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Dotyczy: Odpowiedzi na interpelację w sprawie analizy możliwości osiągnięcia przez miasto Katowice 

neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

 

W odpowiedzi na interpelację nr 69/2019 z dnia 29.12.2019 r. informuję, że miasto Katowice 

zleciło wykonanie i opracowanie „Planu na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice 

(SECAP)”, którego jednym z celów jest określenie długofalowej strategii pod względem ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych i pyłów PM10 oraz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i 2050 w kontekście aktualnych 

polityk oraz strategii europejskich, uwarunkowań krajowej i lokalnej polityki energetycznej, aktualnych strategii 

i polityk miasta oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującym „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta 

Katowice” przyjętym Uchwałą  LII/1060/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. obecna struktura zużycia energii we wszystkich 

sektorach w tym produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie paliw na potrzeby transportu opiera się 

z zdecydowanej większości na wykorzystaniu paliw kopalnych i w niewielkim stopniu zależy od działań miasta 

Katowice. 

Ponadto zwracam uwagę, że pojęcie neutralności klimatycznej nie oznacza pokrycia zapotrzebowania na 

energie danego obszaru wyłącznie ze źródeł odnawialnych, ale wszystkie działania mające na celu zachowanie 

równowagi bilansowej emisji i pochłaniania CO2. 

 
Z poważaniem 

 
Janusz Waląg 
 
Sekretarz 
Miasta Katowice 

 

 

Prowadzący sprawę: Jakub Kułach, Biuro Zarządzania Energią, tel. 32 259 34 32 
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