjaznym 
dla mieszkańca 

Cel operacyjny I – Zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców miasta Kalety. 

CEL STRATEGICZNY C 

Województwo śląskie regionem wysokiej 
jakości środowiska i przestrzeni 

Cel operacyjny III – Poprawa walorów 
przestrzennych miasta 

CEL STRATEGICZNY D 

Województwo śląskie regionem sprawnie 
zarządzanym 

Cel operacyjny II – Rozwój gospodarczy miasta 
Kalety 

Cel operacyjny I – Zaspokojenie potrzeb 
społecznych mieszkańców miasta Kalety. 

Źródło: Opracowanie własne  
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7  Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz 

z zakresem planowanych działań 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” została przyjęta Uchwałą nr 

VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19.10.2020 rok. 

Dokument stanowi wynik szczegółowych prac analitycznych oraz szeroko zakrojonego procesu 

konsultacji społecznych, przeprowadzonych w latach 2018-2020.  

Prace związane z przygotowaniem dokumentu, prowadzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, 

zaangażowani byli zarówno przedstawiciele administracji szczebla regionalnego i lokalnego, 

instytucje regionalne jak również liczne środowiska eksperckie, w tym naukowe, NGO oraz 

mieszkańcy regionu.  

Zarysowane w dokumencie cele i kierunki wskazują drogę oraz narzędzia pozwalające na istotne 

zmiany gospodarcze prowadzące do pobudzenia tempa rozwoju gospodarczego regionu w oparciu 

o dynamicznie rozwijający się sektor przedsiębiorstw innowacyjnych.  

Strategia „Śląskie 2030” odpowiada również na wyzwania demograficzne stojące przed 

województwem śląskim. Dotyczą one w głównej mierze starzenia się społeczności regionu oraz 

malejącej liczby mieszkańców, co jest wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego oraz procesów 

migracyjnych. 

Niniejsza Strategia wpisuje się również w krajową politykę rozwoju określoną w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 roku) oraz Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030. Odpowiada również na wyzwania polityki europejskiej, które 

wyrażone zostały w Europejskim Zielonym Ładzie oraz założeniach do Polityki Spójności na lata 

2021-2027. 

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Celu 1. Zrównoważony rozwój kraju 

wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów zidentyfikowano kluczowe 

obszary problemowe z punktu widzenia rozwoju kraju, takie jak: miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze, obszary zagrożone trwałą marginalizacją, Śląsk i wschodnia Polska, dla 

których dedykowano programy wsparcia. 

Z punktu widzenia województwa śląskiego istotna będzie realizacja Programu dla Śląska, którego 

celem jest zmiana profilu gospodarczego regionu, stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów 

gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej 

produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Założono, iż po 2020 roku 

nastąpi pełne wdrożenie Programu dla Śląska skorelowanego z rządowymi programami 

restrukturyzacyjnymi, rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej, wdrażaniem 



Strategia Rozwoju Miasta Kalety  
do roku 2030 

 

  

 

71 | S t r o n a  
 

nowej, terytorialnie wrażliwej, zintegrowanej polityki miejskiej, przemysłowej, innowacyjności 

i kształtowania zasobów ludzkich. Planuje się wprowadzenie dodatkowych instrumentów 

związanych z dostosowaniem krajowych programów operacyjnych do celów Programu dla Śląska, 

przede wszystkim w obszarze promocji inwestycji oraz innowacyjności. 

Rozwinięciem zapisów SOR jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), która 

kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju, czyli zmniejszanie dysproporcji w poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego różnych obszarów – zarówno miejskich, jak i wiejskich. Oznacza 

to ukierunkowanie wsparcia na obszary zmagające się z trudnościami adaptacyjnymi 

i restrukturyzacyjnymi, zarówno na poziomie regionalnym (wschodnia Polska, Śląsk), jak 

i ponadlokalnym (obszary zagrożone trwałą marginalizacją, miasta średnie tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze z otaczającymi obszarami wiejskimi). 

W KSRR 2030 wskazane zostały Obszary Strategicznej Interwencji, które będą wspierane z poziomu 

kraju i regionu za pomocą specjalnie dedykowanych instrumentów, tj.: miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją oraz OSI wymagające 

ukierunkowanego wsparcia z poziomu kraju, tj. wschodnia Polska i Śląsk (Program Polska 

Wschodnia+, Program dla Śląska).  

OSI wyznaczone w KSRR 2030 istotne dla województwa śląskiego to:  

- Śląsk,  

- miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, (miasta powiększające dystans 

rozwojowy),  

- obszary zagrożone trwałą marginalizacją.  

Zgodnie z zapisami KSRR 2030 województwa mogą wyznaczać swoje Obszary Strategicznej 

Interwencji jako odpowiedź na zidentyfikowane problemy rozwojowe. 

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wyznaczono następujące Obszary 

Strategicznej Interwencji: 

W ujęciu funkcjonalnym: 

▪ Pierwszy typ OSI w ujęciu funkcjonalnym tworzą tzw. subregiony. Zostały one 

zdefiniowane w pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego uchwalonej w dniu 25 

września 2000 r. 

▪ Drugi typ OSI w ujęciu funkcjonalnym znajduje swoje odzwierciedlenie w podstawowych 

typach jednostek, tj.: obszarach wiejskich i miejskich. 

W ujęciu tematycznym: 

Zidentyfikowano 5 OSI w ujęciu tematycznym przyporządkowane do dwóch grup: 
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- OSI konkurencyjne: 

✓ Obszary cenne przyrodniczo, 

✓ Ośrodki wzrostu 

- OSI problemowe  

✓ Gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 

✓ Gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza, 

✓ Gminy w transformacji górniczej. 

Analizując informacje zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w zakresie 

wyznaczonych OSI, należy wskazać, iż Miasto Kalety wpisuje się w: 

✓ OSI konkurencyjne: obszary cenne przyrodniczo, 

W strategii opisano przedmiotowy OSI jako: 

Obszar OSI – obszary cenne przyrodniczo, został wyznaczony w oparciu o udział scalonej 

powierzchni cennej przyrodniczo w powierzchni całej gminy. Kategoryzacja terenów cennych 

przyrodniczo została oparta o powierzchniowe formy ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe) oraz korytarze ekologiczne (korytarze dla ssaków kopytnych i 

drapieżnych oraz korytarze spójności). Dobór powyższych kategorii opierał się na założeniu, że są 

to najważniejsze obszary dla zachowania walorów przyrodniczych regionu. O ile pierwsze 

chronione są prawem, o tyle drugie wymagają wzmocnienia odgrywanej roli w systemie 

przyrodniczym województwa i działań zabezpieczających przed dalszą degradacją i osłabianiem 

ich funkcjonalności. 

Wyzwaniem dla tego obszaru OSI jest ochrona różnorodności biologicznej i georóżnorodności, 

poprawa stosunków wodnych i ochrona siedlisk wodno-błotnych na obszarach chronionych oraz 

zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych. Istotne będzie również programowanie 

i prowadzenie na tych terenach zrównoważonej polityki rozwoju, godzącej interesy ochrony 

przyrody z rozwojem gospodarczym tych obszarów, ukierunkowanym na wykorzystanie 

lokalnych potencjałów. 

Na poniższej mapie przedstawiono położenie Miasta Kalety na tle OSI – tereny przyrodnicze. 
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Mapa 11 OSI – obszary cenne przyrodniczo 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
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✓ OSI problemowe: Gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza 

Powietrze na terenie województwa śląskiego jest silnie zanieczyszczone. Przekroczenie docelowej 

wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu występuje na obszarze całego województwa. 

Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego 

ogrzewania budynków mieszkalnych (bytowo-komunalna). Znacznie mniejszy wpływ na jakość 

powietrza ma emisja przemysłowa i liniowa. Pomimo działań podejmowanych w ostatnich latach, 

nie zanotowano znaczącej poprawy jakości powietrza. Największym wyzwaniem stojącym przed 

województwem na najbliższe lata jest ograniczenie niskiej emisji, gdyż to ona w największym 

stopniu odpowiada za przekroczenia norm jakości powietrza. 

Na poniższej mapie przedstawiono położenie Miasta Kalety na tle OSI – Gminy z problemami 

środowiskowymi w zakresie jakości powietrza. 
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Mapa 12 OSI - Gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
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Zgodność kierunków działań dla wyżej wymienionych OSI w odniesieniu do zapisów Strategii 

Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030.  

W strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030” w rozdziale 7 Przedsięwzięcia 

i terytorialny wymiar interwencji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, 

przedstawiono propozycje wybranych kierunków działań, które powinny być priorytetowo 

realizowane na wyznaczonych obszarach wsparcia. 

W poniższych tabelach przedstawiono wskazane dla OSI w które wpisuje się Miasto Kalety wybrane 

kierunki działań i ich zgodność z założeniami strategii. 

Tabela 11 Zgodność wybranych kierunków działań dla OSI – obszary cenne przyrodniczo z założonymi 
kierunkami działań w ramach strategii 

Rekomendowane kierunki działań OSI – tereny 
cenne przyrodniczo 

Kierunki działań w ramach Strategii 

Rozwój istniejących i tworzenie nowych produktów 
turystycznych oraz wzmacnianie marek 
terytorialnych, w tym poprzez rozwój 
infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.  

C.I.1. Tworzenie miejsc integracji społecznej 
mieszkańców Kalet 

K.C.I.1.3. Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku 

Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty i 
infrastruktury kultury, sportu, rekreacji i turystyki 
umożliwiającej wszechstronny rozwój 
mieszkańców.  

C.I.1. Tworzenie miejsc integracji społecznej 
mieszkańców Kalet 

K.C.I.1.1. Poprawa zaplecza socjalnego i 

sportowego działających klubów sportowych. 

K.C.I.1.2. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 

publicznej pełniącej funkcję centrum życia 

społecznego  i kulturalnego miasta.  

K.C.I.1.3. Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku. 

Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań 
poprawiających jakość powietrza. 
 
 
Wspieranie rozwiązań ograniczających niską 
emisję, w tym poprawa standardu energetycznego 
zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności 
publicznej.  

C.III.2. Poprawa jakości środowiska naturalnego. 

K.C.III.2.1. Rozbudowa i infrastruktury 
kanalizacyjnej w Mieście. 

K.C.III.2.2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Miasta. 

K.C.III.2.3. Wzrost udziału energii pochodzącej z 
OZE w ogólnym bilanse energetycznym miasta. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców i kształtowanie postaw 
proekologicznych. 

C.III.3 Edukacja ekologiczna mieszkańców 
Gminy. 

K.C.III.3.1.Organizacja spotkań i warsztatów 
promujących dobre praktyki w zakresie ochrony 
środowiska. 

Poprawa jakości wód i racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi, w tym wspieranie wdrażania 

C.III.2. Poprawa jakości środowiska naturalnego. 
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Rekomendowane kierunki działań OSI – tereny 
cenne przyrodniczo 

Kierunki działań w ramach Strategii 

rozwiązań w zakresie zintegrowanego i 
zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi 
w zlewni, ochrony przeciwpowodziowej i 
przeciwdziałania skutkom suszy.  

K.C.III.2.1. Rozbudowa i infrastruktury 
kanalizacyjnej w Mieście. 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Tabela 12 Zgodność wybranych kierunków działań dla OSI – Gminy z problemami środowiskowymi w zakresie 
jakości powietrza z założonymi kierunkami działań w ramach strategii 

Rekomendowane kierunki działań OSI –  Kierunki działań w ramach Strategii 

Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań 
poprawiających jakość powietrza  
 
Rozwój proekologicznej infrastruktury 
wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii 
elektrycznej i ciepła, w tym rozwój OZE.  
 
Wspieranie rozwiązań ograniczających niską 
emisję, w tym poprawa standardu energetycznego 
zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności 
publicznej.  

C.III.2. Poprawa jakości środowiska naturalnego. 

K.C.III.2.2. Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
Miasta. 

K.C.III.2.3. Wzrost udziału energii pochodzącej z 
OZE w ogólnym bilanse energetycznym miasta. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców i kształtowanie postaw 
proekologicznych  
 

C.III.3 Edukacja ekologiczna mieszkańców 
miasta. 

K.C.III.3.1.Organizacja spotkań i warsztatów 
promujących dobre praktyki w zakresie ochrony 
środowiska. 

Zapewnienie dostępu do sieci poprzez budowę i 
modernizację infrastruktury komunalnej.  
 

C.III.2. Poprawa jakości środowiska naturalnego. 

K.C.III.2.1. Rozbudowa i infrastruktury 
kanalizacyjnej w Mieście. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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8 Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla miasta 

Zgodnie z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii 

rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych, lub 

o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, decydujących 

o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów 

rozwojowych, do którego jest kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, 

w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne albo w zasoby ludzkie, finansowane z różnych 

źródeł, czy też rozwiązania regulacyjne. 

Biorąc pod uwagę sytuację społeczno – gospodarczo - przestrzenną oraz zdefiniowaną wizję 

rozwoju w ramach prac nad strategią wyznaczono 3 OSI o znaczeniu lokalnym, zróżnicowane pod 

kątem funkcji miejskich. Wyznaczone obszary to: 

▪ OSI nr I – Zalew Zielona, 

▪ OSI nr II – Kaletańskie Centrum Edukacji i Rekreacji, 

▪ OSI nr III – Nowe centrum Miasta. 

 

 



Strategia Rozwoju Miasta Kalety  
do roku 2030 

 

  

 

79 | S t r o n a  
 

Mapa 13 Lokalizacja wyznaczonych OSI 

Źródło: Opracowanie własne  
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Obszar strategicznej interwencji nr I – Zalew Zielona  

Charakterystyka terenu  

Mianem Zalewu Zielona określa się dwa akweny. Jeden z nich posiada historię sięgającą wieków 

średnich, drugi zaś, znacznie większy, to zaporowy zbiornik retencyjny, zbudowany w latach 1970-

71 na rzece Mała Panew. Obydwa są w sezonie letnim popularnym miejscem wypoczynku. 

Na przedmiotowym terenie usytuowane jest zaplecze noclegowe oraz gastronomiczne. 

Zalew jest niewątpliwą perełką turystyczno-rekreacyjną miasta.  

Obszar ten ze względu na duży potencjał rekreacyjno-sportowy został określony jako obszar 

strategicznej interwencji, kluczowy ze względu na udostępnienie w przyszłości nowych atrakcji 

sportowo –rekreacyjnych przyczyniających się do rozwoju turystycznego miasta. Zielona może też 

stać się atrakcyjnym miejscem integracji społecznej mieszkańców Kalet. 

Rysunek 10 Tereny wokół zbiornika w Zielonej 

Źródło: www.slaskie.travel  

Plan zagospodarowania 

Miasto posiada wstępną wizualizację i koncepcję zagospodarowania terenów wokół zbiorników, 

zarówno górnego jak i dolnego. W ramach inwestycji planuje się budowę miejsc odpoczynku, 
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miejsc atrakcji, małej gastronomii czy nowej identyfikacji wizualnej. Poniżej przedstawiono 

kilka z propozycji. 

 
Rysunek 11 Wizualizacje zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego w Zielonej 
 

 
Źródło: Prezentacja z warsztatów studenckich „Zielona szkołą w Zielonej” 25-28.08.2016   
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Obszar strategicznej interwencji II – Kaletańskie Centrum Edukacji i Rekreacji  

Charakterystyka terenu 

Wskazany na mapie nr 13 obszar wyznaczonego OSI nr 2 obejmują tereny Klubu Sportowego Unia 

Kalety (boiska, tor rolkowy, budynek klubowy), Ichtioparku oraz działki na północ od klubu 

sportowego obejmującej tereny po byłych Kaletańskich Zakładach Celulozowych.  

Plan zagospodarowania 

Wskazany obszar docelowo stanie się wizytówką Miasta Kalety pod kątem rekreacyjnym oraz 

dydaktycznym poprzez: 

1) Budowę hali sportowej, basenu otwartego (letniego) oraz kortów tenisowych na części 

terenów po byłych Kaletańskich Zakładach Celulozowych. 

2) Budowę nowoczesnego budynku klubowego dla KS Unia Kalety. 

3) Budowę Centrum Edukacji Ekologicznej przy istniejącym Ichtioparku. 

Poprzez realizację wyżej wskazanych zamierzeń nastąpi wzrost zadowolenia mieszkańców miasta 

oraz turystów pod kątem tworzenia nowych miejsc rekreacji. Nie mniej istotnym jest aspekt 

edukacji ekologicznej, nie tylko dla mieszkańców Kalet, ale również okolicznych gmin.  Wskazane 

działania dążą do aktywizacji społeczności miasta w różnych dziedzinach życia poprzez zdrowe 

spędzania czasu oraz edukację w zakresie fauny i flory. 

Ponadto drugą część terenów po Zakładach Celuzlozowych miasto ma w planie przekształcić w 

tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii 

np. farma fotowoltaiczna. 

Rysunek 12 Wizualizacja nowego budynku klubowego KS Unia Kalety 

Źródło: UM Kalety   
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Obszar strategicznej interwencji III – Nowe centrum Miasta 

W obrębie ul.1 Maja zostanie utworzona atrakcyjna przestrzeń publiczna pełniąca miejsce 

integracji społecznej. Obecnie brak w Kaletach wyraźnie wyodrębnionej przestrzeni miejskiej 

o znamionach centrum, wyznaczony obszar strategicznej interwencji ma potencjał przestrzenny 

do dalszego rozwoju w celu zniwelowania problemów społecznych miasta. 

Rysunek 13 Wizualizacja nowego centrum Kalet 

 

Źródło: UM Kalety 
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9 System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

Wdrażaniu strategii towarzyszyć musi jej ciągła ewaluacja, prowadzona w oparciu o pozyskiwane 

informacje dotyczące rozwoju miasta, skutków prowadzonych działań i ich odbiorze społecznym.  

Do najważniejszych zadań w zakresie wdrażania strategii należeć będzie:  

▪ Monitorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami i celami 

określonymi w strategii – działanie realizowane będzie w całym okresie trwania strategii, 

na bieżąco dla każdego działania inwestycyjnego i pozainwestycyjnego indywidualnie.  

▪ Weryfikacja założeń strategii i jej ewentualna aktualizacja na podstawie gromadzonych 

materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań.  

▪ Prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i publikacja okresowych 

informacji na temat realizacji strategii.  

Instytucje i podmioty, zaangażowane w proces wdrażania strategii można podzielić na trzy główne 

grupy (zgodnie z zasadą „trójkąta współpracy”): 

▪ sektor publiczny – władze samorządowe miasta, urząd miejski i jednostki miejskie, 

jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, w tym np. gminy sąsiednie, 

▪ sektor biznesowy – przedsiębiorcy, kluczowi pracodawcy, organizacje otoczenia biznesu, 

zrzeszenia gospodarcze itp., 

▪ sektor społeczny – mieszkańcy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, liderzy 

społeczni i osoby publiczne, reprezentanci młodzieży itp. 

Instytucjonalną strukturę systemu wdrażania, jak również monitorowania, ewaluacji oraz 

aktualizacji strategii tworzą: 

Burmistrz – jako organ nadzorujący pracę UM w Kaletach oraz jednostek budżetowych Miasta 

odpowiedzialnych za realizację zaplanowanych w strategii kierunków działań. 

Rada Miejska - jako organ uchwałodawczy, pełniący jednocześnie wsparcie merytoryczne przy 

podejmowaniu istotnych z punktu widzenia realizacji strategii decyzji. 

Podmioty zarządzające wdrożeniem strategii – wyznaczone referaty UM Kalety. Za realizację 

poszczególnych projektów odpowiedzialni będą właściwi beneficjenci (w większości Miasto Kalety 

– podmioty odpowiedzialne zostały przedstawione w rozdziale 5). W przypadku projektów 

własnych Miasta Kalety oraz jednostek organizacyjnych miasta, przygotowanie i wdrożenie 

projektu spoczywać będzie na pracownikach właściwych referatów Urzędu Miasta lub dyrektorach 

właściwych jednostek organizacyjnych.  

Partnerzy realizacji strategii – podmioty/instytucje opisane w rozdziale 5.  
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Polityka komunikacji 

Efektywna realizacja Strategii wymaga wdrażania w układzie wielopodmiotowym, co umożliwia 

optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich oraz instytucjonalnych.  

Realizacja większości projektów strategicznych lub też ich późniejsze funkcjonowanie wymaga 

współdziałania mieszkańców i innych podmiotów uczestniczących w lokalnym życiu społecznym.  

Podejście partycypacyjne w procesie zarządzania strategicznego zakłada aktywne uczestnictwo 

środowisk lokalnych, przedsiębiorstw, instytucji, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, 

jak również podmiotów zewnętrznych (instytucje regionalne, krajowe, międzynarodowe). 

Podstawowa korzyść podejścia partycypacyjnego wiąże się ze skutecznym dopasowaniem 

realizowanych projektów do potrzeb społeczności lokalnych oraz zapewnia niezbędne ich 

zaangażowanie w proces wdrażania strategii.  

Niniejsza strategia przed przyjęciem przez Radę Miejską skonsultowana została zarówno z jej 

członkami, jak i przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej, przedstawicielami 

sąsiednich samorządów. Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag i konstruktywnej dyskusji 

opracowano ostateczną wersję dokumentu, uwzględniającą wszystkie zastrzeżenia.  

Po przyjęciu dokumentu przez Radę Miasta należy w kolejnym kroku rozpocząć kampanię 

informacyjną, która będzie zawierała, co najmniej następujące działania: 

▪ Umieszczenie w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie informacji o przyjęciu 

strategii wraz z podaniem źródła internetowego do elektronicznej wersji dokumentu.  

▪ Umieszczenie informacji o przyjęciu strategii na stronie internetowej miasta.  

Prawidłowo realizowana w ramach strategii polityka promocyjno-informacyjna powinna zapewnić: 

▪ wyjaśnienie mieszkańcom lub innym grupom interesariuszy korzyści płynących z wdrażania 

poszczególnych kierunków działań,  

▪ dostęp do informacji na temat ewentualnych problemów związanych z wdrażaniem 

strategii,  

▪ możliwość wyrażania interesariuszom strategii własnych opinii.  

Konieczne jest systematyczne przekazywanie informacji na temat podejmowanych działań 

i osiąganych wskaźników produktu i rezultatu, np. w formie raportu z monitoringu strategii.  

Podstawowe obszary działań w zakresie komunikacji dwustronnej i współpracy władz miasta ze 

społecznością lokalną to:  

▪ informacja o postępach we wdrażaniu Strategii - mieszkańcy będą mieli możliwość 

uzyskania informacji o aktualnym zaawansowaniu we wdrażaniu strategii bezpośrednio 

w Urzędzie lub poprzez stronę internetową Urzędu,  
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▪ podawanie informacji o wdrażanych projektach w mediach lokalnych przynajmniej raz w 

roku.  

Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

Jako dokumenty wykonawcze względem strategii rozwoju należy rozumieć obowiązkowe lub 

fakultatywne plany i programy funkcjonujące w mieście w szczególności: 

▪ Planowanie przestrzenne 

- SUiKZP przyjęte Uchwałą nr 35/V/2015 Rady Miasta Kalety z dnia 5 marca 2015 r., 

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w 

Kaletach: część wschodnia nr 101/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011, część zachodnia nr 

102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011. 

 

▪ Sektor energetyczny  

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety.  

- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Miasta Kalety  

 

▪ Ochrona Środowiska  

− Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na 

lata 2026-2030 

− Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Kalety do roku 2030. 

 

Monitoring i aktualizacja 

Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć będzie system współpracy 

pomiędzy podmiotami realizującymi program oraz analiza osiąganych wskaźników produktów, 

rezultatów i oddziaływania.  

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie stałego monitoringu będzie Referat wskazany przez 

Burmistrza Miasta, którego zadaniem będzie pozyskiwanie niezbędnych danych umożliwiających 

monitoring Strategii, a następnie ich przetwarzanie i przygotowywanie raportu o stanie realizacji 

Strategii. W miarę potrzeb (od dnia uchwalenia strategii przez Radę Miejską) zwoływane będzie 

spotkanie robocze, podczas którego weryfikowane i analizowane będą wszystkie aspekty związane 

z wdrażaniem Strategii, w szczególności:  

▪ osiągalność zakładanych wskaźników,  

▪ wpływ realizacji poszczególnych przedsięwzięć na przyjęte cele i priorytety,  

▪ harmonogram realizowanych przedsięwzięć,  
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▪ możliwości budżetowe miasta do dalszej realizacji strategii.  

W przypadku znacznej dysproporcji pomiędzy założeniami strategii, a realnymi efektami jej 

realizacji, powołany zostanie Zespół ds. realizacji strategii rozwoju miasta, którego rolą będzie 

podjęcie kroków zmierzających do odwrócenia niekorzystnych czynników. Jeżeli zaistnieje 

konieczność aktualizacji dokumentu, Burmistrz zwoła Zespół Zadaniowy oraz zorganizuje 

konsultacje społeczne z partnerami zaangażowanymi w realizację strategii. 
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10 Ramy finansowe i źródła finansowania 

Działania określone w niniejszym dokumencie w większości wymagać będą zewnętrznego 

dofinansowania, ze względu na ograniczenia budżetowe Miasta. Poniżej zaprezentowano 

potencjalne dostępne źródła finansowania projektów oraz zakres, jaki obejmują. 

▪ Samorząd może realizować inwestycje będące w jego kompetencjach z wykorzystaniem 

środków pochodzących z dochodów własnych – jest to najpopularniejsza metoda 

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

uchwalonych na daną inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wsparciem środków 

własnych mogą być środki z kredytu banków komercyjnych lub środki pozyskane w ramach 

emisji papierów wartościowych, np. obligacji komunalnych.  

▪ Fundusze Strukturalne. Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii 

Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek 

krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej 

Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy 

finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka 

Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej 

rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. 

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 umożliwi 

współfinansowanie zadań, które sektorowo są spójne z kierunkami działań zaplanowanymi 

do realizacji w ramach strategii. Preferowane będzie wsparcie dla zadań obejmujących 

zielono-niebieską infrastrukturę oraz zadania z zakresu szeroko pojętej adaptacji do 

postępujących zmian klimatycznych. 

▪ Środki finansowe pochodzące z funduszy celowych w tym m.in.: Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach, Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Pracy, 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz wszelkiego rodzaju programy rządowe m.in. 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. 

▪ Partnerstwo publiczno-prywatne. PPP umożliwia realizację celów publicznych za pomocą 

inwestycji sektora prywatnego, który w zależności od wybranego modelu współpracy 

przynajmniej częściowo pokrywa koszty budowy infrastruktury, a później czerpie z niej 

korzyści, ponosząc też ryzyko rynkowe (popyt). 

W poniższym zestawieniu przedstawiono szacunkowe ramy finansowe zaplanowanych w Strategii 

kierunków działań.  

Szacowane koszty zaplanowanych w ramach Strategii działań wskazano w rozdz. 5 dokumentu.  
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