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1

Spis skrótów
Nazwa skrótu

Wyjaśnienie

GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUS

Główny Urząd Statystyczny

JCW

Jednolita część wód

JCWP

Jednolita część wód powierzchniowych

JCWPd

Jednolita część wód podziemnych

JST

Jednostka samorządu terytorialnego

KPGO

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

MZP/MRP

Mapy zagrożenia powodziowego/Mapy ryzyka powodziowego

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OZE

Odnawialne Źródła Energii

PEM

Pola elektromagnetyczne

PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

POP

Program Ochrony Powietrza

POŚ

Program Ochrony Środowiska

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RDW

Ramowa Dyrektywa Wodna

RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

RIPOK

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

SOOŚ

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

UE

Unia Europejska

WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WPOŚ

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska
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2

Wstęp

2.1

Podstawa opracowania Programu Ochrony Środowiska

Podstawę prawną opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety stanowią art. 17
i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 r. poz. 1973 z późn.
zm.).
„Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach
programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.„
„Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik
województwa, rada powiatu albo rada gminy. Z wykonania programów organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio
sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.”
2.2

Podstawowe dane o gminie

Miasto Kalety położone jest w województwie śląskim, w dolinie rzeki Mała Panew.
Kalety stanowią gminę miejską należącą administracyjnie do powiatu tarnogórskiego.
W mieście obok jego Centrum znajdują się następujące miejscowości: Drutarnia, Jędrysek,
Kuczów, Lubocz, Miotek, Mokrus, Truszczyca, Zielona.
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Mapa 1 Lokalizacja Gminy Miejskiej Kalety na tle powiatu tarnogórskiego i województwa śląskiego

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 2 Lokalizacja Kalet w najbliższym otoczeniu

Źródło: https://mkalety.e-mapa.net/
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Miasto Kalety obejmuje obszar 76,68 km2 z czego 82,2% stanowią tereny leśne.
Strukturę gruntów Miasta przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 1 Struktura gruntów miasta Kalety
Rodzaj użytkowania
Powierzchnie zabudowane
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
Pola i nieużytki
Grunty pozostałe
Razem
Źródło: Dane UM w Kaletach

Powierzchnia gruntu [ha]
613
6303
713
39
7668

Zgodnie z Ogólnodostępną Platformą Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” na
terenie Kalet nie znajdują się obszary poprzemysłowe i zdegradowane.
Nie mniej jednak należy zauważyć, iż

miasto Kalety posiada opracowany Lokalny Program

Rewitalizacji dla miasta Kalety do roku 2023. Zgodnie z zapisami dokumentu określono obszar
zdegradowany w obrębie którego wystąpiły liczne problemy społeczno – przestrzenno gospodarcze.
Obszar zdegradowany został określony na mapie poniżej.
Mapa 3 Wyznaczony w ramach LPR obszar zdegradowany

Źródło: LPR Miasta Kalety do roku 2023
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Na potrzeby opracowania dokumentu Miasto Kalety wystąpiło również do Kaletańskich Zakładów
Celulozowo Papierniczych w Likwidacji z zapytaniem o stan dysponowania terenów na obszarze
Kalet. Zgodnie z pozyskaną informacją KZCP w Likwidacji obecnie dysponuje terenami o łącznej
pow. 15,2591 ha. Cześć z tych terenów nie podlega obrotowi (tereny Małej Panwi) oraz stanowi
obszary drogowe.
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. W otaczających
Kalety lasach dominują zbiorowiska borowe takie jak:
-

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

-

bagienny bór trzcinnikowy (z dominacją sosny pospolitej, świerka pospolitego, brzozy
brodawkowatej, topoli, osiki, dębu szypułkowego, jarzębiny pospolitej),

-

śródlądowy bór wilgotny (sosna zwyczajna, brzoza omszona).

Gmina miejska Kalety, posiada liczne walory przyrodnicze. Na terenie Kalet znajdują się również
obszary cenne przyrodniczo zdefiniowane w Ustawie o ochronie przyrody tj. użytek ekologiczny
„Łąka trzęślicowa w Kaletach” oraz liczne pomniki przyrody.
W obrębie miasta Kalety nie występują obszary NATURA 2000.
Na terenie gminy miejskiej wyznaczone są korytarze ekologiczne o charakterze krajowym.
Na obszarze gminy można zaobserwować rozproszoną zabudowę, poszczególne miejscowości
są w znacznej odległości od siebie.
Stopień zabudowy jest zróżnicowany w zależności od miejscowości – największy występuje
w Kaletach, a najmniejszy w Luboczu.
Przez miasto Kalety przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej tj.:
-

DW 789 - droga wojewódzka - Brusiek - Kalety - Sośnica - Woźniki - Gniazdów Koziegłowy - Ligota Górna - Myszków - Żarki - Niegowa - Tomiszowice – Lelów,

-

DW 908 - droga wojewódzka - Częstochowa - Wygoda - Wąsosz - Łaziec - Rększowice Hutki - Starcza - Kamienica - Lubsza - Piasek - Sośnica - Kalety - Miasteczko Śląskie Tarnowskie Góry.
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Na terenie Kalet dostępna jest również infrastruktura drogowa w postaci dróg powiatowych
zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela 2 Zestawienie dróg powiatowych na terenie Miasta Kalety
Numer
Lp.
Klasa drogi
Miejscowość, ulica
drogi

1

2

2335S

2352S

L

Z

Długość [km]

Kalety ul. Ofiar Katynia

1,135

Kalety ul. Stawowa

1,461

Kalety droga w kierunku Kol. Woźnickiej

4,119

Kalety ul. Księdza Drozdka

0,757

Kalety ul. Księdza Rogowskiego

0,243

Kalety ul. Mickiewicza i ul. Lubocz

1,693

Kalety ul. Fabryczna

0,819

Kalety ul. Paderewskiego

4,077

3

3248S

G

4

3250S

G

Kalety ul. Koszęcińska

4,582

5

3311S

L

Kalety ul. 1 Maja

0,722

6

3312S

L

Kalety ul. Lubliniecka

0,949

Suma długości dróg na terenie Miasta Kalety
Źródło: Opracowanie własne

20,557

Według danych Urzędu Miasta w Kaletach łączna długość dróg gminnych wynosi 67 km, w tym
38,8 km stanowią drogi gminne utwardzone, a 28,2 km drogi gminne gruntowe.
Zgodnie z danymi pozyskanymi z Urzędu Miejskiego w Kaletach - dane dotyczące ilości
mieszkańców zameldowanych w Kaletach w ostatnich 3 latach (w raz z podziałem na kobiety
i mężczyzn) - liczba mieszkańców Miasta systematycznie maleje, zgodnie z poniższym
zestawieniem tabelarycznym:
Tabela 3 Liczba mieszkańców Miasta w latach 2018 - 2020
2018
Liczba mężczyzn
4100
Liczba kobiet
4354
Liczba mieszkańców ogółem
8454
Źródło: Dane UM w Kaletach

2019
4064
4335
8399

2020
4038
4305
8343
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2.3

Cele środowiskowe wybranych dokumentów strategicznych oraz stopień ich powiązania
z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety

W Programie Ochrony Środowiska ujęto analizę uwarunkowań uwzględniając obowiązujące
dokumenty strategiczne obowiązujące w UE jak i opracowania o strategicznym znaczeniu
dla kraju. Wzięto również pod uwagę zapisy dokumentów o znaczeniu regionalnym i lokalnym
(poziom Miasta Kalety).
Szczegółowy opis głównych założeń dokumentów strategicznych oraz ich zgodność z POŚ dla
Miasta Kalety przedstawiono w poniższych punktach rozdziału.
2.3.1 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu „Europa 2020”
Komisja Europejska opracowała zintegrowane wytyczne będące zestawem ogólnych zaleceń
dla krajów członkowskich w różnych obszarach polityk gospodarczych tak, aby ich realizacja
doprowadziła do szybkiego osiągnięcia głównych celów strategii „Europa 2020”.
Zintegrowane wytyczne:
Wytyczna 1 - Zapewnienie jakości i stabilności finansów publicznych.
Wytyczna 2 - Rozwiązanie problemu nierównowagi makroekonomicznej.
Wytyczna 3 - Zmniejszenie nierównowagi w strefie euro.
Wytyczna 4 - Optymalizacja pomocy na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji, wzmocnienie
trójkąta wiedzy i uwolnienie potencjału gospodarki cyfrowej.
Wytyczna 5 - Bardziej efektywne korzystanie z zasobów i ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych.
Wytyczna 6 - Poprawa otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz modernizacja bazy
przemysłowej, aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego w pełnym zakresie.
Wytyczna 7 - Zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie
bezrobocia strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia.
Wytyczna 8 - Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom
rynku pracy oraz promowanie uczenia się przez całe życie.
Wytyczna 9 - Poprawa jakości i wydajności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich
poziomach oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe lub ich odpowiedniki.
Wytyczna 10 - Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa.
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Jednym z najważniejszych instrumentów realizacji celów Strategii jest 7 inicjatyw przewodnich,
do których należą:


Unia innowacji



Mobilna młodzież



Europa efektywnie korzystająca z zasobów



Europejska agenda cyfrowa



Polityka przemysłowa w erze globalizacji



Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia



Europejski program walki z ubóstwem

W ramach inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” przewiduje
się realizację działań na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów
oraz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w większym stopniu wykorzystującej
potencjał, jaki dają odnawialne źródła energii.
POŚ dla Miasta Kalety wykazuje zgodność ze Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu „Europa 2020”, gdyż w ramach programu
planowane są do realizacji działania wpływające na efektywne korzystanie z zasobów
środowiskowych oraz promujące gospodarkę niskoemisyjną.
2.3.2 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
DSRK jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju
w perspektywie długookresowej. Założeniem wyjściowym przy konstruowaniu Strategii stała
się konieczność przezwyciężenia kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie. Wolniejszy
rozwój spowodowałby, że jakość życia ludzi poprawiałaby się bardzo wolno. Niezbędne
jest zbudowanie przewag konkurencyjnych na kolejne dziesięć lat, czyli do 2030 r., tak aby
po wyczerpaniu dotychczasowych sił rozwojowych Polska dysponowała nowymi potencjałami
wzrostu w obszarach dotychczas nieeksploatowanych.
Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami
jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Kierunki interwencji
podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, które zostały podzielone
na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi).
Jednym z wyznaczonych celów jest:
Cel 7: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska”:
zdefiniowane w ramach celu Kierunek interwencji to:
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– Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,
– Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
– Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,
– Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,
– Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,
– Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.
Wyżej określone cele środowiskowe Strategii Rozwoju Kraju pozostają w zgodności z założeniami
POŚ dla miasta Kalety, za sprawą realizacji założeń Programu zwiększy się poziom ochrony
środowiska na terenie Miasta.
2.3.3 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.)
Nowa wizja rozwoju kraju została sformułowana w przyjętym 16 lutego 2016 r. przez Radę
Ministrów Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument przedstawia wyzwania, jakie
stoją przed polską gospodarką (tzw. pułapki rozwojowe), a także zarysowuje przykładowe
instrumenty gospodarcze, finansowe i instytucjonalne, koncentrując propozycje działań wokół
pięciu filarów rozwojowych. Prezentuje on nowe podejście do polityki gospodarczej, a także
inicjatywy kluczowe dla realizacji założeń przyjętych w Planie.
Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety
rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz
w perspektywie do 2030 r
Zdefiniowane w strategii cele szczegółowe to:
Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość
organizacyjną
Obszar: Reindustrializacja
Obszar: Rozwój innowacyjnych firm
Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa
Obszar: Kapitał dla rozwoju
Obszar: Ekspansja zagraniczna
Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
Obszar: Spójność społeczna
Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie
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Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu
społecznemu i gospodarczemu
Obszar: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce
Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem
Obszar: E-państwo
Obszar: Finanse publiczne
Obszar: Efektywność wykorzystania środków UE
W dokumencie wyznaczono również obszary wpływające na osiągniecie ww. celów m.in. obszar
środowiska.
Jednym z celów tego obszaru jest: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli
i przedsiębiorców. Przypisane mu kierunki interwencji to:
−

Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód,

−

Likwidacja

źródeł

emisji

zanieczyszczeń

powietrza

lub

istotne

zmniejszenie

ich oddziaływania,
−

Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego,

−

Ochrona gleb przed degradacją,

−

Zarządzanie zasobami geologicznymi,

−

Gospodarka odpadami,

−

Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego i oddziaływania
pól elektromagnetycznych.

Wyżej określony cel środowiskowy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do 2030 r.), pozostaje w zgodności z założeniami POŚ, gdzie zaplanowano
zadania zgodne z w/w kierunkami interwencji.
2.3.4 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
Strategia

definiuje cele oraz przypisane im kierunki interwencji, które przyczyniają się do

osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z wyznaczonych celów jest:
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię.
Przypisane do niego kierunki interwencji to:
Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,
Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej,
Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
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Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
Kierunek

interwencji

2.8.

Rozwój

systemu

zaopatrywania

nowej

generacji

pojazdów

wykorzystujących paliwa alternatywne.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety uwzględnia konieczność wzrostu odnawialnych
źródeł energii, oraz promocję elektromobilności, co pozostaje w zgodzie z w/w kierunkami
interwencji wyznaczonymi w ramach Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”.
2.3.5 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
Strategia określa m.in. następujące cele oraz odpowiadające im kierunki interwencji:
Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i
efektywnej gospodarki.
Kierunek działań 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i
innowacyjnych:
Działanie 1.2.3. Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii o największym
potencjale wzrostu,
Działanie 1.2.4. Wspieranie różnych form innowacji,
Działanie 1.2.5. Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych technologii w
gospodarce (w tym technologii środowiskowych).
Kierunek działań 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin
publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki.
Działanie 1.3.2. Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg podatkowych.
Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców.
Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną
ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki:
Działanie 3.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz
zrównoważonej polityki przemysłowej,
Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat wyzwań
zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,
Działanie 3.1.3. Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie technologii
środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii węglowych (CTW),
Działanie 3.1.4. Promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”, w szczególności
na obszarach zagrożonych peryferyjnością.
Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania,
projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia:
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Działanie

3.2.1.

Poprawa

efektywności

energetycznej

i materiałowej

przedsięwzięć

architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów,
Działanie 3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury.
Wyżej określone cele środowiskowe Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki
„Dynamiczna Polska 2020”, pozostają w zgodności z założeniami POŚ, w programie zaplanowano
działania, które przyczynią się m.in. do:
- Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat wyzwań zrównoważonego
rozwoju i zmian klimatu,
- Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania,
wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia,
-

Poprawa

efektywności

energetycznej

i materiałowej

przedsięwzięć

architektoniczno-

budowlanych oraz istniejących zasobów.
2.3.6 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska
i gospodarki wodnej
W dniu 16 lipca 2019 r., Rada Ministrów przyjęła "Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię
rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" – PEP2030. PEP2030 staje się
najważniejszym dokumentem strategicznym w tym obszarze.
PEP2030 jest strategią zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rolą PEP2030
jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich
mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje
"Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)".
PEP2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy
finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski
na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście
celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju
ujętych w Agendzie 2030.
Zdefiniowane w dokumencie cele to:
Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego (I)
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−

Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie
dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu
wód (I.1)

−

Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne
zmniejszenie ich oddziaływania (I.2)

−

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

−

Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie
bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej (I.4)

Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
(II)
−

Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu (II.1)

−

Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej (II.2)

−

Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
(II.3)

−

Kierunek

interwencji:

Zarządzanie

zasobami

geologicznymi

poprzez

opracowanie

i wdrożenie polityki surowcowej państwa (II.4)
−

Kierunek

interwencji:

Wspieranie

wdrażania

ekoinnowacji

oraz

upowszechnianie

najlepszych dostępnych technik BAT (II.5)
Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz
zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III)
−

Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu (III.1)

−

Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk
żywiołowych (III.2)

Cel szczegółowy: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności
i postaw) ekologicznych społeczeństwa (IV)
−

Kierunek

interwencji:

Edukacja

ekologiczna,

w

tym

kształtowanie

wzorców

zrównoważonej konsumpcji (IV.1)
Cel

szczegółowy:

Środowisko

i

administracja.

Poprawa

efektywności

funkcjonowania

instrumentów ochrony środowiska (V)
−

Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska
oraz doskonalenie systemu finansowania (V.1).
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POŚ dla Miasta Kalety wykazuje zgodność z wyżej wymienionymi celami środowiskowymi
określonymi w Polityce ekologiczne państwa, POŚ zakłada interwencję w wielu sektorach w tym
w sektorze gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz edukacji ekologicznej.
2.3.7 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
KSRR 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa
w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu
i samorządów

oraz

partnerów

społeczno-gospodarczych

na

rzecz

rozwoju

kraju

i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno
przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne.
Schemat prezentujący cel główny i cele szczegółowe polityki regionalnej przedstawiono poniżej:
Rysunek 1 Cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Źródło: KSRR
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Program Ochrony Środowiska wpisuje się

w powyższe cele Krajowej Strategii Rozwoju

Regionalnego, POŚ dla Miasta Kalety wspiera zrównoważony rozwój Miasta przy poszanowaniu
jego zasobów środowiskowych.
2.3.8 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku
Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie
dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności
sektora

transportowego

przez

utworzenie

spójnego,

zrównoważonego,

innowacyjnego

i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim
i globalnym. Osiągnięcie tego celu pozwoli na rozwijanie dogodnych warunków, sprzyjających
stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju.
Realizacja celu głównego w perspektywie do 2030 r. wymaga podjęcia następujących działań:
−

budowy

zintegrowanej

i

wzajemnie

powiązanej

sieci

transportowej

służącej

konkurencyjnej gospodarce;
−

poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;

−

zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności (chodzi m.in. o promocję transportu
zbiorowego);

−

poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów;

−

ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko;

−

poprawy

efektywności

wykorzystania

publicznych

środków

na

przedsięwzięcia

transportowe.
Program Ochrony Środowiska dla miasta Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 20262030 wpisuje się zwłaszcza w kierunki działań zdefiniowane w Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Transportu do 2030 roku tj.:
−

kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności,

−

kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

POŚ dla Miasta Kalety pozostaje w zgodności z wyżej opisanymi kierunkami interwencji Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, gdyż w tamach promowana jest
elektromobilność przyczyniająca się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na
środowisko.
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2.3.9 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
2022
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (SRSBN
RP) określa warunki funkcjonowania i sposoby rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego,
podnoszące jego efektywność i spójność w perspektywie średniookresowej. W horyzoncie
obowiązywania dokumentu akcent strategiczny położony jest na tworzenie zintegrowanego
systemu

bezpieczeństwa

narodowego,

opartego

na

sojuszniczych

i

bilateralnych

zabezpieczeniach oraz stopniowo rozbudowywanym własnym potencjale cywilno-militarnym.
Jest to realizacja postulatu średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020, która w obszarze
strategicznym Sprawne i efektywne państwo wskazuje na potrzebę „podjęcia i szybkiego
zakończenia prac nad zintegrowanym system bezpieczeństwa państwa".
W oparciu o diagnozę wykonaną w ramach Strategii przedstawione są wyzwania i wizja rozwoju
systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Optymalizacja sił i środków bezpieczeństwa
narodowego oznaczać będzie efektywne wykorzystanie potencjałów tkwiących w systemie
obronnym państwa i systemie zarządzania kryzysowego.
Wizja rozwoju systemu bezpieczeństwa zakłada, że do roku 2022 Polska będzie krajem
o wysokim poziomie bezpieczeństwa, aktywnie kreującym politykę zagraniczną, dysponującym
nowoczesną obroną narodową i skutecznymi służbami specjalnymi.
Za cel główny SRSBN RP uznano wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpieczeństwa
narodowego, który powinien być zdolny do identyfikacji i eliminacji źródeł, przejawów oraz
skutków zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.
Cele operacyjne stanowią rozwinięcie celu głównego w dziedzinach posiadających kluczowe
znaczenie dla bezpieczeństwa.
Wśród zdefiniowanych celów operacyjnych są:
Cel 3. Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Priorytet 3.1. Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej
Kierunek interwencji 3.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania energetyki jądrowej
w Polsce,
Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa
Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego
Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym kraju a polityką
obronną,
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Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań i procedur planowania przestrzennego
uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa,
Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor bezpieczeństwa,
Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa.
POŚ dla Miasta Kalety pozostaje w zgodności z założeniami w/w dokumentu. POŚ promuje wzrost
udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Miasta, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa
jednostki w przypadku czasowych ograniczeń w dostawie prądu.
2.3.10 Polityka energetyczna Polski do roku 2040
Polityka energetyczna Polski do 2040 r., (PEP2040) wyznacza ramy transformacji energetycznej
w Polsce. Zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie
niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi wkład w realizację Porozumienia
paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji
Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) z uwzględnieniem
konieczności przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. PEP2040 stanowi
krajową kontrybucję w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE, której ambicja
i dynamika istotnie wzrosły w ostatnim okresie. Polityka uwzględnia skalę wyzwań związanych
z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związanych z celami
klimatyczno-energetycznymi na 2030 r., Europejskim Zielonym Ładem, planem odbudowy
gospodarczej po pandemii COVID-19 i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie
z krajowymi możliwościami, jako wkładu w realizację Porozumienia Paryskiego. Niskoemisyjna
transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany
modernizacyjne

całej

gospodarki,

gwarantując

bezpieczeństwo

energetyczne,

dbając

o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych.
PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz
energii i klimatu na lata 2021–2030.
Kluczowe elementy PEP2040 przedstawiono na rysunku nr 2.
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Rysunek 2 Elementy PEP2040
Transformacja energetyczna z
uwzględnieniem samowystarczalności
elektroenergetycznej
Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach
i technologiach. W 2030 r. udział OZE w
końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co
najmniej 23%
− nie mniej niż 32% w elektroenergetyce
(głównie en. wiatrowa i PV)
− 28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r)
− 14% w transporcie (z dużym wkładem
elektromobilności)
Wzrośnie
efektywność
energetyczna – na 2030
r. określono cel 23%
zmniejszenia zużycia
energii pierwotnej vs.
prognoz PRIMES2007

Energetyka wiatrowa na
morzu -moc zainstalowana
osiągnie:
ok. 5,9 GW w 2030 r.
do ok. 11 GW w 2040 r.
W 2030 r. udział
węgla
w wytwarzaniu
energii elektrycznej
nie będzie
przekraczać 56%

Programy inwestycyjne
OSPe i OSDe będą
ukierunkowane na rozwój OZE
oraz aktywnych obiorców i
bilansowania lokalnego

Do 2040 r. potrzeby
cieplne wszystkich
gospodarstw domowych
pokrywane będą przez
ciepło systemowe oraz przez
zero- lub niskoemisyjne
źródła indywidualne

Gaz ziemny
będzie paliwem
pomostowym
w transformacji
energetycznej

Nastąpi istotny
wzrost mocy
zainstalowanych
w fotowoltaice
ok. 5-7 GW w 2030 r.
i ok. 10-16 GW w
2040 r.

Redukcja wykorzystania
węgla w gospodarce będzie
następować w sposób
zapewniający sprawiedliwą
transformację

W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy
blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6
GW.
Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a
cały program jądrowy zakłada budowę 6
bloków.

W 2030 r. osiągnięta
zostanie zdolność
transportu sieciami
gazowymi mieszaniny
zawierającej ok. 10%
gazów
zdekarbonizowanych

Szereg działań zostanie nakierowanych na poprawę jakości
powietrza, m.in.:
− rozwój ciepłownictwa systemowego (4-krotny wzrost liczby
efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r.)
− niskoemisyjny kierunek transformacji źródeł indywidualnych
(pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne)
− odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych
w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy
utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do
2040 r.
− zwiększenie efektywności energetycznej budynków
− rozwój transportu niskoemisyjnego, w szczególności dążenie do
zeroemisyjnej komunikacji publicznej do 2030 r. w miastach pow.
100 tys. mieszkańców
Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji GHG o ok. 30% w stosunku do
1990 r.

Rozbudowie ulegnie
infrastruktura gazu
ziemnego, ropy naftowej i
paliw ciekłych, a także
zapewniona zostanie
dywersyfikacja kierunków
dostaw
Redukcja zjawiska
ubóstwa energetycznego do
poziomu max.
6% gospodarstw domowych

Najbardziej oczekiwany
rozwój technologii
energetycznych i inwestycji w
B+R obejmuje:
− technologie magazynowania
energii
− inteligentne opomiarowanie
i systemy zarządzania energią
− elektromobilność i paliwa
alternatywne
− technologie wodorowe

Źródło: PEP2040
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Cele i kierunki rozwoju wskazane w POŚ dla Miasta Kalety pozostają w zgodności w w/w
dokumentem.
W ramach POŚ planowane są bowiem zarówno działania wspierające ograniczenie niskiej emisji,
wzrost efektowności energetycznej, promocja wzrostu udziału OZE w ogólnym bilansie
energetycznym Miasta.
2.3.11 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030
KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii
energetycznej tj.
−

bezpieczeństwa energetycznego,

−

wewnętrznego rynku energii,

−

efektywności energetycznej,

−

obniżenia emisyjności,

−

badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznacza następujące cele
klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:


7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS
w porównaniu do poziomu w roku 2005,



21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy
do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym
przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:
−

o 14% udziału OZE w transporcie,

−

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



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



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

Cele i kierunki rozwoju wskazane w POŚ dla Miasta Kalety pozostają w zgodności w w/w
dokumentem.
W ramach POŚ planowane są bowiem zarówno działania wspierające ograniczenie niskiej emisji,
wzrost efektowności energetycznej, promocja wzrostu udziału OZE w ogólnym bilansie
energetycznym Miasta. Wszystkie te działania są zgodne z w/w celami KPEiK.
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2.3.12 Program

Ochrony

Środowiska

dla

Województwa

Śląskiego

do

roku

2019

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Program został stworzony w celu realizacji strategii środowiskowej na terenie województwa
śląskiego. Okres objęty Programem to lata 2015-2019, z perspektywą do roku 2024.
Zakres czasowy został podzielony na okres operacyjny (lata 2015-2019), zdefiniowany poprzez
cele krótkoterminowe i konieczne do podjęcia konkretne działania oraz okres perspektywiczny
(lata 2020-2024), który został określony jako jeden cel długoterminowy dla każdego
z komponentów środowiska.
Uwzględniając przeprowadzone na potrzeby opracowania analizy, stan środowiska, główne
problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego
i wspólnotowego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz dokumenty
planistyczne określono w Programie cele długoterminowe do roku 2024 oraz krótkoterminowe
do roku 2019 dla każdego z wyznaczonych priorytetów środowiskowych, poniżej przedstawiono
cele długoterminowe:
Powietrze atmosferyczne
Cel długoterminowy do roku 2024: Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze
województwa śląskiego związana z realizacją kierunków działań naprawczych.
Cel długoterminowy do roku 2024: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej
efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami.
Zasoby wodne:
Cel

długoterminowy

do

roku

2024:

System

zrównoważonego

gospodarowania

wodami

powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych
regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód.
Gospodarka odpadami
Cel długoterminowy do roku 2024: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania
z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie
przygotowanie do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu
gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym
przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii.
Ochrona przyrody
Cel długoterminowy do roku 2024: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu.
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Zasoby surowców naturalnych
Cel długoterminowy do roku 2024: Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych.
Gleby
Cel długoterminowy do roku 2024: Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi.
Tereny poprzemysłowe
Cel długoterminowy do roku 2024: Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społecznoekonomicznymi.
Hałas
Cel długoterminowy do roku 2024: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego
środowiska.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Cel

długoterminowy

do

roku

2024:

Utrzymanie

wartości

natężenia

promieniowania

elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich poziomach.
Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
Cel długoterminowy do roku 2024: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.
W POŚ dla Miasta Kalety zaplanowane działania w sektorach zgodnych z tymi które opisane
zostały w w/w dokumentu.
Wszystkie zidentyfikowane cele środowiskowe przedstawione w POŚ dla Miasta Kalety pozostają
w zgodności z tymi celami, które zostały przedstawione w w/w dokumencie.
2.3.13 Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego
Program ochrony powietrza (POP) dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
został przyjęty uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca
2020 r.
Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (dalej POP lub Program) został
opracowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości
powietrza

oraz

docelowego

poziomu

benzo(a)pirenu

w

województwie

śląskim.

Opracowany został zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów krótkoterminowych.
Integralną częścią Programu jest plan działań krótkoterminowych (dalej PDK lub Plan).
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Program obejmuje pięć stref oceny jakości powietrza:
− strefa aglomeracja górnośląska (o kodzie PL2401);
− strefa aglomeracja rybnicko-jastrzębska (o kodzie PL2402);
− strefa miasto Bielsko-Biała (o kodzie PL2403);
− strefa miasto Częstochowa (o kodzie PL2404);
− strefa śląska (o kodzie PL2405).
Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie działań naprawczych, których
realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje
ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców
województwa śląskiego. Celem Programu ochrony powietrza jest również wskazanie przyczyn
wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety, przedstawia diagnozę związaną z oceną jakości
powietrza na terenie Miasta. W ramach POS zostały również przedstawione działania, które
przyczynią się do poprawy jakości powietrza m.in.: ograniczenie niskiej emisji, wzrost
efektywności energetycznej budynków, wzrost udziału OZE. Tym samym POŚ wykazuje zgodność
w w/w dokumentem.
2.3.14 Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030
Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 precyzuje następujące
cele:


realizacja wytycznych Krajowej Strategii Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania
Różnorodności Biologicznej,



wdrożenie jednego z kierunków działań określonych w aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, jakim jest zachowanie i odtworzenie bioi georóżnorodności,



aktywne włączenie się w realizację celów dotyczących Różnorodności Biologicznej,



zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska dla przyszłych pokoleń.

POŚ

zakłada

promocję

dobry

praktyk

przyczyniających

się

do

ograniczenia

presji

antropogenicznych na bioróżnorodność terenu Miasta (zaplanowano do realizacji działania
edukacyjne, szkolenia), zatem można uznać, iż założenia POŚ dla Miasta Kalety wpisują się
w cele w/w dokumentu.
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2.3.15 Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022
Strategia

rozwoju

powiatu

jest

dokumentem

zawierającym zbiór

celów

i kierunków

przekształceń cech jego zasobów, dokonywanych przy zachowaniu nadrzędności interesów
społeczności powiatowej.
Jej zapisy stanowią o decyzjach, zorientowanych na organizowanie warunków życia mieszkańców
i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa i instytucje. Zawiera wizję rozwoju, ogólnie
określającą przyszły docelowy stan powiatu oraz zmiany przyczyniające się do jej zaistnienia.
Strategia jest także wyrażeniem ambicji różnych jej twórców, którzy troszcząc się o wspólne
dobro mieszkańców powiatu jednocześnie pragną, aby ich możliwe do zrealizowania marzenia
stały się faktem.
Podstawą aksjologiczną wizji rozwoju powiatu tarnogórskiego jest uznanie zalet różnorodności
cech jego mieszkańców. Wartości przez nich wyznawane, w tym wola kontynuowania tradycji,
stanowią o szczególnej atrakcyjności tego obszaru.
Wizja: Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności,
które szanują wartości budowane przez pokolenia i racjonalnie wykorzystują lokalne zasoby
naturalne oraz instytucjonalne.
Misja: Integrować wysiłki gmin, instytucji publicznych, podmiotów społecznych i gospodarczych
oraz przedsiębiorczych jednostek i liderów przemian lokalnych w dziedzinach, służących
rozwojowi społeczności powiatu.
W Strategii wyznaczono cztery priorytety rozwoju:
 gospodarka – zróżnicować strukturę i wzmocnić konkurencyjność,
 usługi społeczne – racjonalnie zaspokajać rosnące potrzeby,
 komunikacja – poprawić funkcjonalność,
 turystyka i rekreacja – zdobyć znaczącą pozycję ponadregionalną. Ciekawe obiekty
zabytkowe oraz zasoby środowiska przyrodniczego stanowią podstawy atrakcyjności
turystycznej i rekreacyjnej powiatu tarnogórskiego.
Jednym z celów i kierunków przedsięwzięć w Strategii jest poprawa warunków ekologicznych
i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności powiatu oraz poprawa jakości środowiska
naturalnego.
Zapisy ww. Strategii pośrednio stanowią wytyczne do sformułowania celów i kierunków
interwencji określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata
2021-2024 z perspektywą do roku 2029”.
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POŚ dla miasta Kalety wpisuje się w cele w/w strategii. Zaplanowane do realizacji w ramach POŚ
działania wpłyną na wzrost jakości życia mieszkańców Kalet, wzrost jakości oferty turystycznej
miasta.
2.3.16 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024
z perspektywą do roku 2029
Wyznaczone w Programie cele i kierunki interwencji są zgodne z celami i kierunkami określonymi
w „Programie ochrona środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024”, a także innymi strategicznymi dokumentami nadrzędnymi.
Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w powiecie
w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed powodzią, gospodarki
odpadami, ochrony gleb i zasobów naturalnych, ochrony klimatu i jakości powietrza
atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, ochrony lasów, edukacji
ekologicznej, terenów poprzemysłowych, promieniowania elektromagnetycznego, a także
przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu
docelowego.

Identyfikacja

potrzeb

w

zakresie

ochrony

środowiska,

w

odniesieniu

do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów, obszarów i kierunków
interwencji oraz strategii ich realizacji.
Na

tej

podstawie

opracowywane

zostały

harmonogramy

realizacji

działań

własnych

i koordynowanych, przedstawiające listę przedsięwzięć, jakie zostaną zaplanowane do realizacji
na terenie powiatu tarnogórskiego.
Zestawienie celów i kierunków interwencji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Tarnogórskiego na lata 2019-2022:
1. Obszar interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz likwidacja źródeł emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Cel: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich.
2. Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem.
Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
3. Obszar interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do
czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód.
Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
4. Obszar interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki w obiegu zamkniętym.
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Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.
5. Obszar interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym
ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu.
Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.
6. Obszar interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.
7. Obszar interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb oraz zarządzanie zasobami
geologicznym.
Cel: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.
Cel: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
8. Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej
konsumpcji.
Cel: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw)
ekologicznych społeczeństwa.
9. Obszar interwencji: Kontrola i zarządzanie ochroną środowiska.
Cel: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony
środowiska.
POŚ dla miasta Kalety wykazuje zgodność na poziomie celów i kierunków działania z założeniami
POŚ dla powiatu tarnogórskiego.
2.3.17 Strategia rozwoju miasta Kalety do roku 2025
Uwzględniając potrzeby społeczności Kalet oraz ograniczenia, z jakimi muszą aktualnie się
liczyć, sformułowano następującą wizję rozwoju miasta do roku 2025:
Kalety będą miastem, które buduje nowy wizerunek i pozycję konkurencyjną w oparciu o zalety
mieszkania w spokojnej przestrzeni suburbiów Aglomeracji Górnośląskiej, dobrze rozpoznawalne
atrakcje turystyczne oraz działalność nowoczesnych przedsiębiorstw.
Jednym z celów określonych w Strategii jest: C 1. Utrzymanie walorów zasobów środowiska
naturalnego.
POŚ dla miasta Kalety wykazuje zgodność z w/w celem określonym w strategii rozwoju miasta.
Wszystkie zaplanowane do realizacji w ramach POŚ kierunki działań przyczynią się bowiem do
utrzymania walorów środowiskowych Kalet.
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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,
- 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,
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- 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.
Zapisy POŚ dla Miasta Kalety pozostają w zgodzie z przyjętymi kierunkami miast w ramach sieci
Cittaslow.
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3

Streszczenie

Cel opracowania Programu Ochrony Środowiska
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety
na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030 jest realizacja przez miasto polityki ochrony
środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
POŚ stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą
wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu miejskim.
Charakterystyka Kalet
Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (1998), obszar Miasta Kalety
znajduje się w obrębie mezoregionu Równiny Opolskiej (318.57), będącej częścią makroregionu
Nizina Śląska (318.5). Najniżej położone punkty znajdują się przy zachodniej granicy Miasta
(osada Brusiek) na rzece Małej Panwi (ok. 256,5 m n.p.m.). Natomiast najwyżej położony punkt
znajduje się w północno-wschodniej części Miasta w pobliżu osady Dyrdy (302,5 m n.p.m.).
Maksymalna różnica wysokości w obrębie Kalet wynosi 46 m.
Głównym ciekiem na obszarze Miasta jest Mała Panew. Rzeka bierze swój początek poza
obszarem miasta na stokach Progu Woźnickiego, w rejonie miejscowości Markowice i Krusin, na
wysokości około 354 m n.p.m. Koryto rzeki Małej Panwi dzieli obszar Miasta Kalety w układzie
równoleżnikowym niemal na dwie równe części. Długość rzeki na obszarze Miasta wynosi 18,16
km, od 10,50 km do 28,66 km biegu rzeki.
Na obszarze miasta Kalety występuje kilka zbiorników wodnych o różnej genezie i różnym
przeznaczeniu. Najważniejszym jest zespół dwóch zbiorników zaporowych zlokalizowanych w
Zielonej.
Obiekt hydrotechniczny w Zielonej składa się z dwóch zbiorników: dolnego i górnego o łącznej
powierzchni około 0,57 km2. Zbiornik dolny został wybudowany w latach 1946–1947, górny w
1973 roku. Przeznaczeniem zbiorników było zaspokojenie potrzeb rolnictwa w zakresie
nawodnień miejscowości Zielona, Miotek oraz zaopatrzenie w wodę Kaletańskich Zakładów
Celulozowo-Papierniczych.

Obecnie,

w

związku

z

likwidacją

Kaletańskich

Zakładów

Papierniczych, ujmuje się niewielkie ilości wody, a zbiorniki wykorzystuje się do celów hodowli
ryb i rekreacji.
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Zakres Programu Ochrony Środowiska
W ramach Programu Ochrony Środowiska dokonano analizy stanu aktualnego, analizując
następujące dziedziny/kategorie:


Jakość powietrza,



Hałas,



Promieniowanie elektromagnetyczne,



Wody powierzchniowe i podziemne,



Gospodarkę wodno-ściekową,



Zasoby geologiczne,



Gleby,



Gospodarka odpadami,



Zagrożenia poważnymi awariami.

Dla każdej z ww. kategorii dokonano analizy SWOT pozwalającej zidentyfikować mocne i słabe
strony oraz szanse i zagrożenia dla poszczególnych dziedzin związanych z polityką ochrony
środowiska w gminie.
Określenie

aktualnego

potencjału

gminy

oraz

występujących

niedoborów

pozwoliło

zidentyfikować cele środowiskowe gminy wraz z określeniem przyszłych działań inwestycyjnych
i tzw. działań miękkich wpływających na poprawę stanu środowiska na terenie gminy miejskiej.
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4

Ocena stanu środowiska

4.1

Ochrona klimatu i jakości powietrza

4.1.1 Diagnoza
Jakość powietrza atmosferycznego na terenie Kalet kształtowana jest przez emisję pyłów
i gazów, których źródłem są głównie:


emisja niska



emisja niezorganizowana,



procesy energetyczne i przemysłowe (których źródła znajdują się poza obszarem gminy).

W celu oceny jakości powietrza w Kaletach odniesiono się do stacji pomiarów obsługiwanych
przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Najbliżej Kalet stacje pomiarowe znajdują
się w Lublińcu, Tarnowskich Górach i Częstochowie. Szczegóły przedstawiono na mapie nr 3.
Przykładowe rodzaje zanieczyszczeń oraz ich źródła przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 4 Zanieczyszczenia i ich źródła emisji
Zanieczyszczenie
Źródło emisji
Pył ogółem

Dwutlenek
węgla
Dwutlenek azotu

Zanieczyszczenie

Spalanie paliw, unoszenie pyłu
przez wiatr, pojazdy, procesy
technologiczne

Dwutlenek siarki

Spalanie paliw (elektrownie,
elektrociepłownie, kotłownie
komunalne)

Tlenek azotu

Spalanie paliw i procesy
technologiczne

Suma tlenków
azotu

Powstaje podczas niepełnego
spalania paliw (zakłady
Tlenek węgla
produkujące metale i wyroby z
metali)
Bioaerozole,
Zanieczyszczenia powstające
odory oraz inne
w trakcie procesów
gazy z procesów
zachodzących w
oczyszczania
oczyszczalniach ścieków
ścieków
komunalnych
Powstaje naturalnie oraz z
Ozon
innych zanieczyszczeń
(utleniaczy)
Źródło: Opracowanie własne

Metan

Źródło emisji
Spalanie paliw zawierających
siarkę, procesy
technologiczne,
(elektrownie,
elektrociepłownie, kotłownie
komunalne)
Spalanie paliw i procesy
technologiczne przy wysokiej
temperaturze
Sumaryczna emisja tlenków
azotu (NO, NO2) - działalność
przemysłowa, transport
Górnictwo i kopalnictwo,
składowisko odpadów
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Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Kalet
Na stan powietrza w Kaletach mają wpływ różnorodne źródła emisji zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych.
Źródła te można podzielić na:
1. Punktowe - są to głównie emisje przemysłowe, powstające w trakcie procesów
technologicznych, odprowadzane emitorami o średniej i dużej wysokości. Emisja z tego
typu źródeł ma najszerszy zasięg oddziaływania.
2. Obszarowe – przede wszystkim emisje ze spalania paliw na cele ciepłownicze w lokalnych
oraz indywidualnych kotłowniach. Skupiska domów z indywidualnym ogrzewaniem tworzą
obszary

będące

źródłem

tzw.

niskiej

emisji.

Innymi

źródłami

obszarowymi

są np. składowiska odpadów ze względu na możliwą emisję metanu lub pylenie.
3. Liniowe - głównie transport drogowy.
4. Niezorganizowane (def.www.stat.gov.pl: Wprowadzenie do powietrza zanieczyszczeń w
sposób niezorganizowany: z hałd, wysypisk, w toku przeładunku substancji sypkich lub
lotnych, z hal produkcyjnych, poprzez wywietrzniki dachowe i okienne, w wyniku
pożarów lasów itp.)
5. Napływowa emisja jest wynikiem położenia geograficznego gminy względem terenów
uprzemysłowionych sąsiadujących z Miastem Kalety. Z tych miejsc następuje migracja
zanieczyszczeń w zależności od warunków pogodowych
Niska emisja
Źródła tzw. „emisji niskiej” stanowią w gminie indywidualne domowe systemy grzewcze opalane
zazwyczaj

paliwami

stałymi,

zwłaszcza

węglem

kamiennym,

często

złej

jakości.

Charakterystyczną cechą indywidualnych palenisk węglowych jest ich niska sprawność oraz
niepełny proces spalania powodujący nadmierną emisję zanieczyszczeń. Znacznym problemem
jest również spalanie odpadów w indywidualnych paleniskach domowych. Ponadto niewielka
wysokość emitorów powoduje koncentrację zanieczyszczeń w bezpośrednim otoczeniu miejsc
przebywania ludzi.
Głównym paliwem w sektorze gospodarki komunalnej jest węgiel o różnej jakości i o różnym
stopniu zasiarczenia. Funkcjonujące w tym sektorze stare urządzenia grzewcze posiadają niską
sprawność. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla, pyły i benzo(a)piren.
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Emisja punktowa (z zakładów przemysłowych)
Na terenie Gminy Miejskiej Kalety nie są zlokalizowane funkcjonujące duże zakłady przemysłowe
(w poszczególnych miejscowościach gminy zlokalizowane są głownie zakłady usługowe,
budowlane, transportowe, warsztaty samochodowe) i produkcyjne, które mogą wykazywać
lokalne oddziaływanie na obiekty położone w bezpośrednim sąsiedztwie.
Głównym źródłem emisji punkowej o charakterze napływowym jest instalacja do produkcji
metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów
metalurgicznych i chemicznych eksploatowana przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.


instalacja do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg na dobę
zlokalizowana w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83, eksploatowana przez Kopex
Foundry Sp. z o.o.,



instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem
procesów

elektrolitycznych

lub

chemicznych,

gdzie

całkowita

objętość

wanien

procesowych wynosi 30 m3, zlokalizowana w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej
42/44, eksploatowana przez Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”
S.A.,


instalacja intensywnej hodowli drobiu zlokalizowana przy ul. Zakładowej 25 w
miejscowości Wojska, gmina Tworóg eksploatowana przez Fermę Drobiu Marian Wątor,



instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych
produktów lub półproduktów chemii organicznej, instalacja do odzysku odpadów
niebezpiecznych o zdolności przetwarzania 90 Mg na dobę, instalacja do wytwarzania,
przy zastosowaniu procesów chemicznych materiałów wybuchowych, zlokalizowane w
Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 1, eksploatowane przez NITROERG S.A. z siedzibą
w Bieruniu.
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Emisja liniowa (komunikacyjna)
Kolejnym czynnikiem decydującym o stanie jakości powietrza jest emisja komunikacyjna, której
największe stężenia lokują się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, szczególnie wzdłuż
przebiegających przez gminę dróg wojewódzkich tj. DW789, DW908 (mapa nr 4). Uciążliwości
związane z emisją zanieczyszczeń z komunikacji nasilają się zwłaszcza w okresie letnim, z uwagi
na wzmożony ruch turystyczny oraz w sezonie „grzybobrania”, gdy mieszkańcy śląska
przyjeżdżają w okoliczne lasy. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla,
tlenki

azotu,

węglowodory,

pyły

z

metalami

ciężkimi)

pogarszają

jakość

powietrza

atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotne znaczenie ma
również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon pojazdów i nawierzchni dróg.
Warto również zwrócić uwagę na przebiegającą przez gminę linię kolejową nr 131 i 143. Emisja
z transportu kolejowego jest nieduża ze względu na stosunkowo niewielką liczbę połączeń
kolejowych (w porównaniu z innymi liniami w skali regionu) na tym szlaku komunikacyjnym.
Więcej informacji i mapa w rozdziale 4.2.
Emisja niezorganizowana
Źródłem emisji niezorganizowanej dla mieszkańców Kalet jest oczyszczalnia ścieków w Kaletach,
mieszcząca się przy ul.1-go Maja w Kaletach (Centrum) - Komunalne oczyszczalnie ścieków
charakteryzują się niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko w tym również poprzez
emitowanie zanieczyszczeń substancjalnych do atmosfery takich jak: bioaerozole, odory oraz
inne gazy procesowe.
Dodatkowo źródłami emisji niezorganizowanej napływowej są :
 składowisko Odpadów Niebezpiecznych Huty Cynku Miasteczko Śląskie w Miasteczku
Śląskim eksploatowana przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowskich Górach-Rybnej
ul. Laryszowska, eksploatowana przez „Remondis” Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 1-3.
 instalacja do odlewania metali żelaznych o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg na dobę
zlokalizowana w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83, eksploatowana przez Kopex
Foundry Sp. z o.o.,
 instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem
procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość

wanien

procesowych wynosi 30 m3, zlokalizowana w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej
42/44, eksploatowana przez Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER”
S.A.,
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 instalacja

intensywnej

hodowli

drobiu

zlokalizowana

przy

ul.

Zakładowej

25

w miejscowości Wojska, gmina Tworóg eksploatowana przez Fermę Drobiu Marian Wątor,
 instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych
produktów lub półproduktów chemii organicznej, instalacja do odzysku odpadów
niebezpiecznych o zdolności przetwarzania 90 Mg na dobę, instalacja do wytwarzania,
przy zastosowaniu procesów chemicznych materiałów wybuchowych, zlokalizowane
w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 1, eksploatowane przez NITROERG S.A.
z siedzibą w Bieruniu.
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Mapa 4 Lokalizacja państwowych stacji pomiarów jakości powietrza w pobliżu Miasta Kalety

Źródło: Opracowanie na bazie powietrze.gios.gov.pl
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Mapa 5 Lokalizacja dróg wojewódzkich i linii kolejowych w Kaletach

Źródło: Opracowanie własne
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Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (dalej POP lub Program) został
opracowany w związku z odnotowaniem w 2018 roku przekroczenia standardów jakości
powietrza

oraz

docelowego

poziomu

benzo(a)pirenu

w

województwie

śląskim.

Opracowany został zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów krótkoterminowych.
Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie działań naprawczych, których
realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje
ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców
województwa śląskiego. Celem Programu ochrony powietrza jest również wskazanie przyczyn
wystąpienia

przekroczeń

substancji

w

powietrzu.

Program

Ochrony

Powietrza

został

przygotowany dla pięciu stref oceny jakości powietrza województwa śląskiego określonych
w rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza:
• aglomeracja górnośląska (kod PL2401) ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego
PM10 (24-godzinnego), poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5, poziomu docelowego B(a)P oraz
poziomu dopuszczalnego NO2;
• aglomeracja rybnicko-jastrzębska (kod PL2402), ze względu na przekroczenia poziomu
dopuszczalnego

PM10

(24-godzinnego),

poziomu

dopuszczalnego

pyłu

PM2,5,

poziomu

docelowego B(a)P;
• miasto Bielsko-Biała (kod PL2403), ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10
(24-godzinnego), poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5, poziomu docelowego B(a)P;
• miasto Częstochowa (kod PL2404), ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10
(24-godzinnego), poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5, poziomu docelowego B(a)P;
• strefa śląska (kod PL2405), ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10
(24- godzinnego), poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5, poziomu docelowego B(a)P i ozonu.
W strefie śląskiej przekroczony został również poziom celu długoterminowego dla ozonu.
WIOŚ w Katowicach dokonuje oceny jakości powietrza i obserwacji zmian w ramach
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, stanowią dopuszczalne poziomy
substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji
z dozwolonymi

przypadkami

przekroczeń,

poziomy

docelowe

oraz

poziomy

celów

długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone
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w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031).
W ramach klasyfikacji wykonanej przez WIOŚ w Katowicach strefę śląską (w tym Gminę Miejską
Kalety) w raporcie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za 2020 rok”
zakwalifikowano ze względu na:
1. ochronę zdrowia:


do klasy A – dla zanieczyszczeń takich jak: C6H6, Pb, As, Ni, Cd, CO, NO2, SO2,



do klasy C – dla zanieczyszczeń: O3, pył zawieszony PM10 i PM2,5, BaP

2. ochronę roślin:


klasa A - brak przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tlenków azotu i dwutlenku siarki,



klasa C – dla poziomu docelowego ozonu

Tabela 5 Klasy w strefie śląskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń
Ochrona zdrowia
Substancja
Klasa

SO2

NO2

C6H6

CO

O3

A

A

A

A

A

Ochrona zdrowia
Substancja
Klasa

PM10

Pb

As/Cd/Ni

B(a)P

PM2,5

C

A

A

C

C

Ochrona roślin
Substancja
Klasa

SO2

NOX

O3

A

A

A

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za 2020 rok

Zgodnie z informacjami podanymi powyżej w strefie śląskiej występują przekroczenia
następujących zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 i B(a)P.
Na mapach poniżej widać, iż ogólny stan powietrza w Kaletach jest dobry, diagnozuje się jednak
czasowe przekroczenia w jakości powietrza.
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Rysunek 3 Emisja Pm2,5, PM10 i BaP w transporcie drogowym

Źródło: Opracowanie własne na bazie POP

Rysunek 4 Emisja Pm2,5, PM10 i BaP w transporcie kolejowym
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Źródło: Opracowanie własne na bazie POP
Rysunek 5 Emisja Pm2,5, PM10 i BaP punktowa

Źródło: Opracowanie własne na bazie POP
Rysunek 6 Emisja PM2,5, PM10 – naturalna leśna i grunty
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Źródło: Opracowanie własne na bazie POP
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Rysunek 7 Emisja Pm2,5, PM10 – naturalna uprawy i hodowla

Źródło: Opracowanie własne na bazie POP
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Rysunek 8 Emisja Pm2,5, PM10, BaP w sektorze komunalno-bytowym

Źródło: Opracowanie własne na bazie POP

Celem zbadania jakości powietrza na przestrzeni lat zebrano dane z 3 stacji pomiarowych
najbliżej zlokalizowanych Kalet tj. Lubliniec i Tarnowskie Góry. Wyniki zaprezentowano poniżej
na wykresach.
Wykres 1 Średnie stężenie pyłu PM10 na stacji PMŚ Lubliniec w latach 2009-2020

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GIOŚ
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Wykres 2 Średnie stężenie pyłu PM10 na stacji PMŚ Tarnowski Góry w latach 2009-2020

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GIOŚ
Wykres 3 Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 na stacji PMŚ Lubliniec
w latach 2009-2020

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GIOŚ
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Wykres 4 Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 na stacji PMŚ
Tarnowskie Góry w latach 2009-2020

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GIOŚ
Wykres 5 Średnie stężenie pyłu PM2,5 na stacji PMŚ Tarnowskie Góry w latach 2014-2020 z linią trendu do
2025 roku

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych GIOŚ
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Z przedstawionych danych wynika, iż średnie stężenie dobowe kształtuje się poniżej wartości
dopuszczalnych, a ich coroczne wartości są niższe niż w latach poprzednich. Wpływ na taki stan
rzeczy mają realizowane przedsięwzięcia ograniczające emisję zanieczyszczeń.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo średniego stężenia rocznego pyłu PM10 plasującego
się poniżej progu 40 ug/m3 to na wszystkich stacjach odnotowano znaczące przekroczenia
stężenia 24-godzinnego pyłu pod względem ilości dni w roku praktycznie w każdym roku poza
2020.
W związku z powyższym należy kontynuować realizacje wszelkich projektów mających wpływ
na redukcję emisji zanieczyszczeń. Jednym z nich może być budowa sieci gazowej na terenie
miasta. Aktualnie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest w trakcie analizy zasadności budowy
sieci gazowej na terenie Kalet. Kolejnym etapem będzie studium projektowe.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa władze gminy, w jak najszerszym
zakresie, powinny uwzględnić źródła odnawialne, w tym ich walory ekologiczne i gospodarcze
dla swojego terenu. Potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania odnawialnych źródeł
energii:


zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne,



redukcja emisji substancji szkodliwych do środowiska (m.in. dwutlenku węgla i siarki),



ożywienie lokalnej działalności gospodarczej,



tworzenie miejsc pracy.

Dyrektywa unijna 28/2009/WE z maja 2009 r. o promocji stosowania energii z odnawialnych
źródeł energii wyznaczyła minimalny cel dla Polski w postaci 15% udziału energii z OZE w bilansie
zużycia energii finalnej brutto w 2020 roku, zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych
i ochronę lasów przed nadmierną eksploatacją na cele energetyczne.
Głównym efektem ekologicznym związanym z zagospodarowaniem źródeł energii odnawialnej
jest redukcja emisji substancji zanieczyszczających atmosferę, a przedsięwzięcia z tego zakresu
można podzielić na dwie kategorie:
1. Najbardziej korzystnych efektów w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń spodziewać
się można częściowo lub całkowicie eliminując spalanie paliw. Przykładem tego typu
działań jest: wykorzystanie energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej oraz
geotermalnej Zagadnienie to obejmują również wszelakiego rodzaju przedsięwzięcia
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zmierzające

do ograniczenia

zapotrzebowania

na

energię

(przykładowo

termomodernizacja).
2. Do drugiej grupy zaliczyć można przedsięwzięcia zmierzające do zamiany aktualnie
używanych paliw na paliwa bardziej przyjazne dla środowiska. Do grupy tej należy
zaliczyć np.: biopaliwa (biomasa, biogaz). Pamiętać należy o tym, że również w wyniku
spalania paliw ekologicznych powstają również substancje zanieczyszczające atmosferę dominuje jednak pogląd, że niektóre z nich (np. CO2) są ponownie asymilowane w
roślinach w trakcie procesu fotosyntezy. W ten sposób utrzymuje się "zerowy bilans" tych
substancji. W wyniku spalania biopaliw powstają również substancje niewychwytywane
przez rośliny. Przykładem mogą być tlenki azotu powstające przy energetycznym spalaniu
wszystkich paliw niezależnie od pochodzenia (azot pochodzi z powietrza będącego
nośnikiem

tlenu

niezbędnego

spalania

paliw)

oraz

wiele

innych

substancji

(np. smolistych).
Władze Miejskiej od wielu lat prowadzą działania związane z montażem instalacji OZE.
Wiele budynków użyteczności publicznej na terenie miasta korzysta obecnie z energii ze źródeł
odnawialnych. Zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 6 Zestawienie instalacji OZE na terenie budynków publicznych w Mieście Kalety
Lp.

Budynek

Rodzaj instalacji

1

Urząd Miejski w Kaletach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 29 kW,
Instalacja paneli solarnych: 4 szt.
Gruntowa Pompa Ciepła Urząd Miejski w Kaletach – 32kW

2

Miejskie Przedszkole w Kaletach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5kW,
Instalacja paneli solarnych:8 szt.

3

Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kaletach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 20 kW

4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w
Kaletach

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5kW
Instalacja paneli solarnych:12 szt.

5

Zespół Placówek Oświatowych w
Miotku

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok.5 kW

6

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 200kW,
Instalacja paneli solarnych:12 szt.

7

Miejski Dom Kultury w Kaletach

Instalacja paneli solarnych: 6 szt.

8

Gimnazjum w Kaletach

Instalacja paneli solarnych:5 szt.

9

Infrastruktura Klubu Sportowego Unia
Kalety

Instalacja paneli solarnych:4 szt.
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Lp.

Budynek

Rodzaj instalacji

10

Infrastruktura Klubu Sportowego Mała
Panew

Instalacja paneli solarnych: 4 szt.

Źródło: Dane UM w Kaletach

Na terenie Gminy Miejskiej Kalety wzrasta również liczba budynków mieszalnych (prywatnych),
które wykorzystują energię z OZE (panele fotowoltaiczne, solarne).
W ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 pn.:
„Przeciwdziałanie niskiej Emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych
- w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska”, władze miejskie pozyskały środki na dofinansowanie
montażu 179 instalacji solarnych oraz 210 instalacji fotowoltaicznych w obrębie budynków
mieszkalnych na terenie Kalet.
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Zrealizowane projekty wpływające na poprawę jakości powietrza
Warto zwrócić uwagę na pozostałe (oprócz wyżej wskazanych dotyczących OZE) zrealizowane
projekty mające wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza.
1. Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynków
użyteczności publicznej w mieście Kalety
Zakres

projektu

obejmował

kompleksową

modernizację

energetyczną

budynków

użyteczności publicznej tj. Miejskiego Domu Kultury i Publicznego Gimnazjum w
Kaletach. Projekt obejmuje w szczególności: 1. Kompleksową termomodernizację obu
budynków użyteczności publicznej, 2. Modernizację instalacji c.o. budynku publicznego
gimnazjum wraz z montażem instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u, 3. Przebudowa
kotłowni węglowej na olejową, instalacji c.o., instalacji c.w.u wraz z montażem
instalacji solarnej oraz instalacji odgromowej i wentylacji budynku MDK, 4. Montaż
instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb energetycznych publicznego gimnazjum. Realizacja
projektu przyczyni się do znacznej poprawy parametrów energetycznych obiektów
użyteczności publicznej. Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie
beneficjent.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez
kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i
Wigury 2.
Projekt obejmował termomodernizację bud. UM w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2
wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych Projekt ma charakter
lokalny Woj. Śl. w którym znajduje się gmina Kalety to teren wysoko uprzemysłowiony o
bogatej historii przemysłowej. Skutki wieloletniej degradacji środowiska niemożliwe są
do odwrócenia z pominięciem inwestycji o charakterze infrastrukturalnym związanym z
efektywnym zarządzaniem gospodarką energetyczną.
Budynek UM wymagał przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz wymiany
źródeł ciepła, gdyż obecnie jest kosztowny w utrzymaniu i nieefektywny energetycznie, a
jego eksploatacja generuje problem ekologiczny w postaci nadmiernej emisji CO2 oraz
innych zanieczyszczeń.
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3. Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizacje budynku
celu publicznego w mieście Kalety
Zakres

projektu

obejmuje

kompleksową

modernizację

energetyczną

budynku

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach. W szczególności zakres zadań
objętych projektem obejmuje: – przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, –
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. – montaż instalacji OZE. Dodatkowo realizacja
projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego gminy dzięki ograniczeniu
emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery. Właścicielem powstałej w ramach
projektu infrastruktury będzie beneficjent. Projekt w trakcie realizacji.
4. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację
wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety
Celem głównym projektu jest zwiększenie (poprawa) efektywności energetycznej 3
budynków mieszkalnych na terenie Kalet.
Poprawa

parametrów

energetycznych

(zwiększenie

efektywności

energetycznej)

budynków przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia energii końcowej w
obiektach, a tym samym ograniczy emisji CO2 odpowiadającą zużyciu przedmiotowej
energii.
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Bieżący monitoring jakości powietrza na terenie Kalet
Władze gminne zgodnie z planem działań krótkoterminowych (PDK) zawartym w Programie
Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego są zobowiązane do informowania mieszkańców
o przekroczeniach dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu. Informacje
te są opierane na bazie danych meteorologicznych oraz wyników ze stacji pomiarów jakości
powietrza (m.in. zlokalizowanej w Lublińcu oraz Tarnowskich Górach).
Mieszkańcy mogą monitorować stan powietrza w najbliższej okolicy poprzez dostęp do danych
bieżących na czujnikach pomiaru zamontowanych na terenie gminy lub w jej pobliżu. W lipcu
2021 roku władze Powiatu tarnogórskiego uruchomiły kolejne czujniki na swoim terenie m.in. w
Kaletach na ul. Orzeszkowej (Zespół Placówek Oświatowych w Miotku). Z kolei w grudniu 2021
roku Miasto Kalety zainstalowało czujniki na ulicy Żwirki i Wigury oraz Lublinieckiej w Kaletach.
Warto sprawdzać portale takie jak airly.org czy syngeos.pl w celu sprawdzenia obecnego stanu
jakości powietrza.
Poniżej lokalizacja czujników w okolicach Kalet wg stanu na listopad 2021 roku.
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Rysunek 9 Lokalizacja czujników jakości powietrza w okolicach Kalet (airly.org oraz syngeos.pl)

Airly

Syngeos

Źródło: airly.org oraz syngeos.pl

Elektromobilność
Elektromobilność jest mocno promowana i można spodziewać się, iż w najbliższych latach liczba
pojazdów elektrycznych będzie systematycznie wzrastać.
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Rysunek 10 Przyrost pojazdów elektrycznych i ładowarek w Polsce

Źródło: SAMAR
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Rysunek 11 Ilość pojazdów elektrycznych (szt.)

Źródło: SAMAR
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Rysunek 12 Wpływ elektromobilności na otoczenie

Źródło: PSPA

Wzrost ten zauważalny będzie nie tylko w sektorze prywatnym, ale i publicznym. Ustawa z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w art. 68 pkt.1 wskazują,
iż „Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, zapewnia, aby udział pojazdów
elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów wynosił co najmniej: 1) 10% – od dnia 1 stycznia
2022 r.; 2) 20% – od dnia 1 stycznia 2023 r.
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4.1.2 Analiza SWOT jakości powietrza
Jakość powietrza
Silne strony

Słabe strony

Opracowany i wdrożony „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety na lata 20142020” oraz opracowywana aktualizacja
dokumentu do roku 2027.
Realizacja działań związanych z ograniczeniem
niskiej emisji:
- montaż OZE na budynkach użyteczności
publicznej

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów
stężeń w zakresie: PM2,5, PM10 i BaP.

- termomodernizacja budynków

Duży udział tradycyjnych (nieekologicznych)
źródeł energii cieplnej.

- modernizacja kotłów,

Niska świadomość społeczna.

Brak dużych zakładów przemysłowych
stanowiących źródło nadmiernej emisji
zanieczyszczeń.
Dobry stan nawierzchni głównych dróg
na terenie gminy.
Szanse
Wzrost wykorzystywania alternatywnych źródeł
energii (w tym OZE).
Termomodernizacja budynków na terenie
gminy oraz modernizacja przestarzałych
kotłowni.
Edukacja ekologiczna mieszkańców
ze szczególnym naciskiem na zagadnienia
dotyczące nielegalnego spalania odpadów
Komunalnych.
Rozwój elektromobilności.

Zagrożenia
Zanieczyszczenie powietrza wynikające z
tzw. niskiej emisji, w tym spalania odpadów
komunalnych w piecach domowych.
Wzrost natężenie ruchu pojazdów
samochodowych szlakami komunikacyjnymi
przebiegającymi przez teren gminy.
Brak wystarczających środków finansowych na
inwestycje związane z ochroną powietrza.
Emisja napływowa.
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Zagrożenia/Rekomendacje
Gmina Miejska Kalety ze względu na położenie geograficzne oraz układ topograficzny posiada
ogólnie dobry stan powietrza. Gmina zaliczana jest do strefy śląskiej wg POP, stąd odnotowuje
się przekroczenia emisji 3 zanieczyszczeń.
Emisja komunikacyjna z transportu drogowego jest widoczna na terenie gminy. Są to przede
wszystkim główne szlaki drogowe czyli DW789 i DW908.
W poszczególnych miejscowościach zlokalizowane są niewielkie zakłady usługowe (budowlane,
transportowe, warsztaty samochodowe) i produkcyjne, które mogą wykazywać lokalne
zwiększone emisje punktowe.
Ruch kolejowy na terenie Kalet nie stanowi istotnego zagrożenia w zakresie nadmiernej emisji
zanieczyszczeń powietrza.
Zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń, można zrealizować poprzez:
- systematyczną wymianę nieefektywnych i nieeokologicznych indywidualnych źródeł ciepła,
- szersze wykorzystywanie OZE,
- kompleksowe termomodernizacje obiektów,
- modernizacja infrastruktury drogowej (bieżące naprawy nawierzchni),
- edukacja ekologiczna społeczeństwa (spotkania, ulotki, media społecznościowe dotyczące tego
co ma wpływ na jakość powietrza),
- wdrażanie elektromobilności (zakup pojazdów elektrycznych do JST, budowa infrastruktury
ładowania).
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4.2

Zagrożenia hałasem

4.2.1 Diagnoza
Hałas to każdy uciążliwy, długotrwały, szkodliwy bądź niebezpieczny dla zdrowia dźwięk.
Do głównych źródeł należą:
−

działalność gospodarcza (hałas remontowy, budowlany, przemysłowy),

−

transport (hałas komunikacyjny: drogowy, kolejowy, lotniczy),

−

rozrywka i rekreacja (imprezy, imprezy sportowe, głośna muzyka).

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 r. poz. 112). Źródłami dźwięku, dla których ustalono dopuszczalne wartości
w środowisku są tereny:
 pod zabudowę mieszkaniową,
 pod szpitale i domy opieki społecznej,


pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

 na cele uzdrowiskowe,
 na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 na cele mieszkaniowo - usługowe;
Art. 112. Ustawy Prawo ochrony środowiska definiuje, że ochrona przed hałasem polega
na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:
1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Hałas z działalności gospodarczych (przemysłowy)
Na terenie Kalet nie są zlokalizowane duże zakłady przemysłowe (w poszczególnych
miejscowościach miasta zlokalizowane są głownie zakłady usługowe, budowlane, transportowe,
warsztaty samochodowe i produkcyjne, które mogą wykazywać lokalne oddziaływanie na obiekty
położone w bezpośrednim sąsiedztwie.
Poziom

hałasu

jest

kształtowany

indywidualnie

dla

każdego

obiektu

i

zależy

od wykorzystywanych maszyn i urządzeń, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych oraz
prowadzonych procesów technologicznych. Pomiar hałasu przemysłowego nie jest prowadzony
systematycznie ani regularnie, zazwyczaj jest przeprowadzany w skutek interwencji.
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Tak było w przypadku firmy HERMARPOL Bogaccy Sp. z o.o. w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A,
gdzie na skutek decyzji Burmistrza Miasta Kalety opracowano sprawozdanie z pomiarów hałasu w
środowisku ustalające uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie zakładu zbierania, przeładunku i przerobu odpadów metali. Z przeprowadzonych
pomiarów akustycznych w środowisku w porze dziennej wynika, że praca źródeł hałasu nie
powoduje przekroczeń dopuszczalnego, równoważonego poziomu dźwięku A w środowisku w
porze dziennej.
Na terenie powiatu tarnogórskiego funkcjonuje wiele różnorodnych zakładów o charakterze
przemysłowym, jednak emitowany przez nie hałas nie jest przyczyną pogorszenia klimatu
akustycznego w Kaletach.
Hałas komunikacyjny
Transport kolejowy
Przez teren gminy biegną trzy linie kolejowe: 130, 131 (magistrala węglowa) i 143.
Tabela 7 Zestawienie linii kolejowych na terenie Miasta Kalety
Długość
Długość na
Numer
Lp.
Nazwa linii
całkowita
terenie
Kategoria linii Liczba torów
linii
[km]
gminy [km]
Tarnowskie Góry
1
130
11,542
4,2
magistralna
jednotorowa
TGD – Kalety T4
Chorzów Batory –
2
131
493,472
5,5
magistralna
dwutorowa
Tczew
Kalety – Wrocław
3
143
163,451
1,4
pierwszorzędna dwutorowa
Popowice WP2
Źródło: Opracowanie własne

Linia
znaczenia
państwowego
Nie
Tak
Tak

Na terenie Kalet znajduje się jedna stacja kolejowa.
Linia kolejowa nr 131 i 143 należą do Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Są to linie o
znaczeniu państwowym zgodnie z informacjami podanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz.U. 2010
nr 164 poz. 1110).
Ruch kolejowy na terenie Kalet jest nieduży. W ciągu doby kursuje tu około 40 par pociągów
towarowych oraz ponad 20 par pociągów pasażerskich.
Monitoring hałasu kolejowego
Na terenie Kalet zostały wykonane pomiary natężenia hałasu na linii kolejowej od granicy
południowej do centrum Kalet.
Mapa imisyjna L DWN – mapa stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez hałas
powstały wskutek eksploatacji linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
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S.A.

Przygotowana

z

wykorzystaniem

długookresowego

średniego

poziomu

dźwięku

A

wyznaczonego z uwzględnieniem pory dnia, wieczoru i nocy.
Mapa imisyjna L N – mapa stanu akustycznego środowiska kształtowanego przez hałas powstały
wskutek eksploatacji linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Przygotowana z wykorzystaniem długookresowego średniego poziomu dźwięku A wyznaczonego z
uwzględnieniem pory nocy.
Po wykonaniu pomiarów obszary nie zostały zakwalifikowane jako zagrożone nadmiernym
hałasem.
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Mapa 6 Przebieg linii kolejowych w Kaletach

Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 7 Mapa akustyczna dla linii kolejowej na terenie Kalet (imisyjna L DWN)

Źródło: mapa.plk-sa.pl
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Mapa 8 Mapa akustyczna dla linii kolejowej na terenie Kalet (imisyjna L N)

Źródło: mapa.plk-sa.pl

67 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety
na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030

Transport drogowy
Ruch drogowy jest najpowszechniejszym i najbardziej uciążliwym źródłem hałasu. Koncentruje
się wzdłuż szlaków komunikacyjnych tak, więc ma charakter liniowy.
Przez miasto Kalety przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej tj.:
-

DW 789 - droga wojewódzka - Brusiek - Kalety - Sośnica - Woźniki - Gniazdów Koziegłowy - Ligota Górna - Myszków - Żarki - Niegowa - Tomiszowice – Lelów,

-

DW 908 - droga wojewódzka - Częstochowa - Wygoda - Wąsosz - Łaziec - Rększowice Hutki - Starcza - Kamienica - Lubsza - Piasek - Sośnica - Kalety - Miasteczko Śląskie Tarnowskie Góry.

Na terenie Kalet dostępna jest również infrastruktura drogowa w postaci dróg powiatowych
zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela 8 Zestawienie dróg powiatowych na terenie Miasta Kalety
Numer
Lp.
Klasa drogi
Miejscowość, ulica
drogi

1

2

2335S

2352S

L

Z

Długość [km]

Kalety ul. Ofiar Katynia

1,135

Kalety ul. Stawowa

1,461

Kalety droga w kierunku Kol. Woźnickiej

4,119

Kalety ul. Księdza Drozdka

0,757

Kalety ul. Księdza Rogowskiego

0,243

Kalety ul. Mickiewicza i ul. Lubocz

1,693

Kalety ul. Fabryczna

0,819

Kalety ul. Paderewskiego

4,077

3

3248S

G

4

3250S

G

Kalety ul. Koszęcińska

4,582

5

3311S

L

Kalety ul. 1 Maja

0,722

6

3312S

L

Kalety ul. Lubliniecka

0,949

Suma długości dróg na terenie Miasta Kalety
Źródło: Opracowanie własne

20,557

Według danych Urzędu Miasta w Kaletach łączna długość dróg gminnych wynosi 67 km, w tym
38,8 km stanowią drogi gminne utwardzone, a 28,2 km drogi gminne gruntowe.
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Mapa 9 Przebieg dróg w Kaletach

Źródło: ZDP w Tarnowskich Górach
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Monitoring hałasu drogowego
Podmiotem odpowiedzialnym za pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego w województwie
śląskim, na terenach nie objętych mapami akustycznymi jest obecnie Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach. Na terenie Kalet
nie było prowadzonych badań akustycznych na drogach wojewódzkich.
4.2.2 Analiza SWOT środowiska akustycznego Gminy
Klimat akustyczny
Słabe strony

Silne strony
Brak dużych zakładów przemysłowych
stanowiących źródło nadmiernego hałasu.

Linia kolejowa przebiegająca przez tereny
zabudowane (centrum Kalet).

Dobry stan nawierzchni głównych dróg
na terenie gminy.

Brak regularnych pomiarów środowiska
akustycznego gminy.

Brak przekroczeń norm hałasu z sektora
komunikacyjnego.
Szanse

Zagrożenia

Przebudowa linii kolejowej nr 131

Wzrost natężenia ruchu samochodowego,
kolejowego.

Bieżące inwestycje poprawiające jakość sieci
drogowej na terenie gminy.

Powstawanie nowych dużych zakładów
przemysłowych generujących wzmożony hałas
produkcyjny.

Zagrożenia/Rekomendacje
Kalety charakteryzuje korzystny klimat akustyczny.
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest komunikacja, zarówno drogowy jak i kolejowy. Hałas
komunikacyjny nie przekracza jednak dopuszczalnych norm natężenia.
W poszczególnych miejscowościach zlokalizowane są niewielkie zakłady usługowe (budowlane,
transportowe, warsztaty samochodowe) i produkcyjne, które mogą wykazywać lokalne
oddziaływanie na obiekty położone w bezpośrednim sąsiedztwie.
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Zmniejszenie poziomu hałasu, można zrealizować poprzez:
- ograniczenie emisji ze źródła np. zastosowanie nowych rozwiązań technicznych,
- modernizacje linii kolejowej,
- przyszłe planowanie ciągów komunikacyjnych w stosownej odległości strefy chronionej przed
hałasem (w stosunku do istniejącej już zabudowy, budowanie obwodnic wyprowadzających jazdę
pojazdów poza obszar gęstej zabudowy),
- modernizacja infrastruktury drogowej (bieżące naprawy nawierzchni, stosowanie ekranów
dźwiękochłonnych itp.),
- stosowanie wymogów bhp wpływających na ograniczenie hałasu na stanowiskach pracy.
4.3
Pole

Pola elektromagnetyczne
elektromagnetyczne

to

połączony

efekt

pól

magnetycznego

i

elektrycznego.

Pole elektromagnetyczne występuje zawsze i wszędzie – energia towarzysząca zjawiskom
elektromagnetycznym, to jedna z najstarszych form energii we Wszechświecie, która była
jednym z czynników kształtujących ewolucję Ziemi. Źródłem pola elektromagnetycznego
są także wszelkie organizmy żywe, w tym człowiek.
W

Polsce

dopuszczalne

poziomy

pola

elektromagnetycznego

zostały

zharmonizowane

z Zaleceniem Rady z dniem 1 stycznia 2020 roku. Aktem prawnym regulującym tę kwestię
jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. poz. 2448).
Metody pomiarów PEM określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie

sposobów

sprawdzania

dotrzymania

dopuszczalnych

poziomów

pól

elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)1
Na terenie Kalet głównymi emitorami promieniowania niejonizującego są:
− napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 110 kV,
− napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia o wartości 15 kV,
− stacje transformatorowe,
− stacje bazowe telefonii komórkowej.

1

Dane: https://www.gov.pl/web/5g/dopuszczalne-wartosci-pola-elektromagnetycznego-w-polsce
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Mapa 10 Mapa rozmieszczenia stacji bazowych telefonii komórkowej wraz z adresami

Źródło: Opracowanie własne na bazie danych beta.btsearch.pl

Badania poziomu promieniowania niejonizującego prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach.
Mapa obrazującą rozmieszczenie punktów pomiarowych PEM na terenie województwa śląskiego
przedstawiono poniżej.
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Mapa 11 Rozmieszczenie punków monitoringu PEM na terenie województwa śląskiego

Źródło: http://www.gios.gov.pl/pl/slaskie-pem
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Trzyletnie cykle pomiarowe przypadały kolejno na lata: pierwszy 2008-2010, drugi 2011-2013,
trzeci 2014-2016 i czwarty 2017-2019.
Niestety na terenie Kalet nie znajdują się punkty monitoringu PEM, jednak patrząc na wyniki dla
gmin ościennych np. Koszęcin czy Woźniki (0,25 V/m) można przyjąć, że problem nie występuje.
Przeprowadzone w roku 2020 r. pomiary PEM wykonane zostały w tych samych punktach
pomiarowych co w roku 2008, 2011, 2014, 2017 i na ich podstawie nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnego poziomu natężenia pola elektrycznego. Zdiagnozowano jednak tendencję
wzrostową średniego poziomu PEA pomiędzy rokiem 2008, a 2020. Na terenach wiejskich
województwa śląskiego wzrost średnich wartości wyniósł 70% (nie mniej jednak jest to najniższy
wzrost wśród analizowanych obszarów, największy wzrost zdiagnozowano na terenach dużych
miast pow.50 tys. mieszkańców).
Z powyższego raportu można zatem wnioskować, iż również na terenie Kalet brak przekroczeń
poziomu natężenia pola elektromagnetycznego, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozmieszczenie i
ilość infrastruktury będącej potencjalnym emitorem pola elektromagnetycznego.
4.3.1 Analiza SWOT oddziaływania pola elektromagnetycznego
Pola elektromagnetyczne
Silne strony
Brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych
natężenia pól elektromagnetycznych.
Niski poziom zagęszczenia infrastruktury
będącej emitorem pola elektromagnetycznego.

Słabe strony
Brak punktów pomiarowych PEM w celu
bieżącego monitoringu natężenia pola
elektromagnetycznego.

Szanse

Zagrożenia

Rozwój technologii proekologicznej również
w obrębie sieci elektrycznych
i teletechnicznych celem ograniczenia
negatywnego oddziaływania tego sektora
na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Znaczny rozwój infrastruktury będącej
potencjalnym źródłem emisji pola
elektromagnetycznego.
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Zagrożenia/Rekomendacje
Biorąc pod uwagę dane z raportu wykonanego w 2020 roku przez WIOŚ w Katowicach oraz biorąc
pod

uwagę

charakterystykę

występowania

obecnej

infrastruktury

emitującej

pole

elektromagnetyczne należy wskazać, iż obecnie nie definiuje się na terenie Kalet zagrożeń
wynikających z ponadnormatywnych poziomów natężeń pola elektromagnetycznego.
Jednocześnie rekomenduje monitoring poziomów pól elektromagnetycznych, w celu uniknięcia
przekroczeń w przyszłości.
4.4

Gospodarowanie wodami

Wody powierzchniowe
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 r. (DZ.U. 2021.1475) określa sposoby
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych.
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach
lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych
klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych.
Elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
w ciekach naturalnych jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach
przejściowych oraz wodach przybrzeżnych zostały wyznaczone w zał. nr 1 do Rozporządzenia.
Elementy jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie

zmienionych

jednolitych

części

wód

powierzchniowych

zostały

wyznaczone

w zał. nr 2 do Rozporządzenia.

75 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety
na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030

Obszar Miasta Kalety położony jest w źródłowej części zlewni Małej Panwi prawobrzeżnego
dopływu rzeki Odry. Stąd przez obszar Miasta przebiegają działy wodne III-rzędu między
dopływami Małej Panwi.
Mapa 12 Zlewnie na terenie Województwa Śląskiego

Źródło: Program małej retencji dla Województwa Śląskiego - aktualizacja 2016 r
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Mapa 13 Zlewnia Małej Panwi w podziale na JCWP

Źródło: Warunki korzystania z wód zlewni Małej Panwi wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko

Głównym ciekiem na obszarze Miasta jest Mała Panew. Rzeka bierze swój początek poza
obszarem miasta na stokach Progu Woźnickiego, w rejonie miejscowości Markowice i Krusin, na
wysokości około 354 m n.p.m. Koryto rzeki Małej Panwi dzieli obszar Miasta Kalety w układzie
równoleżnikowym niemal na dwie równe części. Długość rzeki na obszarze Miasta wynosi 18,16
km, od 10,50 km do 28,66 km biegu rzeki. Łożysko rzeki (obszar doliny stanowiący koryto i
terasę zalewową) ma szerokość 50 – 100 m, a wraz z terasą nadzalewową 200–400 metrów.
Poczynając od wschodnich granic Miasta, gdzie Mała Panew wpływa na jego obszar, aż do
górnego zbiornika zaporowego w Zielonej łożysko rzeki ma szerokość do 50 m a wraz z terasą
nadzalewową maksymalnie 200 m, na odcinku tym rzeka nie jest uregulowana, nie wybudowano
tam

również

wałów

przeciwpowodziowych.

Zasadniczym

powodem

braku

zabudowy

hydrotechnicznej na tym odcinku jest fakt, że rzeka płynie przez obszary leśne, dolina rzeki nie
jest zabudowana a zlokalizowana tam infrastruktura techniczna to niewielkie kładki i mostki na
Małej

Panwi

i

jej

dopływach.

Na

około

16

km

biegu

rzeki

zlokalizowano

-

budowlę hydrotechniczną (jaz), zamykających obszar zlewni o powierzchni około 95 km2.
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Układ sieci rzecznej (dopływów) Małej Panwi wykazuje przewagę dorzecza prawego.
Część północna jest odwadniana przez prawobrzeżne dopływy Małej Panwi: Babieniczkę
(Psarkę), Zimną Wodę i Dubielski Potok. Jedynym dużym lewobrzeżnym dopływem Małej Panwi
na obszarze Miasta Kalety jest Zarachowski Potok. Największym dopływem Małej Panwi jest na
analizowanym obszarze Babieniczka (Psarka), która odwadnia obszar o powierzchni ok. 34,2 km2.
Dopływy Małej Panwi zasilające rzekę na obszarze Miasta Kalety, to w większości niewielkie
potoki nie stwarzające zagrożenia powodziowego. W obrębie ich dolin nie ma zabudowy
hydrotechnicznej, nie są też one uregulowane i obwałowane. Jedynie niewielki odcinek koryta
Potoku Dubielskiego (około 250 m), w rejonie mostu na ul. Koszęcińskiej jest uregulowany a
brzegi potoku umocnione faszyną.
Na obszarze Miasta Kalety występuje kilka zbiorników wodnych o różnej genezie i różnym
przeznaczeniu. Najważniejszym jest zespół dwóch zbiorników zaporowych zlokalizowanych
w Zielonej.
Obiekt hydrotechniczny w Zielonej składa się z dwóch zbiorników: dolnego i górnego o łącznej
powierzchni około 0,57 km2. Zbiornik dolny został wybudowany w latach 1946–1947, górny
w 1973 roku. Przeznaczeniem zbiorników było zaspokojenie potrzeb rolnictwa w zakresie
nawodnień miejscowości Zielona, Miotek oraz zaopatrzenie w wodę Kaletańskich Zakładów
Celulozowo-Papierniczych.
Obecnie, w związku z likwidacją Kaletańskich Zakładów Papierniczych, ujmuje się niewielkie
ilości wody, a zbiorniki wykorzystuje się do celów hodowli ryb i rekreacji.
Istotnym elementem sieci hydrograficznej Miasta Kalety są podmokłości i zagłębienia
bezodpływowe. Zagłębienia bezodpływowe zlokalizowane są głównie w dnie doliny Małej Panwi.
Występują one w obniżeniach pozostałych po starorzeczach Część z nich powstała w wyniku
regulacji i prostowania koryta Małej Panwi. Zagłębienia bezodpływowe występujące poza
dolinami rzecznymi związane są z rozwojem rzeźby eolicznej, w wyniku którego doszło do
powstania

tzw.

niecek

deflacyjnych

towarzyszących

formom

wydmowym

powszechnie

występującym w lasach. W okresach wilgotnych lub w sytuacji płytkiego zalegania wód
gruntowych

zagłębienia

bezodpływowe

stanowią

tereny

podmokłe.

Również

płytkie

występowanie utworów trudno przepuszczalnych (iły, gliny) są przyczyną występowania
podmokłości. Występowanie podmokłości przyczynia się do rozwoju trwałych użytków zielonych
na terenach rolniczych, natomiast w lasach są one najczęściej likwidowane melioracjami.
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Na obszarze Kalet wyróżniono dziewięć jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP).
Niestety nie wszystkie JCWP na terenie Miasta cechują się dobrym stanem wód. W trzech
jednolitych częściach wód powierzchniowych zgodnie z treścią poniższej tabeli diagnozuje się
ryzyko nieosiągnięcia celów RDW.
Tabela 9 Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) na terenie Miasta Kalety
Status
Ocena
Ocena ryzyka
Nazwa JCWP
Kod JCWP
JCWP
stanu
nieosiągnięcia celów RDW
Psarka

RW600017118129

NAT2

zły

niezagrożona

Mała Panew od Ligockiego
Potoku do Stoły

RW600019118159

SZCW

zły

niezagrożona

Zacharowski Rów

RW600017118132

NAT

zły

niezagrożona

Stoła od źródła do Kanara

RW6000181181649

SZCW

zły

zagrożona

Dębinica

RW600018118168

NAT

zły

zagrożona

Potok Leśny

RW6000171181692

NAT

zły

niezagrożona

Zimna woda

RW600017118134

NAT

zły

zagrożona

Dubielski Potok

RW600017118136

NAT

zły

niezagrożona

Leśnica

RW600017118149

NAT

zły

niezagrożona

Źródło: wody.isok.gov.pl

Wody podziemne
Główne zbiorniki wód podziemnych
Obszar Miasta Kalety należy, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną B. Paczyńskiego (1995),
do regionu śląsko-krakowskiego, subregionu triasu śląskiego. Budowa geologiczna Miasta
umożliwia występowanie w profilu hydrogeologicznym tego obszaru pięter wodonośnych
czwartorzędu i triasu.
Czwartorzędowe piętro wodonośne
Czwartorzędowe

piętro

wodonośne

składa

się

z

jednego,

rzadziej

dwóch

poziomów

wodonośnych. Poziomy te występują w piaskach i żwirach przewarstwionych glinkami.
Występowanie opisywanych poziomów obserwuje się na przeważającej części rozpatrywanego
obszaru. W części wschodniej obszaru utwory wodonośne czwartorzędu mają zredukowaną
miąższość.
2

NAT - naturalna jednolita część wód
SZCW - silnie zmienione części wód
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Najlepsze warunki hydrogeologiczne istnieją w dolinie Małej Panwi, gdzie warstwę wodonośną
stanowią dobrze przepuszczalne żwiry i piaski o miąższości do 50 m, lecz ze względu na znaczne
zróżnicowanie litologiczne, poziomy wodonośne z nimi związane mają bardzo niewielkie
znaczenie praktyczne.
Na przeważającym obszarze średnia miąższość utworów czwartorzędowych wynosi 20 m.
W profilu geologicznym osadów zaobserwowano przewarstwienia piasków glinami zwałowymi.
Zróżnicowanie wykształcenia litologicznego powoduje, iż generalnie swobodne zwierciadło tego
poziomu lokalnie zmienia swój charakter na lekko napięty. Od dołu poziomy wodonośne
czwartorzędu są izolowane słabo przepuszczalnymi utworami kajpru, a lokalnie, także glinami
czwartorzędu.
Parametry

hydrogeologiczne

czwartorzędowego

piętra

wodonośnego

wykazują

znaczne

zróżnicowanie wartości. Współczynnik filtracji kształtuje się w granicach od 10-6 do 10-4 m/s,
wydajność studni od 2 do 100 m3/h przy zróżnicowanych depresjach: wydatki jednostkowe od
0,2 do 25 m3/h/1mS.
Na przeważającej części obszaru zwierciadło wody omawianego piętra wodonośnego ma
charakter swobodny i układa się na poziomie ok. 300 m n.p.m. w części wschodniej obszaru.
Rzędne zwierciadła maleją w kierunku zachodnim, zgodnie z generalnym kierunkiem odpływu
wód, do wartości ok. 256 m n.p.m. w części zachodniej obszaru. Zasilanie poziomów
wodonośnych tego piętra odbywa się głównie na drodze infiltracji opadów atmosferycznych.
Układ krążenia wód podziemnych w utworach omawianego piętra wodonośnego ma w makroskali
charakter strumienia spływającego generalnie ze wschodu na zachód. Strumień ten jest
drenowany przez Małą Panew i jej dopływy. Lokalnie drenaż wód odbywa się pośrednio, poprzez
słabo przepuszczalne utwory triasu górnego i gliny czwartorzędowe, do poziomów wodonośnych
serii węglanowej triasu. Jest to spowodowane istniejącą różnicą ciśnień w poziomach
czwartorzędu i triasu węglanowego, wytworzoną wskutek eksploatacji wód ujęciem „Bibiela”
i obniżeniem naporów w poziomach triasowych.
W obrębie Miasta Kalety pierwszy poziom wód gruntowych zalega bardzo płytko. W dnie doliny
Małej Panwi i jej głównych dopływów wartość hydroizobaty nie przekracza 1 m, zaś na
pozostałym obszarze poziom zwierciadła wód gruntowych zalega na głębokości 1-2 m. Jedynie
lokalnie w strefach występowania wydm oraz wyższych garbów między dolinnych głębokość
zalegania zwierciadła pierwszego poziomu wód gruntowych przekracza 2 m. Stosunkowo płytko
(ok. 2 m) pierwszy poziom wód gruntowych zalega również w obrębie obszarów zabudowanych
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Miasta Kalety. Szczególnie płytko występuje ono w lasach położonych w otoczeniu analizowanego
obszaru. Poziom ten lokalnie ujmowany jest studniami gospodarskimi. Z uwagi na płytkie
występowanie zwierciadła i brak warstwy izolującej od góry, poziom czwartorzędowy jest
szczególnie wrażliwy na zanieczyszczenia antropogeniczne. Występowanie na znacznej
powierzchni terenów zalesionych i brak poważniejszych źródeł zanieczyszczeń sprzyja
zachowaniu dobrej jakości wody.
W obrębie czwartorzędowego poziomu wód podziemnych wydzielono Główny Zbiornik Wód
Podziemnych nr 328 – „Dolina kopalna rzeki Mała Panew” (dawniej nazywany Q/1 Dolina Małej
Panwi). Zbiornik ten obejmuje obszar od Kalet wzdłuż doliny Małej Panwi do granicy zachodniej
Miasta.
Triasowe piętro wodonośne
W profilu hydrogeologicznym pięter wodonośnych triasu na obszarze Miasta Kalety poziomy
wodonośne występują w utworach retyko-kajpru3, wapienia muszlowego oraz retu i dolnej części
pstrego piaskowca.
Podstawowe znaczenie posiadają poziomy wapienia muszlowego i retu tworzące tzw. kompleks
wodonośny serii węglanowej triasu. Jest on powszechnie eksploatowany na całym analizowanym
obszarze. Kompleks ten budują głównie dolomity i wapienie (poziom szczelinowo-krasowy).
W centralnej i północnej części opisywanego obszaru kompleks wodonośny serii węglanowej
triasu przykryty jest nieprzepuszczalnymi osadami retyko-kajpru. Utwory te stanowią warstwę
izolującą od wód powierzchniowych i wyżej ległych poziomów wodonośnych, a także warstwę
napinającą. W wyniku tego wody w opisywanym kompleksie węglanowym znajdują się pod
ciśnieniem, za wyjątkiem obszaru wychodni serii węglanowej triasu oraz niewielkiego obszaru w
rejonie ujęcia „Bibiela”, gdzie w związku z dużym i długotrwałym poborem wody nastąpiło
obniżenie zwierciadła wody poniżej stropu węglanowych utworów wodonośnych.
Przepuszczalność szczelinowo-krasowego węglanowego kompleksu wodonośnego jest znaczna
i uzależniona od porowatości przestrzennej masywu skalnego, głównie jednak od stopnia jego
uszczelinienia i skawernowania. Wartość współczynników filtracji mieszcząca się w przedziale od
3,0x10-6 do 3,7x10-3 m/s. Reprezentatywne wartości mieszczą się w przedziale od 10-5 do 10-4
m/s. Wysokie wartości są charakterystyczne dla silnie spękanego i skrasowiałego górotworu,
3

Nieformalne jednostki stratygraficzne triasu wydzielone na terenie Polski pozakarpackiej i Niemiec (poza Alpami)
w oparciu o kryteria litostratygraficzne
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głównie w strefie wychodni oraz obszarach doń przyległych. Współczynniki filtracji poziomu
wodonośnego wapienia muszlowego obliczone na podstawie próbnych pompowań studni ujęcia
“Bibiela” wynoszą 8,0x10-5, 1,8x10-4 i 2,3x10-4 m/s. Natomiast współczynnik filtracji obliczony
dla całego profilu utworów węglanowych triasu wynosi 5x10-5 m/s.4
Wodonośność

kompleksu

wodonośnego

charakteryzują

wydajności

całkowite

3

studzien.
3

Wydajności całkowite są zmienne w przedziale od 1,6 m /h przy s = 6,7 m do 630 m /h przy s =
14,4 m. Największe wydatki uzyskuje się w przypadku ujmowania całego kompleksu
wodonośnego lub poziomu wapienia muszlowego, przy czym studnie te zlokalizowane są w
rejonie wychodni serii węglanowej lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Przykładem tego mogą
być studnie położone w rejonie Kalet (Q = 480 m3/h przy s = 4,0 m) i Bibieli (Q = 130-630 m3/h
przy depresjach rzędu od kilku do kilkunastu metrów).5
Warstwę podścielającą i izolującą kompleks serii węglanowej triasu od niżej ległych poziomów
wodonośnych

stanowi

seria

ilasto-marglista

osadów

dolnego

triasu,

mająca

stałe

rozprzestrzenienie.
W obrębie triasowego poziomu wód podziemnych wydzielono Główny Zbiornik Wód Podziemnych
nr 327 – „Zbiornik Lubliniec-Myszków”. Zbiornik ten obejmuje cały obszar Miasta.

4

5

Opracowanie pn.: Warunki ekozfizjograficzne dla Miasta Kalety
j. w.
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Mapa 14 Położenie gminy na tle głównych zbiorników wód podziemnych

Źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/

Podsumowując: Nie jest konieczne objęcie specjalną ochroną triasowego zbiornika wód
podziemnych. Wynika to ze stosunkowo małego zagrożenia tego zbiornika z uwagi na
występującą od góry ilastą warstwę izolującą, która skutecznie jak dotychczas przeciwdziała
przenikaniu zanieczyszczeń. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku czwartorzędowego
zbiornika wód podziemnych. Z uwagi na płytkie zaleganie tych wód i brak warstw izolujących,
wody te są narażone na zanieczyszczenie.6
Jednolite części wód podziemnych
Państwowa Służba Hydrogeologiczna odpowiada za wydzielenie oraz opracowuje charakterystyki
geologiczne i hydrogeologiczne jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Analizuje presje
i oddziaływania na wody podziemne – w zakresie chemicznym i ilościowym.
Poniżej przedstawiono graficznie położenie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) na
terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Kalety.

6

Wniosek z opracowania pn.: Warunki ekofizjologiczne dla Miasta Kalety
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Mapa 15 Podział Polski w zakresie JCWPd (na lata 2022-2027)

Źródło: Opracowanie własne na bazie https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd

W ramach opracowywania charakterystyk JCWPd przeprowadzona została analiza warunków
hydrogeologicznych w poszczególnych JCWPd pod kątem naturalnych właściwości ochronnych
warstw wodonośnych wyrażonych m.in. poprzez stopień zagrożenia głównego użytkowego
poziomu wodonośnego, podatność na zanieczyszczenie, izolację od powierzchni terenu, a także
głębokość występowania wód podziemnych i rodzaj ośrodka wodonośnego – porowy, szczelinowoporowy lub szczelinowo-krasowy. 42 jednolite części wód podziemnych określono jako
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych w tym JCWPd zlokalizowanego na
terenie Miasta Kalety.
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Mapa 16 JCWPd zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowym

Źródło: Opracowanie własne na bazie https://www.pgi.gov.pl/images/psh/artykuly/jcwpd/174-z-ocen

Gmina Miejska Kalety położona jest bowiem w obrębie jednolitej części wód podziemnych:
- nr 110 identyfikator UE PLGW2000110, dla której to części zgodnie z powyższą mapą
zdiagnozowano zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych,
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Mapa 17 Jednolita część wód podziemnych nr 110

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/

W związku z ryzykiem nie osiągnięcia celów środowiskowych JCWPd należy podjąć działania
ograniczającą presję:
 sektora rolniczego spowodowaną zanieczyszczeniami przez stosowanie środków ochrony
roślin bogatymi w związki azotu i fosforu,
 sektora komunalnego – rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej również w obrębie terenów
poza wyznaczoną aglomeracją (ograniczenie negatywnego wpływu na gospodarkę wodną
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych).
 Sektora wodnego - prawidłowa modernizacja istniejących i likwidacja nieczynnych ujęć
wody (studnie).
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Zagrożenie powodziowe
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy –
Prawo wodne oraz art. 14 Dyrektywy Powodziowej, podlegają przeglądowi oraz w razie potrzeby
aktualizacji w cyklach 6-letnich, w związku z potrzebą oceny zmian ryzyka powodziowego oraz
koniecznością planowania i realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych
konsekwencji

powodzi

dla

zdrowia

ludzkiego,

środowiska,

dziedzictwa

kulturowego

oraz działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy – Prawo wodne projekty map zagrożenia powodziowego
i mapy ryzyka powodziowego zostały sporządzone przez Wody Polskie w uzgodnieniu
z właściwymi wojewodami. Natomiast zgodnie z art. 171 ust. 2 projekty map zagrożenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód
wewnętrznych zostały przygotowane przez dyrektorów urzędów morskich.
Rzeki lub odcinki rzek, dla których sporządzono MZP i MRP w II cyklu planistycznym
przedstawiono na poniższej mapie.
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Mapa 18 Rzeki lub odcinki rzek, dla których sporządzono MZP i MRP 7 w II cyklu planistycznym

Źródło: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/mapy-zagrozenia-i-mapy-ryzyka-powodziowego

Na terenie Miasta Kalety miały miejsce w przeszłości lokalne powodzie i podtopienia.
Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Miasta Kalety wystąpiły one w latach: 1960 r., 1972,
w lipcu 1997 r. oraz w maju 2010 r.
W przeważającej części dotyczyły one terenu dzielnicy Drutarnia (zgodnie z mapą zagrożenia
powodziowego przedstawioną poniżej).

7

MZP/MRP – Mapa zagrożenia powodziowego/ Mapa ryzyka powodziowego
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Niestety pomimo faktu, iż koryto rzeki Mała Panew przepływającej przez miasto zostało
uregulowane, to tylko w części zostało one obwałowane, co powoduje, iż aktualnie powstaje
sieć

drobnych

cieków

wodnych

powodujących

(zwłaszcza

w

sytuacji

długotrwałych

i intensywnych opadów) lokalne podtopienia w innych częściach miasta (również w ścisłej
zabudowie Miasta – Centrum).
Ponieważ nie są to cieki wodne usystematyzowane i zewidencjonowane przez zarządcę wód
płynących tj. Wody Polskie nie są one zidentyfikowane na poniższych mapach zagrożenia
powodziowego.
Mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego przedstawiono poniżej.

89 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety
na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030

Mapa 19 Mapa obszarów i prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi (WORP)

Źródło: kzgw.gov.pl
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Mapa 20 Mapa zagrożenia powodziowego (1 zachodnia część Kalet, 2 wschodnia część Kalet)

Źródło: geoportal.gov.pl
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Mapa 21 Mapa zagrożenia powodziowego – część 1 zachodnia część Kalet

Źródło: geoportal.gov.pl
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Mapa 22 Mapa zagrożenia powodziowego - 2 wschodnia część Kalet

Źródło: geoportal.gov.pl
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Mapa 23 Wstępna ocena ryzyka powodziowego Kalety (1 zachodnia część Kalet, 2 wschodnia część Kalet)

Źródło: geoportal.gov.pl
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Mapa 24 Wstępna ocena ryzyka powodziowego - 1 część zachodnia Kalet

Źródło: geoportal.gov.pl
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Mapa 25 Wstępna ocena ryzyka powodziowego - 2 część wschodnia Kalet

Źródło: geoportal.gov.pl
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4.4.1 Analiza SWOT - gospodarowanie wodami na terenie Kalet
Gospodarowanie wodami
Słabe strony

Silne strony
Wysoka świadomość sektora publicznego
(Pracownicy Urzędu Miasta oraz jednostek
mu podległych) związana z koniecznością
prowadzenia
działań
zapobiegawczych
związanych z ochroną powierzchniowych i
podziemnych wód na terenie miasta.
Wdrożony system zarządzania kryzysowego
na terenie
miasta
–
przeciwdziałania
intensywnym
i
długotrwałym
opadom
powodującym lokalne podtopienia.

Brak konieczności
specjalnej
ochroną
triasowego zbiornika wód podziemnych nr
GZWP 327 – Lubliniec-Myszków.
Szanse

Wzrost poziomu skanalizowania Miasta
(tereny poza wyznaczoną aglomeracją).
Stosowanie w rolnictwie nowoczesnych
i proekologicznych środków ochrony roślin.
Dostępność
środków
finansowych
na współfinansowanie
inwestycji
poprawiającej stan gospodarki wodnej i
ekosystemów na terenie miasta.

Zły
stan
jednolitych
powierzchniowych
–
nieosiągnięcia celów RDW.

części
wód
zagrożenie

Zły stan jednolitej cieci wód podziemnych
nr 110 – ryzyko nieosiągnięcia celów RDW.
Działalność rolnicza potęgująca skażenie wód
środkami bogatymi w azot i fosfor.
Szczególnie wrażliwy na zanieczyszczenia
antropogeniczne Główny Zbiornik Wód
Podziemnych nr 328 – „Dolina kopalna rzeki
Mała Panew”
Zagrożenia

Dalsze
skażenie
wód
podziemnych
i powierzchownych przez sektor komunalny
(wykorzystywanie nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych).
Niedotrzymanie celów RDW wód na terenie
miasta.
Ograniczona ilość środków finansowych
na inwestycje
poprawiające
parametry
jakościowe wód na terenie miasta.

Zagrożenia/rekomendacje
Zagrożeniami dla wód gruntowych na terenie miasta są:
 nieszczelne szamba,
Uporządkowanie gospodarki ściekowej jest zatem działaniem kluczowym z punktu widzenia
konieczności poprawy jakości stanu wód na terenie miasta. Należy dążyć do skanalizowania
terenów położonych poza wyznaczoną aglomeracją.
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 niekontrolowane spływy powierzchniowe z obszarów rolniczych /zbiorników gnojowicy,
obornika, składów surowców i produktów roślinnych, bezpośrednie zrzuty ścieków
sanitarnych do cieków powierzchniowych.
Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych są azotany i fosforany pochodzące ze
stosowania nawozów mineralnych i naturalnych, stosowanych w nadmiernych dawkach lub
w niewłaściwy sposób

oraz

substancje toksyczne głównie metale ciężkie pochodzące

z chemicznych środków ochrony roślin.

Należy dodatkowo prowadzić działania edukacyjne zwłaszcza w zakresie zrównoważonego
wykorzystania środków chemicznych przy uprawach rolniczych.
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4.5

Gospodarka wodno – ściekowa

Mapa 26 Położenie oczyszczalni ścieków i ujęć wody w obecnym systemie wodno - kanalizacyjnym miasta

Źródło: Opracowanie własne

Wykres dotyczący procentowego udziału sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przedstawiono
poniżej:
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Wykres 6 Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w % ogółu budynków
mieszkalnych (stan na rok 2020)

Źródło: Opracowanie własne wg GUS

Zaopatrzenie w wodę
Miasto Kalety, na swoim terenie posiada kilka ujęć wody pitnej eksplorowanej przez Stację
Uzdatniania Wody Bibiela należącej do GPW S.A.
Ze stacji Bibiela woda dostarczana jest do: Kalet, Miasteczka Śląskiego, Świerklańca, Bytomia,
Piekar Śląskich, Chorzowa i Świętochłowic
Stacja wodociągowa Bibiela została zbudowana w 1954 r., bazuje na wodach z utworów
triasowych w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych "Lubliniec - Myszków" - trias
północny. Ujecie składa się z 22 studni głębinowych, z czego 11 studni jest czynnych. Stacja jest
zasilana z dwóch układów studni głębinowych. Jeden układ stanowią studnie dostarczające wodę
niewymagającą uzdatniania. Jest ona dostarczana rurociągiem żeliwnym, o zmiennej średnicy,
do dwóch zbiorników wody czystej. Stąd woda tłoczona jest do sieci magistralnej rurociągiem.
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Mapa 27 Przebieg magistrali wodociągowych

Źródło: GPW S.A. w Katowicach
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System kanalizacji sanitarnej
Na terenie Miasta Kalety została wyznaczona aglomeracja zgodnie z Uchwałą nr 205/XXIV/2021
Rady Miasta Kalety z dnia 2 marca 2021 r.
Zgodnie z Uchwałą wyznaczono aglomerację Kalety o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM)
6 725, położoną w powiecie tarnogórskim, województwie śląskim z miejską oczyszczalnią
ścieków zlokalizowaną w miejscowości Kalety przy ul. 1 Maja nr 65. Aglomeracja obejmuje
umowne części miasta Kalety – Kalety Centrum, Kalety Drutarnia, Kalety Jędrysek i Kalety
Kuczów.
Oczyszczalnia ścieków na terenie miasta zlokalizowana jest przy ul. 1-go maja 65.
Przepustowość zaprojektowanej oczyszczalni wynosi 1200 m3/dobę . Projektowana wydajność
oczyszczalni RLM 97008.
Instalację oczyszczalni ścieków stanowią:
−

przepompownia ścieków z kratą koszową,

−

punkt zlewny ścieków dowożonych,

−

zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków ogólnych,

−

zblokowana oczyszczalnią mechaniczna,

−

reaktor biologiczny,

−

reaktor biologiczny zblokowany z komorą stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego,

−

budynek techniczny,

−

zbiornik retencyjny wody technologicznej,

−

komora pomiarowa ścieków.

8

W ramach POŚ planowana jest rozbudowa kanalizacji o miejscowości Zielona, Mokrus i Truszczyca. Łączna
planowana ilość ścieków z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 100 m3/dobę i nie spowoduje
przekroczenia przepustowości oczyszczalni ścieków, gdyż obecny zrzut wynosi 800 m3/dobę.

102 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety
na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030

Mapa 28 Aglomeracja Miast Kalety

Źródło: Opracowanie własne
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4.5.1 Analiza SWOT –gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka wodno-ściekowa
Silne strony

Słabe strony

Blisko 100% stopień zwodociągowania miasta.

Wykorzystywanie nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych (szamba), na terenach poza
aglomeracją.

Wyznaczona aglomeracja miasta Kalety.

Szanse

Zagrożenia

100% skanalizowanie Gminy (konieczność
skanalizowania terenów poza aglomeracją).
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
(zagospodarowanie wód opadowych).

Przedostawanie się nieczystości sanitarnych
z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych
(skażenie wód powierzchniowych
i podziemnych).

Prawidłowa modernizacja istniejących i
likwidacja nieczynnych ujęć wody (studnie).

Zagrożenia/rekomendacje
Największym problemem w sektorze wodno-ściekowym miasta jest wykorzystywanie na terenach
nieskanalizowanych, często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.
Rekomenduje się dalszą kontynuację zadań związanych ze skanalizowaniem obszarów poza
aglomeracją

(alternatywnie

w

przypadku

braku

technicznej

możliwości

budowy

sieci

kanalizacyjnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków).
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4.6

Zasoby geologiczne

Zgodnie z podziałem na jednostki geomorfologiczne S. Gilewskiej (1972) analizowany obszar
położony jest w obrębie:
makroregionu Wyżyna Śląska,
mezoregionu Wyżyna Śląska Północna,
regionu Dolina Małej Panwi.
Cały obszar Miasta położony jest w obrębie Doliny Małej Panwi. W morfologii terenu widoczne są
dolina Małej Panwi z zespołem powierzchni terasowych. Dno doliny stanowi szeroka terasa
zalewowa wypełniona madami holoceńskimi. Przechodzi ona wyraźną krawędzią w terasę
nadzalewową (bałtycką) zbudowaną z piasków rzecznych. Terasa ta zajmuje rozległe zwarte
powierzchnie.
Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują piaszczyste powierzchnie terasy środkowopolskiej
(warty). Wychodnie utworów podczwartorzędowych zostały uformowane i przemodelowane
w okresie czwartorzędowym. Duża ilość utworów piaszczystych na powierzchni była powodem
ich powszechnego przewiania w okresie czwartorzędowym.
W wyniku procesów eolicznych zostały utworzone rozległe pola wydmowe z licznymi
zagłębieniami deflacyjnymi. Płytko zalegające nieprzepuszczalne utwory gliniaste stały się
powodem znacznego zabagnienia niecek deflacyjnych.
Głównie terasowa budowa morfologii terenu nie sprzyja występowaniu znacznych deniwelacji.
Największe wyniosłości są związane z formami wydmowymi położonymi na terenach leśnych.
Natomiast największe nachylenia terenu występują na krawędzi teras rzecznych, które jednak
nie tworzą ścian pionowych lub zbliżonych do pionowych, ale powierzchnie o nachyleniu ok. 45º.
Budowa geologiczna terenu Miasta Kalety, nie sprzyja występowaniu ruchów masowych
ziemi 9

9

Zgodnie z definicjami zawartymi na stronie https://www.pgi.gov.pl/:

Ruchy masowe - powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie
powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny oraz gleby.
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Zasoby złóż naturalnych
Informację o złożach występujących na terenie Miasta Kalety zostały pobrane z informacji
udostępnionych przez Państwowy Instytut Geologiczny (Baza MIDAS).
Tabela 10 Złoża na terenie Miasta Kalety (stan na 06.12.2021)
Powierzchnia
Nazwa złoża
Kopalina
udokumentowanego złoża
Bibiela-Kalety
Rudy cynku i ołowiu
49.800 ha
Drutarnia
Kruszywo naturalne (piasek)
1.496 ha
Drutarnia 2
Kruszywa naturalne (piasek)
16.743 ha
Miotek-Zielona
Rudy cynku i ołowiu
b.d.
Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web

Stan eksploatacji
Brak eksploatacji
Zaniechana
Wydobycie aktualne
Brak eksploatacji

Dodatkowo zgodnie z informacją udostępnioną przez UM w Kaletach, w dokumentach
planistycznych miasta (MPZP) zostało ujęte złoże obecnie eksploatowane tj. Drutarnia 2.
Numer i symbol identyfikacyjnym terenu na którym znajduje się złoże to: 1PE1.
1. Przeznaczenie

podstawowe:

eksploatacja

powierzchniowa

piasków,

w

granicach

udokumentowanego złoża “Drutarnia 2”, z wymogiem rekultywacji terenu w kierunku leśnym.
2. Przeznaczenie dopuszczalne: las, w zakresie niekolidującym z przeznaczeniem podstawowym.
3. Zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione.
4. Dla terenów wymienionych w pkt. 1 oraz 2 ustala się:
a.

zakaz zabudowy, z wyjątkiem lokalizacji obiektów służących gospodarce leśnej oraz
związanej z zagospodarowaniem i eksploatacją złoża,

b.

wymóg składowania zdjętego nadkładu warstwy urodzajnej w celu wykorzystania do
rekultywacji terenu.
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Tabela 11 Mapa obszarów górniczych i granice złóż na tle miasta Kalety

Źródło: opracowanie własne na bazie geoportal.gov.pl
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4.6.1 Analiza SWOT – zasoby geologiczne
Zasoby geologiczne
Słabe strony

Silne strony

Budowa geologiczna terenu, nie sprzyja
występowaniu ruchów masowych ziemi.

Dalsze antropogeniczne przekształcenia terenu
związane z eksploatacją złóż surowic
naturalnych.
Możliwość lokalnej – niekontrolowanej
eksploatacji surowców.

Szanse

Zagrożenia

Rozwój nowych technologii poszukiwania
i eksploatacji złóż kopalin.

Niewłaściwa eksploatacja złóż naturalnych
wywierająca negatywny wpływ na stan
środowiska naturalnego.

Zagrożenia/rekomendacje
Teren Miasta nie jest narażony na ruch masowy ziemi.
Na terenie Miasta brak intensywnego wydobywania kopalin.
Proces eksploatacji (wydobycia) kruszywa naturalnego w obrębie miasta powinien odbywać się
zgodnie z wydanymi decyzjami zezwalającymi na wydobycie.
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4.7

Gleby

Zgodnie z informacją zawartą w opracowaniu pn. „Warunki ekofizjograficzne dla

Miasta

Kalety”, obszar Kalet pokrywają głównie gleby bielicowe i pseudobielicowe.
Duże płaty tych gleb występują między Drutarnią i Jędryskiem wzdłuż lewego brzegu Małej
Panwi. Są one w znacznej części zalesione. Drugi duży zwarty płat gleb bielicowych występuje w
północnym obrzeżeniu Kalet. Kolejne występują w sąsiedztwie doliny Małej Panwi w rejonie
Truszczycy i Kuczowa oraz w rejonie Mokrusa. Gleby te są w większości zalesione.
Na utworach gliniasto-piaszczystych wykształciły się gleby brunatne wyługowane. Gleby te nie
tworzą większych zwartych powierzchni, występują wyspowo. W miejscach bardziej wilgotnych
występują czarne ziemie zdegradowane.
Duża wilgotność (wręcz zabagnienie) podłoża w obrębie den dolinnych sprzyja powstawaniu gleb
organicznych, co na obszarze Miasta Kalety odzwierciedla się w dużym udziale gleb mułowotorfowych (Emt) i w znacznie mniejszym udziale torfów niskich (Tn). Niewielki płat gleb
torfowych występuje w dolinie Małej Panwi w Miotku. W wilgotnych dolinach lub ich częściach
położonych w sąsiedztwie obszarów o zwiększonej denudacji występują gleby mułowo-torfowe.
Należy przy tym zauważyć, iż na terenach o podłożu bardziej nieprzepuszczalnym lub w
zagłębieniach bezodpływowych, występują często odizolowane powierzchnie gleb mułowotorfowych poza dnami dolin. Wskazują one na utrudniony spływ powierzchniowy wód
opadowych i tendencję do gromadzenia się wody na powierzchni.
Na zalesionych terenach doliny Małej Panwi i jej zboczy występują zasadniczo trzy typy gleb:
bielicowe, brunatne i hydromorficzne. W obrębie gleb porośniętych lasem największe
powierzchnie zajmują gleby bielicowe (ponad 75 %). Wykształciły się one na utworach
pochodzenia lodowcowego (głównie piaskach i piaskach gliniastych) na połogich zboczach doliny
Małej Panwi, powyżej terasy zalewowej tej rzeki. Gleby brunatne, wytworzone na iłach (głównie
triasowych) występują w dolinie Małej Panwi i jej większych dopływów, gdzie przyjmują
żyźniejsze formy. Ich udział nie przekracza 5-6 %. W dolinach rzecznych dominują kompleksy
gleb hydromorficznych. Są to głównie gleby glejowe, mułowo-bagienne, murszowe i torfowe,
wytworzone na pylasto-ilastych utworach w warunkach silnego zawilgotnienia.

109 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety
na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030

Na przedstawionych typach gleb wyróżniono następujące kompleksy ich rolniczej przydatności
(Langhamer, 1990)10:
 żytni dobry – 15 ha, 3,5 % gruntów ornych;


6. żytni słaby – 147 ha, 34,3 % gruntów ornych;

 7. żytni bardzo słaby – 176 ha, 41,2 % gruntów ornych;
 9. zbożowo-pastewny słaby – 90 ha, 21,0 % gruntów ornych;


2z – średnie – 144 ha, 23,8 % użytków zielonych;

 3z – słabe i bardzo słabe – 460 ha, 76,2 % użytków zielonych.
Wykres 7 Udział kompleksów glebowych w ogólnej powierzchni użytków rolnych na obszarze Miasta Kalety.

Źródło: Opracowanie pn.: Warunki ekofizjograficzne dla Miasta Kalety

Na wykresie poniżej przedstawiono udział klas bonitacyjnych w całkowitej powierzchni użytków
rolnych na obszarze Kalet. Najwięcej, bo aż 65% stanowi klasa V, a najmniej 7% klasa VI.

10

Opis warunków ekofizjograficznych Miasta Kalety
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Wykres 8 Udział klas bonitacyjnych gleb w ogólnej powierzchni użytków rolnych na obszarze Miasta Kalety

Źródło: Opracowanie pn.: Warunki ekofizjograficzne dla Miasta Kalety

4.7.1 Analiza SWOT – gleby
Gleby
Silne strony

Słabe strony

Duży potencjał leśny miasta.

Występowanie negatywnych zjawisk
klimatycznych wpływających na obniżenie
jakości gleby (np. susze).

Szanse

Zagrożenia

Prowadzenie proekologicznej gospodarki rolnej.

Skażenie gleby poprzez środki ochrony roślin
i nawozy stosowane w rolnictwie.

Ograniczenie presji sektora wodno-ściekowego
na grunty.
Zwiększenie świadomości ekologicznej rolników.

Negatywne obciążenie gruntów przez sektor
ściekowy.
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Zagrożenia/ rekomendacje
Ze względu na fakt, iż miasto Kalety to swoisty leśny zakątek śląska należy podejmować
działania wpływające na ograniczenie presji negatywnych czynników klimatycznych na tereny
leśne.
Dodatkowo w celu zniwelowania skutków negatywnych zjawisk klimatycznych oddziałujących
na jakość gleby – występujące w przeszłości zjawisko suszy, należy podjąć działania związane
z zagospodarowaniem wód opadowych, które to wody mogą zostać wykorzystane podczas
długotrwałych okresów bezopadowych, jest to tym bardziej zasadne, że zgodnie z powyższą
treścią rozdziału na terenie miasta występują często odizolowane powierzchnie gleb mułowotorfowych poza dnami dolin. Wskazują one na utrudniony spływ powierzchniowy wód
opadowych i tendencję do gromadzenia się wody na powierzchni.
Gleby poddawane są również innym zanieczyszczeniom antropogenicznym w tym z sektora
transportu (zanieczyszczenie metalami ciężkimi), sektora mieszkaniowego (niska emisja/
pylenie), oraz zanieczyszczenia związkami azotu i fosforu (sektor rolny).
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4.8

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, obszar
województwa został podzielony na trzy regiony gospodarki odpadami: 1. Region I; 2. Region II;
3. Region III;
Miasto Kalety przynależy do regionu II gospodarki odpadami wyznaczonego w ramach Planu.
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Mapa 29 Podział Województwa Śląskiego na regiony gospodarki odpadami.

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
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System gospodarki odpadami na terenie Gminy
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych na terenie miasta są gospodarstwa
domowe, dodatkowym - obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej.
Tabela 12 Ilość wytworzonych odpadów na terenie Kalet
Ilość wytworzonych odpadów [Mg]
2018
2019
2613,45
2856,49
Źródło: Dane Urząd Miasta w Kaletach

2020
2796,958

Ilość odpadów komunalnych odebranych selektywnie z terenu miasta w lata 2018, 2019, 2020
przedstawiała się następująco:
Tabela 13 Ilość odpadów komunalnych odebranych selektywnie z terenu Kalet w 2018, 2019, 2020 roku.
Ilość [Mg]
Ilość [Mg]
Ilość [Mg]
Frakcja
2018
2019
2020
Odpady zmieszane

2066,00

2065,54

1715,56

Odpady selektywne

547,45

790,95

1081,398

Papier i tektura

20,56

36,76

73,30

Metal

1,86

4,44

82,54

Szkło

113,12

198,18

260,10

Tworzywa sztuczne

172,00

233,60

17,34

Bio

130,59

269,39

252,30

Leki

0,24

0,26

0,238

Gabaryty

102,58

36,28

213,36

Zużyte opony

6,50

0,00

4,42

Gruz

0

11,18

37,68

Opakowania ze szkła

0

0,8

4,82

Odpady niebezpieczne

0

0

0,62

Opakowania z tworzyw sztucznych

0

0

132,76

Farby, tusze, kleje

0

0

1,78

Baterie i akumulatory

0

0

0,02

Lampy fluorescencyjne

0

0

0,12

Źródło: Dane Urząd Miasta w Kaletach

Do dyspozycji mieszkańców Kalet udostępniony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. PSZOK zlokalizowany jest w Kaletach przy ul. ks. Drozdka 30.
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
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zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj.
z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych
i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów,



odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów
budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno,
usunięte fragmenty tynku, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane
zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,



meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj.
łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski; 4) inne odpady niebezpieczne w
rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., w tym: rozpuszczalniki,
kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, opakowania po farbach,
lakierach, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
zawierające niebezpieczne składniki (np. świetlówki, żarówki),



bioodpady,



przeterminowane leki,



metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,



szkło,



papier,



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

PSZOK nie przyjmuje:


azbestu,



papy,



wełny mineralnej,



opakowań po materiałach budowlanych,



zespołów okiennych,



opon z samochodów ciężarowych i koparek,



części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby),



odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot
świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych
odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,



odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,



odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach,
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odpadów zmieszanych,



żużli i popiołów z palenisk.

Odpady zawierające azbest
Dane o wyrobach zawierających azbest gromadzone są w Bazie Azbestowej prowadzonej przez
Ministerstwo Rozwoju. Od 2009 r. w kraju realizowany jest Program Oczyszczania Kraju
z Azbestu.
Wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać całkowicie usunięte do końca 2032 r.
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Bazie Azbestowej w poniższej tabeli zestawiono informacje
o ilości unieszkodliwionego azbestu, oraz ilości pozostałej do utylizacji.
Tabela 14 Ilość wyrobów zawierających azbest
Ilość
Ilość
Zinwentaryzowana [Mg]
Unieszkodliwiona [Mg]
25,873

25,792

Ilość pozostała do
Unieszkodliwienia [Mg]
0,081

Źródło: Baza Azbestowa, https://esip.bazaazbestowa.gov.pl
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4.8.1 Analiza SWOT – gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Silne strony
Wszyscy mieszkańcy miasta objęci zostali
systemem gospodarki odpadami.
Na terenie Kalet funkcjonuje PSZOK.
Osiągnięcie założonych poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia
odpadów.
Szanse
Podnoszenie świadomości proekologicznej
mieszkańców.
Dalsza kontynuacja działań związanych z
unieszkodliwianiem odpadów.
Utrzymywanie założonych poziomów
odzyskiwania odpadów.

Słabe strony

Występowanie na terenie miasta nielegalnych
wysypisk śmieci.
Pozostały do unieszkodliwienia odpad
niebezpieczny – azbest.

Zagrożenia
Wzrost opłat dla mieszkańców z tytułu
korzystania z systemu gospodarki odpadami.
Spalanie odpadów w indywidualnych źródłach
ciepła w gospodarstwach domowych.

Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.

Zagrożenia/rekomendacje
Głównymi problemami w gospodarce odpadami na terenie Kalet

jest spalanie śmieci

w domowych paleniskach.
Należy zatem podejmować szerokie działania edukacyjne i propagujące dobre praktyki
w sektorze gospodarki odpadami – działania powinny być kierowane do ogółu mieszkańców
gminy.
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4.9

Zasoby przyrodnicze

Miasto Kalety, posiada liczne walory przyrodnicze.
Ponad 80 % powierzchni pokrywają zbiorowiska leśne. Lasy na tym obszarze tworzą jeden wielki
zwarty kompleks otaczający miasto Kalety. Lasy na terenie miasta znajdują się w zarządzie
Nadleśnictwa Świerklaniec oraz Nadleśnictwa Koszęcin.
Grunty orne stanowią zaledwie 5,9 % powierzchni. Na tych obszarach dominują agrocenozy pól
uprawnych, z charakterystyczną zmianą roczną rozmieszczenia i udziałów poszczególnych roślin
uprawnych. W obrębie zabudowań występują azotolubne zbiorowiska ruderalne.
Łąki i użytki zielone stanowią 7,6 % powierzchni. Występują one zwartym pasem w dnach dolin
oraz płatami w obrębie zawilgoconych obszarów rolniczych. Zdecydowana większość tej
powierzchni to łąki lub pastwiska zagospodarowane, na których skład gatunkowy roślin (traw)
został sztucznie ukształtowany. Wilgotne łąki z rzędu Molinietalia zajmują obszary dolin
rzecznych w miejscach, w których niegdyś wykarczowano lasy łęgowe. Łąki te odznaczają się
obecnością bujnej warstwy zielnej, w której spotkać można: ostrożeń łąkowy i warzywny,
a ponadto knieć błotną i śmiałka darniowego.
W lasach położonych na obszarze miasta Kalety i jego obrzeżach dominują zbiorowiska borowe.
Najbardziej rozprzestrzenione i najlepiej zachowane zespoły: suboceaniczny bór sosnowy świeży
Leucobryo-Pinetum, bagienny bór trzcinnikowy Calamagrostio villosae-Pinetum i śródlądowy bór
wilgotny Molinio-Pinetum występują w między Koszęcinem i Kaletami. Kontynentalny bór
bagienny Vaccino uliginosi-Pinetum tworzy tylko małopowierzchniowe płaty.

11

W Dolinie Małej Panwi, w okolicach Kalet, spotkać można także fragmenty: łęgu topolowowierzbowego Salici-Populetum, olsu Ribo nigri-Alnetum i łęgu podgórskiego AstrantioFraxinetum. Przy rowach, nad potokami i rzekami oraz na brzegach stawów na całym obszarze
widoczne są w postaci wąskich pasów - płaty łęgu jesionowo-olszowego Circaeo-Alnetum. W
okolicach Mikołeski występują sporadycznie w formie zubożałej mezofilne lasy liściaste TilioCarpinetum, lasy mieszane Calamagrostio-Quercetum petreae i kontynentalny bór mieszany
Querco roboris-Pinetum (Cabała, 1990).

11

Opracowanie pn.: Warunki ekofizjograficzne Miasta Kalety
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Obszary przyrodnicze wyznaczone zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.


Użytek ekologiczny „Łąka trzęślicowa w Kaletach”.

Według aktualnie obowiązującej ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 42) tę
formę ochrony przyrody zdefiniowano w sposób następujący:
„użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i
śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie
użytkowanej

roślinności,

starorzecza,

wychodnie

skalne,

skarpy,

kamieńce,

siedliska

przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich
ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania".
Odgrywają one ważną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, jako powierzchnie
biologicznie czynne, które zapewniają funkcjonowanie złożonych systemów przyrodniczych.
Uzupełniają krajowe sieci obszarów chronionych, wchodzą w skład korytarzy ekologicznych,
ułatwiając w ten sposób swobodne przemieszczanie się gatunków oraz związaną z tym wymianę
puli genowej, tak ważnej dla przetrwania wielu zagrożonych roślin i zwierząt.


Pomniki przyrody:

Tabela 15 Pomniki przyrody na terenie Kalet
Lp
Nazwa pomnika przyrody
1

Lokalizacja

Dąb szypułkowy (Quercus robur) - grupa 7
Nadleśnictwo Świerklaniec L. Truszczyca oddz. 24k
drzew - obwody w
, gmina Kalety, powiat Tarnowskie Góry,
cm:490,381,462,380,348,361,460 wys. w m:14,
województwo Śląskie
26,28,25,26,27,28.

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
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Lp

Nazwa pomnika przyrody

Lokalizacja

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.)

8

Lipa (Tilia cordata) - pojedyncze - obw.351
cm wys.20 m.

9

Wierzba krucha (Salix fragilis) - pojedyncze –
obw.530cm wys.30 m, 200lat

10

Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze –
obw.353 cm

11

Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze

12
Cis pospolity (Taxus baccata) (212 cm)
https://swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl

Kalety ul. Dębowa Truszczyca Nadleśnictwo
Świerklaniec , gmina Kalety, powiat Tarnowskie
Góry, województwo Śląskie
Kalety(dzielnica Drutarnia) ul. 3 Maja 44, gmina
Kalety, powiat Tarnowskie Góry, województwo
Śląskie
Kalety ul. Dworcowa 2 , gmina Kalety, powiat
Tarnowskie Góry, województwo Śląskie
Nadleśnictwo Świerklaniec L. Lubocz oddz.29g,
gmina Kalety, powiat Tarnowskie Góry,
województwo Śląskie
Kalety ul. Lubliniecka 1
Nadleśnictwo Świerklaniec m. Jędrysek gm Kalety

W obrębie miasta Kalety (zgodnie z poniższą mapą) nie występują obszary NATURA 2000.
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Mapa 30 Obszary chronione

Źródło: www.gdos.gov.pl
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Na terenie gminy miejskiej wyznaczone są korytarze ekologiczne o charakterze krajowym.
Szczegóły przedstawiono na mapie nr 24 i 25.
Mapa 31 Korytarze ekologiczne na terenie województwa śląskiego

Źródło: slaskie-przyroda.pl
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Mapa 32 Korytarze ekologiczne na terenie Miasta Kalety

Źródło: mapa.korytarze.pl

Antropogeniczne zmiany w szacie roślinnej Miasta Kalety
Prowadzona na obszarze Miasta Kalety działalność gospodarcza (przemysł celulozowopapierniczy) 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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4.9.1 Analiza SWOT - środowisko przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze
Silne strony

Słabe strony

Obszary cenne przyrodniczo o wysokich
walorach krajobrazowych.

Oddziaływanie antropogeniczne na tereny
cenne przyrodniczo (niska emisja,
bezodpływowe zbiorniki na nieczystości).

Duża lesistość miasta.

Szanse
Stosowanie przepisów ochrony środowiska
obowiązujących zwłaszcza dla terenów
objętych ochroną.
Podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców Kalet.
Pozyskiwanie środków finansowych
na podejmowanie działań
prośrodowiskowych na terenach
biologicznie czynnych w Kaletach.

Presja rolnicza wpływająca na zmiany
w składzie gatunkowym roślinności obszarów
rolnych.
Zagrożenia
Oddziaływanie negatywnych zjawisk
klimatycznych (susza, intensywne i
długotrwałe opady, wichury) na tereny
zielone miasta.
Nieprzestrzeganie zasad zrównoważonego
rozwoju zwłaszcza w obrębie korytarzy
ekologicznych.

Zagrożenia/ Rekomendacje
Należy podejmować działania ograniczające negatywny wpływ na szatę roślinną miasta, dotyczy
to zwłaszcza racjonalnej polityki leśnej.
Dla utrzymania bioróżnorodności konieczna jest również ochrona śródleśnych łąk i bagien przed
zmianami zagospodarowania i użytkowania (okresowe wykaszanie, ochrona przed zalesianiem
i zmianą stosunków wodnych).
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4.10 Zagrożenia poważnymi awariami
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.
poz. 1973 z późn. zm.).jako poważną awarię rozumie się: zdarzenie, w szczególności emisję,
pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których

występuje

jedna

lub

więcej

niebezpiecznych

substancji

prowadzące

do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania
takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Zgodnie z art. 271b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Główny
Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do realizacji zadań Ministra Środowiska
w sprawach:

przeciwdziałania

poważnym

awariom,

transgranicznych

skutków

awarii

przemysłowych oraz awaryjnego zanieczyszczeniom wód granicznych.
Szczegółowy zakres zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym
awariom określa ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1070.).
Do ww. zadań należą:


kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej
awarii;



badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii
dla środowiska;



prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia
poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym
ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;



prowadzenie rejestru poważnych awarii.

Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w zwalczaniu poważnej awarii z organami właściwymi
do jej prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii.
Zgodnie z wykazem zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej – stan na 31.12.2020 roku, najbliższe zakłady zlokalizowane są zgodnie z poniższą
mapą.
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Mapa 33 Lokalizacja zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
występujących w sąsiedztwie miasta Kalety –stan na 31.12.2020 roku

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z wykazem GIOŚ na terenie miasta Kalety nie występują zakłady przemysłowe o dużym
lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zakłady takie występują na terenach sąsiednich
zgodnie z powyższą mapą.
Najbliższe zakłady zlokalizowane są w Miasteczku Śląskim są nimi:
Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.12
Huta

Cynku

„Miasteczko

Śląskie”

S.A.

zrealizowała

szereg

prac

eliminujących

lub

ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko pozostałości z minionej działalności
produkcyjnej, jednakże nadal występują lokalne ogniska skażeń, trudne do zlokalizowania
Monitoring obszaru podzielono na trzy podgrupy, tj. punkty monitorujące: czynne składowisko
odpadów,

nieczynne

–

zrekultywowane

składowisko

odpadów

oraz

pozostałe

obiekty

technologiczne Huty.

12

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2029
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Coroczne badania wód potoku Woda Graniczna (JCWP Stoła od źródła do Kanara) prowadzone są
w celu zbadania wpływu odprowadzanych wód z Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” na całą
zlewnię Stoły i Małej Panwi.
Głównym celem polityki środowiskowej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jest stałe
zmniejszanie oddziaływania Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na środowisko, przy
wykorzystywaniu najlepszej dostępnej techniki tak, aby utrzymywać to oddziaływanie na
poziomie akceptowalnym przez społeczność lokalną i zgodnym z wymogami prawa.
Działając zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Spółka uznaje za najważniejsze w swoim
proekologicznym rozwoju:


oferowanie towarów o najwyższej czystości zgodnej ze standardami Unii Europejskiej,



stałe obniżanie emisji zanieczyszczeń przy wykorzystaniu najnowszych, dostępnych
urządzeń i technologii,



minimalizowanie powierzchni terenów, na które następuje negatywne oddziaływanie,



optymalizację gospodarki wodą i energią.

Zgodnie z powyższymi priorytetami:


ciągle monitoruje się ilość kadmu i ołowiu, wprowadzanych do obiegu gospodarczego
wraz z cynkiem,



utrzymuje się emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na jak najniższym
poziomie,



prowadzi się przerób jak największych ilości odpadów własnych, celem zminimalizowania
konieczności ich magazynowania na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Firma NITROERG S.A.
Firma zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych. Spółka działalność prowadzi w dwóch
zakładach, jednym zlokalizowanym w Bieruniu i drugim w Krupskim Młynie.
NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn posiada wdrożony, certyfikowany i wciąż doskonalony
system zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska – zgodny z wymaganiami normy ISO
14001:2015.
System ten funkcjonuje od 2003 roku i jest poddawany corocznej ocenie przez audytorów
jednostki certyfikującej TÜV Rheinland. Cele środowiskowe określa przyjęta przez Zarząd
NITROERG S.A. „Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa Informacji oraz Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy”, określająca kierunki działania całej firmy.
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Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 na bieżąco prowadzone są audyty wewnętrzne
oraz kontrole środowiskowe, oceniane są ryzyka i szanse, w tym również aspekty środowiskowe
wraz

z

porównaniem

administracyjnych.

ich

wartości

Zakres,

sposób

z

wymaganiami
oraz

ujętymi

częstotliwość

w

decyzjach

monitorowania

organów
procesów

technologicznych, w tym pomiary i ewidencjonowanie wielkości emisji odnoszą się do warunków
określonych w obowiązujących decyzjach środowiskowych.
4.10.1 Analiza SWOT –poważne awarie
Poważne awarie
Silne strony

Słabe strony

Brak na terenie gminy zakładów
zwiększonego lub dużego ryzyka zagrożenia
poważną awarią.

Brak możliwości oszacowania zagrożeń
poważnych awarii związanych
z np. transportem drogowym zwłaszcza
na drogach krajowych przebiegających przez
teren miasta.

Szanse

Zagrożenia

Bieżący monitoring i aktualizacja wykazów
prowadzonych przez GIOŚ dotyczących
przedsiębiorstw o dużym lub zwiększonym
ryzyku wystąpienia awarii.
Wzrastająca świadomość społeczna
związana z prowadzeniem działań
zapobiegawczych.

Występowanie zakładów przemysłowych
o dużym lub zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii w sąsiedztwie Kalet.

Zagrożenia/Rekomendacje
Na terenie miasta Kalety nie zdiagnozowano problemów związanych z wystąpieniem poważnych
awarii. Nie mniej jednak w sąsiedztwie gminy znajdują się zakłady przemysłowe, które znalazły
się na wykazie prowadzonym przez GIOŚ dotyczącym zakładów przemysłowych o dużym lub
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Najbliższe zakłady znajdują się na terenie Miasteczka
Śląskiego i Gminy Krupski Młyn.
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5

Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ na lata 2021 - 2025 z perspektywą na lata
2026 - 2030 dla Miasta Kalety jest realizacja przez miasto polityki ochrony środowiska zbieżnej
z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
POŚ stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą
wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu miejskim.
Określone w dokumencie cele stanowią konsekwencję przeprowadzonej analizy stanu aktualnego
miasta w podziale na poszczególne kategorie wymienione w rozdziale 4 Programu.
Szczegółowy opis celów Programu oraz przypisane im kierunki interwencji wraz z identyfikacją
zadań opisano w poniższej tabeli.
Na moment przygotowania opracowania, trudno było wyznaczyć ramy finansowe przyszłych
zadań (zwłaszcza biorąc pod uwagę przyszłe możliwości współfinansowania inwestycji z nowej
perspektywy UE na lata 2021-2027, której końcowe założenia nie są jeszcze znane). Również w
tym przypadku informacje będą aktualizowane podczas procesu raportowania.
W poniższej tabeli w kolumnie odnoszącej się do wskaźników, przyjęto zasadę wskazywania jako
wartości bazowej - 0, rozwiązanie to pozwoli nie wskazanie przyrostu danego wskaźnika
w wartości docelowej.
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Tabela 16 Cele i kierunki interwencji Program Ochrony Środowiska dla miasta Kalety
Obszar
Interwencji

Wskaźniki
Cele
Nazwa wskaźnika

Liczba
zmodernizowanych
źródeł ciepła

Ochrona klimatu
i jakości
powietrza

Poprawa
jakości
powietrza na
terenie Kalet

Liczba obiektów
poddanych
termomodernizacj
i
Liczba
wybudowanych
instalacji OZE w
budynkach
mieszkalnych na
terenie gminy
(pompy ciepła)
Liczba
wybudowanych
instalacji OZE w
budynkach
publicznych na
terenie gminy

Wartość
Bazowa

168 szt.

Kierunek
Wartość
docelowa

interwencji

265 szt.
Ograniczenie
niskiej emisji na
terenie Kalet

13 szt.

29 szt.

1 szt.

5 szt.

Wzrost energii
pochodzącej z
OZE w ogólnym
bilansie
energetycznym
gminy

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Zadanie
monitorowane:
Wymiana przez
mieszkańców
miasta mocno
emisyjnych źródeł
ciepła na źródła
proekologiczne
Zadanie własne:
Termomodernizacja
zasobów gminnych

18 szt.

108 szt.

Zadania

Zadanie
monitorowane:
Montaż instalacji
OZE w budynkach
mieszkalnych na
terenie miasta

Urząd Miasta
Kalety/ mieszkańcy
gminy

Ograniczenia
w dostępie
do środków
finansowych na
współfinansowanie
inwestycji ze
środków krajowych
lub UE

Zadanie własne:
Montaż instalacji
OZE w budynkach
publicznych na
terenie Gminy
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Obszar
Interwencji

Wskaźniki
Cele
Nazwa wskaźnika

Wartość
Bazowa

Kierunek
Wartość
docelowa

interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

(pompy ciepła)
Liczba
zakupionego
taboru zero
emisyjnego

Zadanie własne:
0 szt.

1 szt.

Ograniczenie
emisji z
transportu
samochodowego

Zakup publicznego
taboru
samochodowego
zero emisyjnego
Zadanie własne

Zagrożenie
hałasem

Utrzymanie
dobrej jakości
środowiska
akustycznego
gminy

Osiągniecie norm
akustycznych
zgodnie z
obowiązującymi
przepisami

brak
zdiagnozo
wanych
przekrocze
ń w stanie
aktualnym

poziomy hałasu
zgodne z normami
wskazanymi w
rozporządzeniu
Ministra
Środowiska z dnia
14 czerwca 2007
r. w sprawie
dopuszczalnych
poziomów hałasu
w środowisku

Działania
związane z
ochroną przed
hałasem

Uwzględnienie
w polityce
przestrzennej
gminy konieczności
utrzymania
dobrego środowiska
akustycznego
na terenach
zabudowy
mieszkaniowej

Urząd Miasta
w Kaletach

Powstawanie
zakładów
przemysłowych/
produkcyjnych o
wzmożonym hałasie
produkcyjnym

Zadanie
monitorowanym:
Prowadzenie
monitoringu
środowiska
akustycznego

WIOŚ w Katowicach
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Obszar
Interwencji

Wskaźniki
Cele
Nazwa wskaźnika

Wartość
Bazowa

Kierunek
Wartość
docelowa

interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Zadanie własne
Budowa kanalizacji
sanitarnej.

Gospodarowanie
wodami i
gospodarka
wodno-ściekowa

Uporządkowan
ie gospodarki
wodnościekowej
Kalet

Długość
wybudowanej
sieci kanalizacji
sanitarnej

68700 mb

84089 mb

Działania
związane z
ochroną stanu
wód na terenie
Kalet

Wykonana zostanie
kanalizacja
podciśn. w
prawobrzeżnym
obszarze rz. Mała
Panew oraz
kanaliz.
grawitacyjnotłocznej w
lewobrzeżnym
obszarze tej rzeki.
Kanalizacja
obejmie łącznie 13
ulic. Łączna dł.
sieci (z przył.) ok
19 tys. m.

Urząd Miasta w
Kaletach

Ograniczenia w
dostępie do środków
finansowych na
współfinansowanie
inwestycji ze
środków krajowych
lub UE

Ścieki z
rozbudowanej sieci
kanalizacyjnej
zgodnie z zapisami
opracowanej
dokumentacji
technicznej będą
kierowane do
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Obszar
Interwencji

Wskaźniki
Cele
Nazwa wskaźnika

Wartość
Bazowa

Kierunek
Wartość
docelowa

interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Oczyszczalni
ścieków
mieszczącej się
przy ul.1-go Maja w
Kaletach. (Ilość
dobowa ścieków z
nowej sieci
wyniesie 100
m3/dobę co razem
z obecną ilością
odprowadzanych
ścieków wynoszącą
800 m3/dobę nie
spowoduje
przekroczenia
przepustowości
oczyszczalni, która
wynosi 1200
m3/dobę)

Liczba
przeprowadzonyc
h pomiarów
jakości wód na
terenie Gminy

Zadanie
monitorowanym:
0 szt.

Zadanie własne
Przedsiębiorstwa
Wody Polskie

Monitorowania
jakości wód
powierzchniowych
(osiągnięcie celów
środowiskowych)

Przedsiębiorstwo
Państwowe
Wody Polskie
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Obszar
Interwencji

Wskaźniki
Cele
Nazwa wskaźnika

Wartość
Bazowa

Kierunek
Wartość
docelowa

interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Zadanie własne
Zadanie związane
m.in. z:
Utworzenie
elementów
zielononiebieskiej
infrastruktury
na terenie
Kalet

Promieniowanie
elektromagnetyczne

Ochrona przed
nadmiernym
oddziaływanie
m pola
elektromagnetyczneg
o

Liczba
wybudowanej
niebiesko-zielonej
infrastruktury

Liczba
przeprowadzonyc
h pomiarów
poziomów pól
elektromagnetycz
nych

0 szt.

Brak
przeprowa
dzonych
pomiarów
na dzień
opracowan
ia
dokumentu
(rok 2021)

3 szt.

Zadanie własne
WIOŚ

Zadanie
związane z
zagospodarowaniem wód na
terenie miasta
Kalety

Przeciwdziałanie
negatywnemu
oddziaływaniu
pola
elektromagnetyc
znego

- budową
elementów mikro i
małej retencji na
terenie Kalet,

Urząd Miasta w
Kaletach

- zwiększeniem
udziału terenów
zielonych
(nasadzenia)
Zadanie własne/
zadanie
monitorowane
Kontrola miejsc
powstawania
potencjalnych
źródeł emisji pola
elektromagnetyczn
ego

WIOŚ

Nie zidentyfikowano
ryzyk dla tego
sektora na terenie
Miasta
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Obszar
Interwencji

Wskaźniki
Cele
Nazwa wskaźnika

Wartość
Bazowa

Kierunek
Wartość
docelowa

interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Zadanie własne

Gleby

Utrzymanie
dobrego stan
środowiska
glebowego w
Kaletach

Liczba
przeprowadzonyc
h kampanii

0 szt.

1 szt.

Przekazywanie
dobrych praktyk
w zakresie
ochrony
środowiska
glebowego

Przeprowadzenie
kampanii
uświadamiającej w
zakresie
ograniczenia presji
sektora rolniczego
na gleby

Urząd Miasta w
Kaletach

Nie zidentyfikowano
ryzyk dla tego
sektora na terenie
Miasta

Zadanie
monitorowane

Zasoby
geologiczne

Ochrona
zasobów
geologicznych
gminy

Liczba działań
monitorujących
prawidłową
eksploatację złóż
naturalnych w
Kaletach

0 szt.

W ramach
bieżących działań
administracyjnych

Racjonalne
użytkowanie
zasobów
geologicznych

Monitoring
prowadzenie
polityki
eksploatacji złóż
zgodnie z
wydanymi
pozwoleniami

Podmioty
posiadające
zgody/decyzje na
eksploatacje

Nie zidentyfikowano
ryzyk dla tego
sektora na terenie
Miasta
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Obszar
Interwencji

Wskaźniki
Cele
Nazwa wskaźnika

Wartość
Bazowa

Kierunek
Wartość
docelowa

interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Zadanie
monitorowane/
zadanie własne
Przeciwdziałanie
nielegalnemu
wydobywaniu złóż
surowców
naturalnych

Gospodarka
odpadami

Podnoszenie
świadomości
społecznej
mieszkańców
w zakresie
racjonalnej
gospodarki
odpadami

Urząd Miasta w
Kaletach/
OUG

Zadanie własne
Liczba
przeprowadzonyc
h kampanii
społecznych

2 szt.

7 szt.

Przeciwdziałanie
powstawaniu
odpadów

Prowadzenie
kampanii
społecznych
propagujących
ograniczenie
wytwarzania
odpadów w
gospodarstwach
domowych

Urząd Miasta w
Kaletach

Nie zidentyfikowano
ryzyk dla tego
sektora na terenie
Miasta
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Obszar
Interwencji

Wskaźniki
Cele
Nazwa wskaźnika

Wartość
Bazowa

Kierunek
Wartość
docelowa

interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Zadanie własne
Liczba podjętych
interwencji

Środowisko
przyrodnicze

0 szt.

3 szt.

Dobra jakość
środowiska
przyrodniczeg
o Kalet

Ochrona
zasobów
przyrodniczych
miasta
Liczba pomników
przyrody

12 szt.

Utrzymanie i
zachowanie stanu
istniejącego lub
wzrost

Przeciwdziałanie
aktom wandalizmu
na terenach
przyrodniczych

Zadanie
monitorowane
Monitoring stanu
obszarów cennych
przyrodniczo na
terenie Miasta

Urząd Miasta w
Kaletach
Nie zidentyfikowano
ryzyk dla tego
sektora na terenie
Miasta
RDOŚ w Katowicach
WIOŚ w Katowicach

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 17 Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem
Obszar
Interwenc
ji

Zadania

Podmiot
odpowiedzial
ny

Zadanie
monitorowane:
Wymiana przez
mieszkańców
miasta mocno
emisyjnych źródeł
ciepła na źródła
proekologiczne

Ochrona
klimatu i
jakości
powietrza

Zadanie własne:
Termomodernizacja
zasobów gminnych
Zadanie
monitorowane:
Montaż instalacji
OZE w budynkach
mieszkalnych na
terenie miasta

2021

0

Miasto Kalety/
mieszkańcy
gminy

Źródła

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji [PLN]

0

0

2022

200 000

3 000 000

0

2023

282 000

3 500 000

1 400 000

2024

0

0

0

2025

0

0

0

20262030

0

0

0

Łącznie

582 000

6 500 000

1 400 000

Zadanie własne:
Montaż instalacji
OZE w budynkach
publicznych na
terenie Gminy

0

1 200 000

1 500 000

0

0

0

2 700 000

Finansowania

Środki
własne/współfinansow
anie środki krajowe i
UE

Środki
własne/współfinansow
anie środki krajowe i
UE

Środki
własne/współfinansow
anie środki krajowe i
UE

Środki
własne/współfinansow
anie środki krajowe i
UE
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Obszar
Interwenc
ji

Zadania

Podmiot
odpowiedzial
ny

Źródła

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji [PLN]
2021

2022

2023

2024

2025

20262030

Łącznie

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

W ramach
bieżących
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

W ramach
bieżących
działań
administr
acyjnych

Finansowania

Zadanie własne

Zagrożeni
e hałasem

Uwzględnienie
w polityce
przestrzennej
gminy konieczności
utrzymania dobrego
środowiska
akustycznego
na terenach
zabudowy
mieszkaniowej
Zadanie
monitorowanym:
Prowadzenie
monitoringu
środowiska
akustycznego

Gospodar
owanie
wodami i
gospodark
a

Zadanie własne
Budowa kanalizacji
sanitarnej

Miasto Kalety

0

0

10 000 000

9 906 872

0

0

19 906 872

Środki
własne/współfinansow
anie środki krajowe i
UE

Środki
własne/współfinansow
anie środki krajowe i
UE

Środki własne
/współfinansowanie
środki krajowe i UE
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Obszar
Interwenc
ji

Zadania

wodnościekowa

Zadanie
monitorowanym:
Monitorowania
jakości wód
powierzchniowych
(osiągnięcie celów
środowiskowych)

Źródła

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji [PLN]

Podmiot
odpowiedzial
ny

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

Łącznie

Przedsiębiorst
wo Państwowe
Wody Polskie

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Środki własne
/współfinansowanie
środki krajowe i UE

Środki własne /
współfinansowanie
środki krajowe i UE

Finansowania

Zadanie własne

Promienio
wanie
elektroma
gnetyczne

Zadanie związane
m.in. z:
- budową
elementów mikr i
małej retencji na
terenie Kalet,
- zwiększeniem
udziału terenów
zielonych
(nasadzenia)
Zadanie własne/
zadanie
monitorowane
Kontrola miejsc
powstawania
potencjalnych

Miasto Kalety

Miasto Kalety/
WIOŚ

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1 500 000

3 500 000

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Środki własne / środki
WFOŚiGW
Dla WIOŚ: działania
administracyjne
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Obszar
Interwenc
ji

Zadania

Podmiot
odpowiedzial
ny

Źródła

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji [PLN]
2021

2022

2023

2024

2025

20262030

Łącznie

Finansowania

źródeł emisji pola
elektromagnetyczn
ego
Zadanie własne

Gleby

Przeprowadzenie
kampanii
uświadamiającej w
zakresie
ograniczenia presji
sektora rolniczego
na gleby

Miasto Kalety

0

7 000

0

0

0

0

7 000

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Środki własne
(możliwość pozyskania
wsparcia z WFOŚiGW w
Katowicach na
edukację ekologiczną).

Zadanie
monitorowane
Zasoby
geologicz
ne

Monitoring
prowadzenia
polityki
eksploatacji złóż
zgodnie z wydanymi
pozwoleniami

OUG

Środki własne
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Obszar
Interwenc
ji

Zadania

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

Łącznie

Miasto Kalety/
OUG

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Zadanie
monitorowane/
zadanie własne
Przeciwdziałanie
nielegalnemu
wydobywaniu złóż
surowców
naturalnych

Źródła

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji [PLN]

Podmiot
odpowiedzial
ny

Finansowania

Środki własne /
współfinansowanie
środki krajowe i UE

Zadanie własne

Gospodar
ka
odpadami

Prowadzenie
kampanii
społecznych
propagujących
ograniczenie
wytwarzania
odpadów w
gospodarstwach
domowych

Miasto Kalety

0

0

10 000

10 000

10 000

20 000

50 000

Środki własne
(możliwość pozyskania
wsparcia z WFOŚiGW w
Katowicach na
edukację ekologiczną).
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Obszar
Interwenc
ji

Zadania

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

Łącznie

Miasto Kalety

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Środki własne

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Bieżące
koszty
działań
administr
acyjnych

Środki własne

Zadanie własne

Środowisk
o
przyrodni
cze

Przeciwdziałanie
aktom wandalizmu
na terenach
przyrodniczych
Zadanie
monitorowane
Monitoring stanu
obszarów cennych
przyrodniczo na
terenie Miasta

Źródła

Szacunkowe koszty realizacji inwestycji [PLN]

Podmiot
odpowiedzial
ny

RDOŚ w
Katowicach/
WIOŚ

Finansowania

Źródło: Opracowanie własne
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6

Analiza źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska

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.



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).
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System realizacji programu ochrony środowiska

Opiniowanie
Projekt Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na lata
2026-2030 został poddany opiniowaniu zgodnie z zapisamiart.17.1 Ustawy Prawo Ochrony
Środowiska.
Instytucje zaangażowane w proces przygotowania Programu/Interesariusze
Podczas tworzenia niniejszego dokumentu pozyskano dane od m.in.:


Urzędu Miasta w Kaletach,



Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,



Głównego Urzędu Statystycznego/Bank Danych Lokalnych,



Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;



Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach,



Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,



Państwowego Instytutu Geologicznego.

Interesariuszami którzy osiągną korzyści z realizacji założeń dokumentu są:


Miasto Kalety,



Ogół mieszkańców Miasta Kalety, za sprawą poprawy jakości życia w Kaletach,



Mieszkańcy miejscowości sąsiednich za sprawą m.in. wzrostu jakości powietrza,
ograniczeniu presji antropogenicznej na środowisko naturalne (ograniczenie skażenia
wód, ograniczenie niskiej emisji itp.).

Realizacja
Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na
lata 2026-2030 będzie należało do zadań miasta. W proces realizacji poszczególnych kierunków
działań wskazanych w rozdziale 5 (działania własne) będą włączeni wyspecjalizowani pracownicy
Urzędu Miasta Kalety posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji i koordynowaniu zadań
w poszczególnych sektorach objętych analizą w ramach POŚ.
Miasto wykazuje również gotowość ewentualnej współpracy z dedykowanymi podmiotami
wymienionymi w tabeli nr 18, odpowiedzialnymi za realizację zadań wskazanych jako działania
koordynowane.
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Realizacja założeń dokumentu pozwoli na kształtowanie polityki ochrony środowiska zgodnej
z zasadami zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu spójności z obowiązującymi zapisami
dokumentów

środowiskowych

obowiązujących

dla

województwa

śląskiego

i

powiatu

tarnogórskiego.
Sprawozdawczość
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U.2021.1973) Burmistrz miasta Kalety co 2 lata przedstawia Radzie Gminy Raport z realizacji
Programu Ochrony Środowiska.
Monitorowanie
Monitorowanie ma spełniać przede wszystkim funkcję wewnętrznej kontroli stanu realizacji
poszczególnych zadań zaplanowanych w Programie. Powinien to być proces ciągły trwający aż do
zakończenia prac nad danym projektem. Podjęcie takich działań zwiększa prawdopodobieństwo
ukończenia zadań zaproponowanych w harmonogramie oraz pozwoli na zapobieganie problemom
zagrażającym realizacji poszczególnych zadań.
W proces monitorowania postępu realizacji zadań zaplanowanych w ramach POŚ będą
zaangażowania wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta w Kaletach w tym m.in.:


Wydział Strategii i Rozwoju Gminy w skład którego wchodzą:
−

Referat Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska,

−

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej,
Promocji i Informacji,

−


Miejska oczyszczalnia ścieków.

Wydział Finansowo – Budżetowy

Zakres monitoringu realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata
2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030 powinien obejmować ocenę:


stopnia wykonania określonych zadań,



stopnia realizacji przyjętych celów,



rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami, a ich wykonaniem oraz analizę
tych rozbieżności.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki monitorowania Programu, przyjmując, że lista ta nie
jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie w miarę potrzeb modyfikowana.
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Tabela 18 Wskaźniki monitorowania postępów realizacji POŚ
Kierunek interwencji

Wskaźniki
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Ograniczenie niskiej emisji na

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

szt.

terenie Kalet

Liczba obiektów poddanych termomodernizacji

szt.

Liczba wybudowanych instalacji OZE w budynkach
Wzrost energii pochodzącej z OZE

mieszkalnych na terenie gminy

szt.

w ogólnym bilansie
energetycznym gminy

Liczba wybudowanych instalacji OZE w budynkach
publicznych na terenie gminy

Ograniczenie emisji z transportu
samochodowego
Działania związane z ochroną
przed hałasem

szt.

Liczba zakupionego taboru zero emisyjnego

szt.

Poziom hałasu

dB

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

km

Działania związane z ochroną
stanu wód na terenie Kalet

Liczba przeprowadzonych pomiarów jakości wód na
terenie Gminy

szt.

Zadanie związane z
zagospodarowaniem wód na

Liczba wybudowanej niebiesko-zielonej infrastruktury

szt.

Liczba przeprowadzonych kampanii

szt.

terenie miasta Kalety
Przekazywanie dobrych praktyk w
sektorze rolnictwa
Racjonalne użytkowanie zasobów

Liczba działań monitorujących prawidłową eksploatację

geologicznych

złóż naturalnych w Kaletach

Przeciwdziałanie powstawaniu

szt.

Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych

szt.

Ochrona zasobów przyrodniczych

Liczba podjętych interwencji

szt.

miasta

Liczba pomników przyrody

szt.

odpadów

Źródło: Opracowanie własne

Do określenia powyższych wskaźników posłużą dane udostępniane przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska (GIOŚ), Główny Urząd Statystyczny (GUS), dane własne Miasta dotyczące
postępu w realizacji założonych działań inwestycyjnych.
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Wartości zaplanowanych do realizacji wskaźników przedstawiono w tabeli nr 16.
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