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WSTĘP 

 Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą posiada „Założenia do Planu zaopatrzenia Miasta 

i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2015” 

opracowane w czerwcu 2001 roku. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm. wynikającymi z Dz. U. 2013 r. poz. 

984, poz. 1238), który określa, że projekt Założeń sporządza się na okres 15 lat i aktualizuje 

co najmniej raz na 3 lata. W okresie od 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94 poz. 551 ze zm. wynikającymi z Dz. U. 

2012 r. poz. 1203, poz. 1397), która przewiduje dla sektora publicznego wzorcową rolę w 

zakresie poprawy efektywności energetycznej. Powodem sporządzenia niniejszego planu jest 

także konieczność planowego, sukcesywnego dostosowania możliwości systemów 

zaopatrzenia do aktualnych uwarunkowań lokalnych Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

Sporządzenia dokumentu wymagało uwzględnienie zmian, jakie od 2001r. miały 

miejsce w zakresie istotnych okoliczności wpływających na jego treść. Zmiany te dotyczą: 

- zmiany przepisów prawnych regulujących obowiązki gminy związane z planowaniem 

energetycznym; 

 zmiany planów przedsiębiorstw energetycznych; 

 zmiany w zakresie demografii, preferencji i możliwości społeczeństwa w gminie, 

związanych z wykorzystaniem energii 

  zmiany w zakresie polityki i strategii gminy;  

 inne zmiany. 

W opracowaniu uwzględniono najnowsze analizy odnośnie rozwoju gospodarczego, 

społecznego, trendów demograficznych i innych istotnych czynników mogących mieć 

znaczenie dla polityki energetycznej Gminy. Dane dotyczące zasobów odnawialnych źródeł 

energii pochodzą z opracowań ekspertów zewnętrznych i opracowań statystycznych. Obok 

oszacowania zasobów poszczególnych źródeł energii odnawialnej, określony został stopień 

ich wykorzystania. Szacowanie potencjału i zapotrzebowania energetycznego gminy oparte 

zostało o analizę zużycia energii elektrycznej i zużycia nośników energii. Dane związane z 

energetyką zawodową oparto na dostępnych danych statystycznych oraz danych będących w 

posiadaniu przedsiębiorstw energetycznych. 
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Dokument systematyzuje i łączy jednocześnie zagadnienia oszczędzania energii i 

ochrony środowiska. W trakcie opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do roku 2030”, korzystano 

z szeregu informacji z Urzędu Miasta i Gminy, danych otrzymanych od przedsiębiorstw 

energetycznych działających na terenie gminy, danych dostępnych na stronach GUS-u oraz 

przeprowadzonych ankiet, związanych z przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. do roku 2020. 

 

1  Podstawa prawna opracowania 

 Podstawę prawną opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011-2026” 

stanowi art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: 

Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. 

zm.), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. 

Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz 

na 3 lata. 

Zgodnie z art. 18 ust 1 powyższej ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe należy: 

 planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

na obszarze gminy; 

 planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy; 

 finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie 

gminy. 

 Ponadto, zgodnie z artykułem 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95, tekst jednolity: Dz. 

U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie 

mieszkańców w energię elektryczną i cieplną oraz gazową. 
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1.1 Uwarunkowania prawne 

 Niniejsze opracowanie pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dobrzyń nad Wisłą, odpowiada pod 

względem redakcji wymogom art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, tekst jednolity: Dz. U. z 

2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) . Opracowany dokument zawiera: 

- Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię  

 elektryczną i paliw gazowych.  

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 

- Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z  

 uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach  

 energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz  

 zagospodarowania ciepła odpadowego, 

- Zakres współpracy z innymi gminami.  

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

2 Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi 

2.1 Polityka energetyczna UE 

W związku z przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii oraz 

inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów 

prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających 

tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty 

prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
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Realizacja polityki energetycznej UE opiera sie na wdrażaniu przez poszczególne 

kraje członkowskie dyrektyw regulujących sektor energetyki. 

 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w 

sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz 

uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG 

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych 

państwach członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie 

inwestycji, utrzymania i innych wydatków n a urządzenia zużywające energię, usługi 

energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że 

państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania 

energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 

r.). Tak więc na terenie Polski, a zatem i gminy Dobrzyń nad Wisłą, konieczne jest wdrożenie 

przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród 

mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii. 

 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 

w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej 

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 

Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł 

energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz 

stworzenie podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie 

z jej zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku 

zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz 

promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym, 

dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych do 

produkcji energii elektrycznej. 

 Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. 

dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca 

dyrektywę 96/92/WE. 
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Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może 

zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię 

elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystuj ą odnawialne 

źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkuj ą łącznie ciepło i elektryczność. W ten 

sposób w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym 

Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. 

 Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju 

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do 

racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do 

tych celów można zaliczyć: 

1. Cel ogólny: ograniczyć zmiany klimatu oraz ich koszty i negatywne skutki, jakie 

obciążają społeczeństwo i środowisko naturalne; 

2. Cel operacyjny: do roku 2020 średnio 12% zużywanej energii oraz 21% zużywanej 

elektryczności, co jest wspólnym, lecz różniącym się celem, powinno pochodzić ze 

źródeł odnawialnych; 

3. Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich 

nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy; 

4. Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia 

nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne 

wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby 

naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych. 

2.2 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Do najważniejszych krajowych uregulowań prawnych kształtujących politykę  

energetyczną państwa i regulujących rynek energetyki należą obecnie: 

 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z 

późniejszymi zmianami ) 
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 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. 

U. Nr 80, poz 717). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2001.62.627) 

 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termo- 

modernizacyjnych wraz z zmianami z dnia 21 czerwca 2001 (tekst jednolity). (Dz.U 

wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 ( Dz.U. Nr 76, poz. 808 )) 

 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w 

skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2657), które weszło 

w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie 

ogłoszenia raportu określającego cele w zakresie udziału energii elektrycznej 

wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących sie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-

2014 (M.P. Nr 53, poz. 731). 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 

551)  

 

Polityka energetyczna państwa określa w szczególności: 

 bilans paliwowo-energetyczny kraju; 

 zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii; 

 zdolności przesyłowe, w tym połączenia transgraniczne; 

 efektywność energetyczna gospodarki; 

 działania w zakresie ochrony środowiska; 

 rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 wielkości i rodzaje zapasów paliw; 
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 kierunki restrukturyzacji i przekształceń własnościowych sektora paliwowo-

energetycznego; 

 kierunki prac naukowo-badawczych; 

 współpracę międzynarodową. 

Polityka energetyczna państwa jest opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju kraju i zawiera: 

 ocenę realizacji polityki energetycznej państwa za poprzedni okres; 

 część prognostyczna obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat; 

 program działań wykonawczych na okres 4 lat zawierający instrumenty jego realizacji. 

Politykę energetyczną państwa opracowuje się co 4 lata. 

Najważniejsze zasady polityki energetycznej Polski do 2025r.: 

 harmonijne gospodarowanie energią w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, 

 pełna integracja polskiej energetyki z europejską i światową, 

 wypełnianie zobowiązań traktatowych Polski, 

 zasada rynku konkurencyjnego z niezbędną administracyjną regulacją, 

 wspomaganie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku został przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą nr 202/2009. 

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano: 

 w zakresie poprawy efektywności energetycznej: 

 dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną; 

 konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do 

poziomu UE-15; 

 w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: 
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 racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

 dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego; 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako 

uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od 

różnych dostawców z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych; 

 budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających 

utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych; 

 zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych 

środowisku technologii; 

 w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej: 

 przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom 

warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na 

bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej 

kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, 

budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych; 

 w zakresie rozwoju wykorzystania OZE: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach 

następnych; 

 osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji; 

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym 

biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy

 energetyka odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną; 

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 

stanowiących własność Skarbu Państwa; 
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 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

surowcach; 

 w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków: 

 zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to 

przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen; 

 w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko: 

 ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego; 

 ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,  

 ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

 minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze 

wykorzystanie ich w gospodarce; 

 zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.  

Program dla elektroenergetyki 

Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju 

gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze 

zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych 

źródeł energii. 

W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in. 

 promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych; 

 ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia 

redukujące tę emisję; 

 wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx. 
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Polityka ekologiczna państwa do roku 2030 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do 

roku 2016 Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Do 

najważniejszych należy zaliczyć: 

 rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla 

dokumentów strategicznych 

 wdrażanie systemu ‘zielonych certyfikatów’ dla zamówień publicznych 

 promocja ‘zielonych miejsc pracy’ z wykorzystaniem funduszy europejskich oraz 

promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska 

przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych. 

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w 

zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują: 

 dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów 

energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP), 

 dyrektywy CAFE, 

 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 

2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy). 

 

2.3 Strategia rozwoju województwa Kujawsko - pomorskiego do roku 

2020 – Plan modernizacji 2020+ 

Strategia rozwoju województwa (SRW) zgodnie z Założeniami systemu zarządzania 

rozwojem Polski stanowi element szerszego systemu programowania rozwoju kraju 

przedstawionego za pomocą spójnej hierarchii dokumentów w tym zakresie. W systemie tym 

zachowana jest spójność celów rozwojowych poprzez ustanowienie zależności między 

dokumentami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz między dokumentami 

poszczególnego szczebla. Wobec powyższego SRW jest dokumentem spójnym z innymi 

dokumentami regionalnymi, w tym z Planem zagospodarowania przestrzennego 

województwa (PZPW) oraz z dokumentami krajowymi: Długookresową Strategią Rozwoju 
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Kraju (DSRK); Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju (ŚSRK),9 strategiami 

zintegrowanymi, strategiami ponadregionalnymi; Koncepcją Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju (KPZK). 

Osią przewodnią Strategii jest modernizacja województwa, rozumiana jako 

zdecydowane działania skoncentrowane na wybranych dziedzinach, szczególnie ważnych dla 

jakości życia Mieszkańców i konkurencyjności województwa. Strategia obrazuje m.in.: 

 rozwój sektora energetyki odnawialnej bazującej na surowcach okołorolniczych, 

 rozwój produkcji biomasy na cele energetyczne, 

 poprawę infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla zdolności 

przeładunkowych 

 poprawę dostępności kolejowej województwa w transporcie pasażerskim i towarowym 

 poprawę infrastruktury stacji i przystanków kolejowych dla obsługi pasażerskiej oraz 

rozwój ich zdolności do pełnienia roli węzłów multimodalnych w transporcie 

pasażerskim 

 upowszechnianie nowych rozwiązań z zakresu budownictwa, architektury i 

urbanistyki;  

 wskazuje się tu szczególnie na stosowanie nowoczesnych technologii budownictwa 

pasywnego, termomodernizacji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

 zwiększenie efektywności energetycznej i pozyskanie energii z niskoemisyjnych 

źródeł; szczególnie ważne są tu kwestie rozwoju energooszczędnego budownictwa, a 

także spełnianie minimalnych kryteriów takich jak: oszczędność energii i efektywność 

energetyczna, przede wszystkim w odniesieniu do wszelkich projektów 

infrastrukturalnych gdzie przewidziana jest budowa i modernizacja budynków oraz 

przyznanie rzeczowych mechanizmów preferencji dla projektów, maksymalizując 

efektywność energetyczną i oszczędność energii, co pobudza rozwój sektora 

budowlanego, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, zmniejsza emisję gazów 

cieplarnianych poprzez odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów 

  rozwój niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu  

 planowanie przestrzenne i inwestycje infrastrukturalne z uwzględnieniem 

konieczności adaptacji do zmian klimatu, a także ochrony środowiska co obejmuje 

także ograniczenie zjawiska „rozlewania się miast”. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 

2014-2020 jest podstawowym instrumentem realizacji celów Strategii rozwoju województwa 

kujawsko-pomorskiego do roku 2020 –Plan modernizacji 2020+.  

Strategia Programu jest w pełni spójna z celami krajowymi wskazanymi w Strategii 

Rozwoju Kraju do 2020 roku i jednocześnie zachowuje synergię z celami Strategii Europa 

2020. 

2.4 Programy ochrony powietrza  

Programy ochrony powietrza opracowane dla stref województwa kujawsko - 

pomorskiego: 

 Uchwała Nr LIV/834/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 

października 2014 r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla 4 

stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia 

przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu w powietrzu. 

 Uchwała Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 

stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy 

kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla 

pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu. Termin realizacji programu 

ustalono na dzień 31 grudnia 2020 roku.  

 Uchwała Nr XVI/302/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 

grudnia 2011 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 15 stref 

województwa kujawsko – pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych 

benzo(α)pirenu. Program powstał na podstawie oceny rocznej jakości powietrza 

sporządzonej za rok 2007, a termin realizacji ustalono na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

  Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,  

 Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami jest podstawą działań 

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie polityki ekologicznej i 

tworzenia innych programów branżowych oraz stanowi podstawę do formułowania 

wytycznych do powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.  
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 Program ochrony środowiska Województwa Kujawsko-pomorskiego z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. na lata 2011-2014 z  

 Program zawiera ocenę stanu środowiska województwa kujawsko-pomorskiego z 

uwzględnieniem prognozowanych danych oraz wskaźników ilościowych 

charakteryzujących poszczególne komponenty środowiska. Został on sporządzony w 

układzie zbliżonym do układu Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016. Jednym z pięciu obszarów priorytetowych wyznaczonych 

w Programie jest poprawa jakości środowiska, w ramach którego sprecyzowano cele 

średniookresowe do 2018 r., m.in.: poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do 

osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu do 2020 r.  

2.5 Poziom lokalny  

Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe – aktualizacja do roku 2020 dla gminy Dobrzyń nad Wisłą jest 

zgodny przede wszystkim: 

Na szczeblu krajowym: 

 z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z „Polityki Energetycznej Polski 

do2030 roku”, 

 ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej, 

 z Polityką Klimatyczną Polski, 

 z ustawą o efektywności energetycznej, 

 z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 

Na szczeblu wojewódzkim: 

 z wytycznymi Programu Ochrony Powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej, w której 

został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu, 

 z Programem Ochrony Powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej, w której zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego 

PM2,5 w powietrzu, 

 z Programem Ochrony Powietrza dla stref województwa kujawsko-pomorskiego, w 

których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, 
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 z Programem Ochrony Środowiska Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 

2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku, 

 ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-pomorskiego do 2030 roku,  

Na szczeblu lokalnym: 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 

  „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-

2011”, Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Rada Miejska w Dobrzyniu nad 

Wisłą, Uchwała Nr 86 / XV / 2003 z dnia 1 grudnia 2003r.; 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Dobrzyń nad Wisłą”, przyjęte przez Rade Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą 

Uchwałą Nr XII/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

Opracowanie, określa kierunki polityki ekologicznej na lata 2013 - 2016 oraz 2017-

2020 

 „Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-

2011”, Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Rada Miejska w Dobrzyniu nad 

Wisłą, Uchwała Nr 86 / XV / 2003 z dnia 1 grudnia 2003r.; 

Cele Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe –do roku 2030 są także zgodne i zbieżne z przyjętymi 

priorytetami na poziomie gminnym, które wyznaczają m.in. poniższe dokumenty 

strategiczno-planistyczne: 

2.6 Strategia rozwoju gminy  

Strategia jest podstawowym dokumentem planistycznym, który wskazuje 

najważniejsze cele dalszego rozwoju gminy i określa sposób osiągnięcia tych celów. To 

dokument kierunkowy, który jest podstawą do podejmowania skoordynowanych działań 

przez władze gminy. Do celów strategicznych należy również dbanie o wysoką jakość 

środowiska naturalnego oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, co czyni Plan 

gospodarki niskoemisyjnej spójny z założeniami tego dokumentu. Strategia Rozwoju, jako 
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instrument podnoszenia konkurencyjności lokalnej jednostki terytorialnej, stanowi 

kompleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju oraz warunki, zasady i 

etapy ich osiągnięcia. Strategia Rozwoju jest nadrzędnym instrumentem zarządzania 

rozwojem lokalnym i podstawą długookresowej, lokalnej polityki społeczno-gospodarczej. 

Planowanie strategiczne stanowi niezbędny element procesu programowania rozwoju 

jednostki samorządu terytorialnego. Przekazanie części uprawnień władzy centralnej na 

szczebel samorządowy powoduje przeniesienie części odpowiedzialności za jakość życia 

mieszkańców na lokalne władze, co z kolei rodzi potrzebę efektywnego i kreatywnego 

zarządzania posiadanymi zasobami. Jedynie właściwe i starannie zaplanowane zadania mają 

szansę zarówno zaspokoić zbiorowe potrzeby społeczności, jak i stworzyć komfortowe 

warunki dla samorealizacji jednostek. 

Strategia Rozwoju gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 ujmuje główne cele i 

uwarunkowania jej rozwoju w horyzoncie do 2020 roku, w zmieniających się 

uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Strategia, jako koncepcja rozwoju 

lokalnego, pełni z jednej strony funkcję źródła informacji o procesach społeczno-

gospodarczych na danym terenie i stanowi istotną inwentaryzację zjawisk zachodzących w 

jednostce terytorialnej. Z drugiej strony ułatwia i zwiększa spójność podejmowanych przez 

władze lokalne decyzji, jest planem działania władz lokalnych i wyznacznikiem bieżących 

działań. 

Priorytetem władz samorządowych miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą jest stałe 

dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy. Działalność władz i urzędników 

samorządowych wiąże się z koniecznością skutecznego rozwiązywania wielu istotnych 

problemów, które mają bezpośredni wpływ na poziom i warunki życia na terenie gminy. 

Wymaga to realizacji różnorodnych przedsięwzięć, zarówno infrastrukturalnych, jak i 

społecznych. Ich skuteczna i efektywna realizacja nie może być oparta tylko na bieżących 

decyzjach, które nie są powiązane z dalekosiężnymi celami strategicznymi. 
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3 Ogólna charakterystyka gminy 

3.1 Identyfikacja obszaru 

Gmina i Miasto Dobrzyń nad Wisłą jest jedną z 34 gmin miejsko-wiejskich na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego i jedną z dwóch na terenie powiatu lipnowskiego.  

 

Mapa 1 Ogólna charakterystyka obszaru objętego planem 

 

Źródło: www.regioset.pl 

 

Gmina zajmuje powierzchnię 115,4 km
2
, z czego 5,5 km

2
 zajmuje miasto, pozostałe 

109,9 k
2
 to obszary wiejskie. Pod względem administracyjnym wydzielono tu 24 jednostki 

sołeckie obejmujące 30 miejscowości wiejskich 

Gminę i Miasto Dobrzyń nad Wisłą zamieszkuje 7 842 osób (stan na XII 2014, 

www.stat.gov.pl). W samym mieście 2256, pozostałe 5586 przypada na tereny wiejskie. 

Aktualnie średnia gęstość zaludnienia wynosi prawie 68 osób/km 
2
, z czego na terenie miasta 

gęstość zaludnienia wynosi ok. 410 osób/km 
2
.  

Mapa 2 Położenie gminy Dobrzyń nad Wisłą 
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Źródło: www.regioset.pl 

3.2 Powierzchnia ziemi 

Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Dobrzyń nad Wisłą położona jest w 

obrębie Mezoregionu Pojezierze Dobrzyńskie, będącego częścią makroregionu Pojezierze 

Chełmińsko-Dobrzyńskie (J. Kondracki). Południowy niewielki fragment gminy obejmuje 

mezoregion Kotlina Płocka, będąca częścią makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkej 

(J. Kondracki, J. Ostrowski). 

Pod względem geomorfologicznym obszar gminy w znacznej części położony jest na 

wysoczyźnie morenowej ukształtowanej w wyniku zlodowacenia Wisły i zbudowanej 

głównie z utworów gliniastych. Jest to obszar stosunkowo mało urozmaicony, poprzecinany 

kilkoma niewielkimi rynnami subglacjalnymi. Jedynie w północno-wschodniej części gminy 

występują utwory piaszczyste związane z sandrem Skrwy. Najbardziej urozmaicony, pod 

względem rzeźby terenu, fragment gminy to krawędź wysoczyzny. Od strony Wisły jest ona 

stroma, różnice wysokości wynoszą tu 50-60 m. Występują w niej liczne rozcięcia erozyjne i 

denudacyjne oraz osuwiska. Rzędne terenu oscylują w granicach 90-120 m n.p.m. 

Południową granicę gminy stanowi tzw. wzgórze nadwiślańskie”. Warstwy pliocenu i 

miocenu są tutaj silnie zaburzone glacitektonicznie. Trzeciorzęd jest miejscami wysunięty na 

powierzchnię terenu. Wychodnie iłów trzeciorzędowych w krawędzi wysoczyzny ułatwiają 

rozwój osuwiska i zsuwów ku dolinie Wisły. 

Obszar Pojezierza Dobrzyńskiego pokrywają w całości osady czwartorzędowe o 

bardzo różnej miąższości. Starsze osady trzeciorzędowe występują jedynie lokalnie m.in. na 



Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015 -2030 

 

21 

terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. Najważniejszą cechą budowy geologicznej omawianego 

obszaru jest elewacja trzeciorzędu (tzw. „elewacja płocka”). Warstwy osadów 

trzeciorzędowych są na dużym obszarze gminy zaburzone i pofałdowane. Utwory 

czwartorzędowe występują tu generalnie w formie dwóch poziomów glin zwałowych 

rozdzielonych serią piaszczysto-żwirową. Najstarszymi osadami czwartorzędu jest glina 

zwałowa zlodowacenia południowopolskiego, występująca najczęściej w licznych depresjach. 

Z okresu interglacjału mazowieckiego pochodzą piaski rzeczne i piaski ze żwirami. Osady 

zlodowacenia środkowopolskiego występują nie tylko w obrębie depresji trzeciorzędu, lecz 

budują ówczesną wysoczyznę. Miąższość gliny zwałowej waha się w granicach 30-60 m. 

Interglacjał emski reprezentują piaski różnoziarniste ze żwirem o miąższości ok. 10 m, 

znajdujące się ok. 30 m pod osadami zlodowacenia Wisły. Osady zlodowacenia Wisły budują 

m.in. formy marginalne lądolodu ciągnące się od Gójska w stronę Płocka. Są to piaski, żwiry, 

głazy moreny czołowej i glina zwałowa, której miąższość wynosi ok. 10 m. Podobne osady 

zachowały się w okolicy Chalina i dalej w kierunku południowo-wschodnim. Miąższość gliny 

zwałowej fazy leszczyńskiej, poznańskiej oraz kujawskiej (zwanej obecnie subfazą kujawsko-

dobrzyńską), która występuje na znacznych obszarach gminy, waha się najczęściej od kilku 

do kilkunastu metrów. We wschodniej części gminy znajdują się osady wodnolodowcowe 

tworzące sandr dobrzyński (sandr Skrwy). 

3.3  Gleby 

Na obszarze gminy Dobrzyń nad Wisłą przeważają gleby wytworzone z piasków 

naglinowych i glin lekkich Są to gleby brunatne właściwe i brunatne wyługowane oraz 

częściowo płowe. Na podstawie klasyfikacji bonitacyjnej ustalonej w celu określenia wartości 

produkcyjnej gleb można zaliczyć gleby tego terenu w przeważającej części do klasy I - IIIb i 

mniejszej części do klasy IV i V. 

Gmina posiada najlepsze gleby wśród gmin powiatu lipnowskiego. Udział gleb w 

klasach bonitacyjnych I-III stanowi 50,2% użytków rolnych, stąd rolnictwo stanowi główną 

dziedzinę gospodarki na terenie gminy. 

Gleby bardzo dobrych klas bonitacyjnych (–III) występują pasem wzdłuż Wisły - od 

Szpiegowa poprzez Krojczyn, Kepę, Grochowalsk, Tulibowo, Glewo, Zbyszewo, 

Bachorzewo, Płomiany, Dobrzyń do Kamienicy i Leni Wielkich. W rejonie północnym gminy 
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w sołectwach Dyblin, Główczyn, Kisielewo, Wierznica, Kochoń, Mokowo, Chalin, 

Michałkowo, Ruszkowo przeważają gleby klasy IV i V. 

3.4 Lasy 

Lasy na terenie gminy, jak już wspomniano, zajmują powierzchnię wynoszącą 

zaledwie 2,7% ogólnej powierzchni gminy. Ponadto, rozmieszczenie kompleksów leśnych 

jest nierównomierne. Niewielkie kompleksy leśne występują w rejonie miejscowości: Chalin, 

Ruszkowo, Lenie Małe, Wierznica oraz Dyblin. Są to drzewostany sosnowe w wieku 40-60 

lat, z licznymi domieszkami gatunków liściastych (brzozy, garbu), wykształcone na 

siedliskach boru mieszanego świeżego.  

3.5 Obszary istotne dla funkcjonowania systemu ekologicznego  

Trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska – razem) zajmują powierzchnię ponad 618 ha, 

co stanowi około 5,35% obszaru gminy. Jest to wskaźnik niski i powoduje, że przedstawione 

wcześniej oddziaływanie łąk i użytków zielonych jest widoczne tylko na niektórych 

obszarach. 

Tereny bagienne. Tworzą je przede wszystkim silnie nawodnione torfowiska. Są one 

naturalnymi i potężnymi zbiornikami retencyjnymi, wpływającymi hamująco, a zarazem 

regulująco na odpływ wód powierzchniowych ze zlewni oraz wód podziemnych, 

znajdujących się w sąsiedztwie torfowisk. Torfowiska pełnią dominującą rolę jako magazyny 

wielkiej ilości materii organicznej. Torfowiska są czynnikiem umożliwiającym utrzymanie 

czystych wód w ciekach i strumieniach. W przypadku gminy Dobrzyń nad Wisłą jest to 

zagadnienie szczególnie ważne, gdyż stanowi ona obszar na którym prowadzona jest 

intensywna gospodarka rolna. 

Kompleksy łąkowo-bagienne stanowią ostoję dla wielu gatunków zwierząt. Dotyczy 

to zwłaszcza licznej fauny wodnej, odgrywającej ważną funkcję w łańcuchu pokarmowym i 

stanowiącej pożywienie dla takich zwierząt jak ptaki i drobne ssaki. W intensywnie 

użytkowanym gospodarczo krajobrazie, kompleksy te są bardzo ważnymi ostojami dla wielu 

zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i ich biocenoz, w tym zwłaszcza ornitofauny. 
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Zespoły roślinności krzewiastej oraz zadrzewienia występujące jako: przydrożne, 

śródpolne i przyzagrodowe. Tworzą one niewielkie z reguły zespoły zieleni, rozmieszczone 

na całym analizowanym obszarze. Zadrzewienia śródpolne pełnią ważną rolę jako ostoja dla 

zwierząt. Na obszarze gminy Dobrzyń nad Wisłą znajduje się 8 obiektów posiadających 

cechy parków. Wyróżniają się one spośród innych zespołów roślinnych składem 

florystycznym i założeniami architektoniczno-przestrzennymi. Zalicza się do nich parki w 

miejscowościach: Bachorzewo, Chalin, Grochowalsk, Kamienica, Kisielewo, Krojczyn, Lenie 

Wielkie i Płomiany. 

Udział terenów biologicznie czynnych w stosunku do ogólnej powierzchni gminy jest 

dość niski. Jest to konsekwencja uwarunkowań przyrodniczych w tym zwłaszcza 

występowania dobrych gleb oraz związanej z tym funkcji rolniczej. Silna antropogenizacja 

środowiska doprowadziła do głębokich przeobrażeń, których efektem była likwidacja 

naturalnych zespołów roślinnych. Spowodowało to zubożenie zasobów środowiska 

biotycznego na przeważającej części gminy i zachwianie równowagi ekologicznej. 

Dominującym elementem stały się agrocenozy pól. Lasy z uwagi na koncentrację w jednej 

części gminy są mało czytelnym elementem w krajobrazie, a ich oddziaływanie ma zasięg 

ograniczony. 

 

3.6 Wody powierzchniowe 

Obszar Gminy Dobrzyń nad Wisłą jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. 

Osią hydrograficzną obszaru jest rzeka Wisła (Zbiornik Włocławski), która przyjmuje wody 

niewielkich dopływów zbierających wodę z tej części Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Przeważa 

zasilanie wodami opadowymi, w tym za pośrednictwem licznych niewielkich cieków i z 

licznych rowów melioracyjnych, w mniejszym stopniu wodami podziemnymi. Wisła ciągnie 

się wzdłuż południowej granicy gminy na odcinku ok. 14 km, pomiędzy 658 a 672 km biegu 

rzeki. Oprócz Wisły, a właściwie Zbiornika Włocławskiego, brak jest tu większych cieków 

wodnych. Znajduje się kilka małych cieków, które uchodzą bezpośrednio do Zbiornika 

Włocławskiego. 
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Bardzo ubogie są natomiast zasoby wód stojących. Na terenie Gminy znajdują się 

tylko 2 jeziora. Większym jest jezioro Chalińskie o powierzchni 125 ha, a drugim jest jezioro 

Lenie o powierzchni 20,3 ha. Obydwa jeziora należą do zbiorników o bardzo niekorzystnych 

cechach morfometrycznych, stąd też ich podatność na degradacje wykracza poza kategorię. 

Wody jeziora Chalińskiego są silnie zanieczyszczone ze względu na bezpośrednie źródła 

zanieczyszczeń, intensywnie rolniczo użytkowaną zlewnię oraz niekorzystne cechy jeziora. W 

trakcie ostatnich badań przeprowadzonych w 2003 roku wody te nie odpowiadały normom. 

Pod względem sanitarnym wody jeziora Chalińskiego odpowiadały II klasie czystości. Jezioro 

Lenie było badane raz w 1995 roku. Na podstawie tego badania stwierdzono również, że jest 

to jezioro silnie zanieczyszczone, jego wody nie odpowiadają obowiązującym normom. Pod 

względem sanitarnym wody odpowiadają III klasie czystości wód. 

Ponadto na terenie Gminy znajduje się szereg niewielkich śródpolnych „oczek” 

wodnych, wypełniających dna zagłębień wytopiskowych oraz lokalne mokradła i 

podmokłości. Mają one duże znaczenie ekologiczne z uwagi na retencję wód.  

3.7 Wody podziemne 

Zwykłe wody podziemne (słodkie) tworzą zbiorniki o różnej wartości gospodarczej. 

Najbardziej zasobne, tworzące się w skałach o dużej przepuszczalności i dostatecznym 

zasilaniu wodami infiltracyjnymi, wyróżniono jako tzw. „Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych” (GZWP). 

Zarówno teren miasta jak i gminy Dobrzyń nad Wisłą położony jest w obszarze tzw. 

głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 215 – „Subniecka warszawska”. Zbiornik 

obejmuje swym zasięgiem wody trzeciorzędowe, a ogólna powierzchnia zbiornika wynosi 

51000 km2. Średnia głębokość ujęcia wynosi 160 tys. m3/dobę, a szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne 250 tys. m3/dobę. Zbiornik nr 215 pomimo, że zajmuje dużą powierzchnię, jest 

mało zasobny, a ujęcia muszą być budowane na głębokości 150-200 m. 

Mimo, iż GZWP nie zostały dotychczas objęte ochroną prawną, na ich obszarach 

przestrzegane są surowe reżimy ochronne w zakresie gospodarki ściekowej i 

zagospodarowania odpadów, głównie w celu ochrony perspektywicznych zasobów wody 

pitnej. Na terenie gminy ogółem dowiercono 18 studni, z których w 3 eksploatowane były 



Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015 -2030 

 

25 

wody neogenowe (czwartorzędowe), w 12 paleogenowe (trzeciorzędowe) i w 2 wody 

kredowe. Aktualnie funkcjonuje 11 z nich. 

Wody podziemne miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą są podstawowym źródłem 

zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. 

3.8 Zasoby kopalin 

 

Obszar gminy jest ubogi w zasoby surowców mineralny ch. Niewielkie złoża kruszywa 

znajdują się w rejonie Chalina, Wierznicy i Dyblina. Są one wykorzystywane na potrzeby 

lokalne. Złoża torfów wyst ępują w pobliżu: Dyblina, Wierznicy, Główczyna i Michałkowa 

nie są obecnie eksploatowane z uwagi na ich małą miąższość (0,15 – 1,1 m). Na 

powierzchniach torfowisk występują łąki i zawodnione szuwary i zarośla. Perspektywiczne 

złoża kruszywa znajdują się w rejonie Czartowa i Strachonia. 

Żadne z wymienionych złóż kopalin nie znajduje się na liście Państwowego Instytutu 

Geologicznego w dokumencie „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 

31.12.2012 r”, Warszawa 2013 r. 

3.9 Uwarunkowania klimatyczne  

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski (Wiszniewski, Chełchowski) obszar 

gminy należy do Regionu Wielkopolsko-Mazowieckiego. Należy zwrócić uwagę na różnice 

dające się zauważyć pomiędzy doliną Wisły wraz z kilkukilometrowym pasem a pozostałym 

obszarem gminy. W strefie przykrawędziowej, średnia roczna temperatura wynosi 100C, i jest 

wyższa od średniej na pozostałym terenie. Średnia roczna temperatura waha się w granicach 

8–8,50C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec - ze średnią temperaturą 17,60C, natomiast 

najzimniejszym jest miesiąc styczeń - ze średnią temperaturą –3,30C (w strefie 

przykrawędziowej ok. 2,50C). 

Charakterystycznym elementem klimatu omawianego terenu są niskie opady roczne. 

Średnia roczna suma opadów na obszarze gminy waha się od ok. 520 do 550 mm i są to jedne 

z najniższych opadów w Polsce. 
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Dominują wiatry z sektora zachodniego i południowo-zachodniego. Szczególnie 

częste w strefie przykrawędziowej a modyfikowane przez rzeźbę terenu, kierunek i 

nachyleniem stoków oraz sąsiedztwo Zbiornika Włocławskiego. Wiatry z sektora 

zachodniego stanowią około 55–56% i posiadają największe prędkości. Ma to również duże 

znaczenie szczególnie dla jezior położonych równoleżnikowo, ze względu na dogodne 

warunki mieszania wody. Dość znaczny jest, szczególnie w miesiącach zimowych, udział 

wiatrów wschodnich (8–12%). 

Występujące warunki mikroklimatyczne kształtowane są lokalnymi warunkami rzeźby 

terenu, kierunków i nachylenia stoków oraz sąsiedztwem rzeki Wisły. 

3.10 Zanieczyszczenie powietrza 

 Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego wykonana jest w oparciu o ustaw 

 Prawo ochrony środowiska, wprowadzoną w życie w 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 

poz.150) oraz rozporządzenia do tej ustawy: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w 

których dokonuje się oceny jakości powietrza, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów w powietrzu. 

W ocenie uwzględniono podział kraju na strefy, określony w Rozporządzeniu Ministra 

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

powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Według tego podziału strefami są: aglomeracja o liczbie 

mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały 

obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie kujawsko-

pomorskim wydzielono 4 strefy: aglomerację bydgoską, miasto Toruń i Włocławek oraz 

strefę kujawsko – pomorską. Stąd na terenie Dobrzynia nad Wisłą obowiązuje ocena 

wykonana dla całej strefy kujawsko-pomorskiej, często wykonana na podstawie pomiarów na 

stacjach znacznie odległych o d ternu gminy. 
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Klasyfikację wykonuje się odrębnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i odrębnie 

ze względu na ochronę roślin. Kryteria ustanowione ze względu na ochronę roślin, dotyczą 

obszarów niezabudowanych, znajdujących się w odległości ponad 20 km od aglomeracji, 

ponad 5 km od innych miast, poza obszarem bezpośredniego oddziaływania autostrad, dróg 

ekspresowych i innych dróg krajowych oraz ponad 5 k m od przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

W ocenie pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

uwzględniono: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10, 

ołów w PM10, arsen w PM10, kadm w P M10, nikiel w PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, 

pył PM2,5. Ocena dokonywana pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony 

roślin objęła: dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon. 

3.11 Wynikowa klasyfikacja dla gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

Oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie wartości dopuszczalnych 

poziomów substancji zanieczyszczających rozróżniając te poziomy ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi, ochronę roślin. 

Dla oceny jakości powietrza na terenie strefy kujawsko-pomorskiej (w tym równie ż 

gminy Dobrzyń na Wisłą) wykorzystano: 

 wyniki pomiarów wykonywanych na terenie gminy w 201 2 roku, 

 wyniki pomiarów wykonywanych w innych obszarach. 

O zaliczeniu strefy kujawsko – pomorskiej, ze względu na ochronę zdrowia ludzi, do 

niekorzystnej klasy C w 2012 roku zadecydowały: 

 ponadnormatywne stężenia24-godzinne pyłu zawieszonegoPM10(Nakło nad Notecią -

ul.P.Skargi, Grudziądz– ul.Sienkiewicza, Grudziądz – ul. Piłsudskiego), 

 stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (Grudziądz – ul. Sienkiewicza, 

Nakło nad Notecią - ul. P. Skargi, Koniczynka – stacja bazowa ZMŚP), 

 ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu (stacja spoza województwa kujawsko - 

pomorskiego: Krzyżówka – kod WpWKP004 w województwie wielkopolskim) – 

średnia z 3 lat (2008-2012) częstość przekraczania 120 µg/m 3 przez stężenia 8-
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godzinne wyniosła 32 dni (33 dni w roku 2010, 37 dni w roku 2011 i 25 dni w roku 

2012). 

Klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin okazała się bardzo korzystna dla strefy 

kujawsko - pomorskiej (jedynej w województwie podle gającej tej klasyfikacji) ze względu na 

SO2 i NOx, ponieważ uzyskała klasę A. Natomiast w przypadku ozonu strefa ta otrzymała 

klasę C na podstawie wyników pomiarów ze stacji spoza województwa kujawsko - 

pomorskiego - Krzyżówka w województwie wielkopolskim (wskaźnik AOT40 określony dla 

5 lat 2008-2012 wyniósł 18652,02 µg/m 3*h, czyli przewyższał poziom docelowy 18000 

µg/m 3*h o 3,6 %). 

Mapa 3 Miejsca zagrożeń zanieczyszczeniami 

 

Źródło: Raport o Stanie Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013r. 
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W związku z powyższym głównym kierunkiem działań jest utrzymywanie emisji 

substancji do powietrza atmosferycznego poniżej poziomów dopuszczalnych, poziomów 

docelowych, zmniejszanie emisji co najmniej do poziomów dopuszczalnych i poziomów 

docelowych na terenach, gdzie one nie są dotrzymywane oraz przeciwdziałanie zmianom 

klimatu. 

Strategiczne kierunki działań w obszarze ochrony powietrza w województwie 

kujawsko-pomorskim: 

 Analiza wyników monitoringu jakości powietrza atmosferycznego według ocen 

rocznych, określanie kierunków działań naprawczych dla stref należących do klasy C. 

 Analiza skuteczności wdrażanych programów naprawczych w poszczególnych 

strefach, szczególnie z uwzględnieniem stref utrzymujących w latach 2006-2009 

niekorzystną klasę C. 

 Sporządzanie i wdrażanie programów naprawczych dla stref saklasyfikowanych do 

klasy C. 

 Podejmowanie działań w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i 

środowiska poprzez utrzymanie właściwych warunków aerosanitarnych. 

 Obniżenie emisji pyłu i substancji gazowych w zakładach posiadających pozwolenia 

zintegrowane.  

 Wyznaczanie stref ograniczonej dostępności komunikacji w gminach, a zwłaszcza w 

gminach dużych, centrach zabytkowych, strefach uzdrowiskowych i szpitalnych w 

połączeniu z właściwie prowadzoną polityką parkingową.  

 Budowa obwodnic ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, przez które 

przebiegają główne drogi (np. drogi ekspresowej S 10). 

 Ograniczenie –docelowo eliminacja niskiej emisji ze źródeł komunalnych w gminych i 

terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej poprzez sukcesywną budowę sieci 

gazowej, zastępowanie paliw wysokoemisyjnych paliwami ekologicznymi (paliwami 

niskoemisyjnymi) energią ze źródeł zbiorczych lub energią ze źródeł odnawialnych 

oraz promocję budownictwa energooszczędnego. Analiza stopnia dostosowania się 

podmiotów gospodarczych do zapisów Dyrektywy Rady 96/61/WE (zwaną 

Dyrektywą IPPC) w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania 

zanieczyszczeń oraz wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT). 
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 Wspieranie w uzyskaniu oraz promocja jednostek organizacyjnych i podmiotów 

gospodarczych uzyskujących certyfikat ISO. Wycofywanie z obrotu i stosowania 

substancji niszczących warstwę ozonową. 

 Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu w powietrzu 

atmosferycznym na poziomie 6000 μg/m3·h w roku 2020. 

 Edukacja ekologiczna w zakresie potrzeb i możliwości dążenia do ochrony powietrza 

atmosferycznego i klimatu m.in. poprzez oszczędność energii elektrycznej, 

promowanie stosowania niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii, biopaliw 

itp.
1
 

3.12 Turystyka i kultura  

Rozwijające się od lat osadnictwo na obszarze gminy Dobrzyń nad Wisłą, 

spowodowało głębokie zmiany w pierwotnym krajobrazie. Wytrzebienie lasów, zmiany w 

sieci hydrograficznej, a także rozwój osadnictwa wiejskiego, przekształciły pierwotne 

środowisko nadając mu wyraźne cechy antropogeniczne. 

Istniejące elementy przyrodnicze, pola uprawne, tereny zabudowane oraz 

towarzysząca jej infrastruktura komunikacyjna tworzą charakterystyczny krajobraz 

kulturowy. Dominuje on na większości obszaru gminy. Wyjątek stanowi dolina Wisły ze 

Zbiornikiem Włocławskim oraz jeziora z terenami otaczającymi, tworząc przyrodniczą 

dominantę krajobrazową. 

Walory turystyczne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą są jednym z podstawowych 

uwarunkowań jej rozwoju. Są to przede wszystkim walory środowiska przyrodniczego oraz 

walory kulturowe dostępne na terenie, które odznaczają się dużą atrakcyjnością. Atrakcyjność 

ta wiąże się zarówno z bogatą historią tego terenu, jak również z połączenia reliktów 

architektury z interesującym krajobrazem.  

                                                 

1 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. 
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Dużą szansę dla rozwoju turystyki stanowi rzeka Wisła (Zbiornik Włocławski) oraz 

rzeźba terenu w szczególności w pasie nadbrzeżnym zalewu, a także jeziora występujące na 

terenie Gminy. Niestety, walory turystyczne gminy nie zostały dotychczas w należyty sposób 

wykorzystane. 

 

3.13 Mieszkalnictwo 

Głównym rodzajem budownictwa na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą jest 

budownictwo indywidualne. Znaczna większość, mieszkańców mieszka w domach 

jednorodzinnych. 

Liczba gospodarstw domowych w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą ogółem 

wynosi 2153, z tego 673 w mieście, a 1480 w sołectwach.  

Tabela 1 Liczba gospodarstw domowych z podziałem na sołectwa: 

Sołectwo Liczba 
gospodarstw 
domowych 

Bachorzewo 76 

Chalin 169 

Dyblin 66 

Glewo 57 

Główczyn 22 

Grochowalsk 88 

Kamienica 51 

Kisielewo 33 

Kochoń 30 

Kolonia Chalin 29 

Krępa 23 

Krojczyn 114 
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Lenie Wielkie 151 

Michałkowo 64 

Mokowo 80 

Mokówko 41 

Płomiany 101 

Ruszkowo 18 

Strachoń 27 

Stróżewo 37 

Szpiegowo 83 

Tulibowo 38 

Wierznica 47 

Zbyszewo 35 

Źródło: Dane UMiG 

Na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą utworzono 13 wspólnot mieszkaniowych. 

Liczba mieszkań ogółem we wspólnotach mieszkaniowych wynosi 178, w tym liczba 

mieszkań własnościowych wynosi 81, natomiast pozostałe 97 to mieszkania komunalne. 

Ogółem we wspólnotach mieszkaniowych zameldowane są 583 osoby, w tym 236 osób 

w mieszkaniach własnościowych, a 347 osób to lokatorzy mieszkań komunalnych. 

Liczba mieszkań komunalnych, które nie są wspólnotami wynosi 91, a zamieszkuje w 

nich 265 osób. 24 mieszkania należą do Spółdzielni Mieszkaniowej, w których 

zameldowanych jest 55 osób. 

Stan techniczny mieszkań jest zadowalający. Pod względem wyposażenia w instalacje 

techniczne większość mieszkań jest wyposażona w podstawowym standardzie, 

tzn. zaopatrywana jest co najmniej w wodę z wodociągu i WC.  
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3.14  Komunikacja 

Układ komunikacyjny obszaru miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą stanowi szkielet 

układu przestrzennego. Służy zarówno mieszkańcom, jak też przejeżdżającym tranzytem 

przez obszar miasta i gminy. 

Przez teren gminy nie przebiegają żadne drogi o znaczeniu międzynarodowym czy 

krajowym. 

Z ważniejszych dróg można wymienić trzy drogi wojewódzkie 562 Włocławek-Płock 

przebiega przez całą gminę od Krojczyna poprzez Dobrzyń nad Wisłą dalej przez Lenie 

Wielkie do Płocka. Do drogi tej dochodzi w pobliżu m. Dyblin droga nr 558 z Lipna. Od 

drogi 562 ok. 1 km na wschód od stolicy gminy od chodzi droga nr 541 łącząca Dobrzyń z m. 

Tłuchowo. Łączą one gminę z miastami: Włocławek, Płock, Lipno i Sierpc. Ta sieć dróg 

wojewódzkich umożliwia równie ż skomunikowanie się z drogami krajowymi. Pozostałe 

drogi to drogi powiatowe i gminne. 

Przez teren miasta Dobrzyń nad Wisłą przebiega jedynie droga Nr 562: 

Wszystkie drogi wojewódzkie posiadają nawierzchnie twarde (asfaltobeton). 

Administracyjnie w/w drogami wojewódzkimi na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą 

zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we 

Włocławku ul. Chopina 1. 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą 

wynosi:   

– gmina - 33,693 km 

– miasto - 2,229 km 

razem  35,922 km 

Wszystkie drogi powiatowe na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą posiadają 

nawierzchnie twarde. 
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Administracyjnie drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą 

zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8. 

Drogi gminne na terenie gminy w części posiadają nawierzchnie nieutwardzone. Drogi 

te pełnią funkcję połączeń o znaczeniu lokalnym dla potrzeb gospodarczych i społecznych 

gminy stąd brak utwardzenia stanowi barierę rozwoju poprzez ograniczenie dostępności 

komunikacyjnej. 

Położenie miasta nad rzeką Wisłą oraz zbudowanie przystani dla żaglówek może w 

przyszłości przyczynić się do zaktywizowania terenu miasta poprzez rozwój infrastruktury 

turystycznej i około turystycznej. 

Dla wzmocnienia funkcji turystycznej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu niezwykle 

ważne są również ścieki rowerowe, które sukcesywnie w mieście i gminie powinny 

powstawać. 

4 Stan gospodarki na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą 

4.1 Rolnictwo 

Najpoważniejszą rolę w życiu gospodarczym gminy odgrywa rolnictwo. Zgodnie z 

danymi Urzędu Miasta i Gminy z 2013 roku grunty orne na terenie gminy zajmowały 8609 

ha, co stanowi aż 83,8 % powierzchni gminy. W 2014 roku sytuacja jest zbliżona, wg podatku 

rolnego grunty orne zajmują 8704,6 ha 

Mapa 4 Użytkowanie terenu gminy Dobrzyń nad Wisłą 
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Syntetyczną ocenę przyrodniczych warunków produkcji rolnej można wyrazić przy 

pomocy umownie przyjętej bonitacji punktowej. Taką bonitację opracował Instytut Uprawy, 

Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG w Puławach. Według tej metody oceniono w punktach 

poszczególne elementy środowiska: glebę, agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne. Suma 

uzyskanych punktów daje ogólny wskaźnik jakości rolnej przestrzeni produkcyjnej. Dla 

gminy Dobrzyń nad Wisłą wynosi on 78,6, gdy dla całego województwa wynosi 69,1 pkt i 

jest nieco większy od średniej krajowej 66,6 punktów). Świadczy to o korzystnych warunkach 

dla produkcji rolnej. Stąd w uprawach zbóż dominuje pszenica, ponadto uprawiamy jest burak 

cukrowy, duży udział jest również warzyw i owoców (plantacje truskawek). 

Gmina posiada najlepsze gleby w powiecie lipnowskim, udział gleb w klasach 

bonitacyjnych I-III to prawie 50 % użytków rolnych, stąd rolnictwo jest i będzie główna 

dziedziną gospodarki na terenie gminy.  

4.2 Powierzchnia i użytkowanie gruntów 

Użytki rolne zajmują największy obszar gminy około 83 %. Tabela nr 2. Struktura 

użytkowania gruntów w gminie Dobrzy ń nad Wisłą przedstawia się następująco (dane UMiG 

stan na 31 grudnia 2009 roku): 

Tabela 2 Struktura gruntów w gminie 

Użytkowanie gruntów (w hektarach) Miasto  Gmina  Razem* 

powierzchnia łączna (ha) 627 10956 11583 

użytki rolne: 336 9370 9706 

 grunty orne 299 8310 8609 

 sady 14 323 337 

 łąki trawiaste 0 211 211 

 pastwiska trwałe 12 291 303 

 inne 11 235 246 
lasy i grunty leśne: 17 304 321 

 lasy 1 267 268 

 zakrzewienie i zadrzewienia 16 37 53 
tereny zabudowane i zurbanizowane 27 243 270 

grunty pod wodami 247 861 1108 

pozostałe 0 178 178 

Źródło: Dane UMiG 
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*powierzchnia podana wg opłat podatkowych 

Wykres 1 Struktura % gruntów w gminie 

 

Źródło: Dane UMiG 

 

4.3 Liczba i struktura gospodarstw rolnych 

Na terenie Dobrzyń nad Wisłą aktualnie znajduje się ponad 20 indywidualnych 

gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 50 ha, w tym 5 powyżej 100 

ha. Działają równie ż trzy gospodarstwa, które funkcjonuj ą jako spółdzielnie. Ziemia 

należąca do Skarbu Państwa zarządzana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa jest przez te spółdzielnie w części dzierżawiona. 

Struktura obszarów gospodarstw rolnych jest silnie zróżnicowana i przedstawia się 

następująco (dane UMiG –podatek rolny - 27.08.2013 roku): 
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Tabela 3 Struktura obszarowa gospodarstw rolnych   

 Grupy 
obszarowe 

Liczba 
gospodarstw 

Powierzchnia 
w ha 

użytków rolnych  
użytków 
rolnych 

< 1ha 570 212,5 

1-2 ha 281 374,4 

2-5 ha 340 1113,2 

5-7 ha 179 1058,6 

7-10 ha 156 1275,7 

10-15 ha 130 1559,2 

> 15 ha 139 3620,6 

ogółem 1795 9214,2 

 Źródło: Dane UMiG 

Rolnicza Spółdzielnia Pracy Agropol w Leniach Wielkich: 

Spółdzielnia użytkuje 192 ha gruntów rolnych, z czego 165 ha stanowi ą grunty orne. 

Uprawiane są przede wszystkim kukurydza na ziarno (ok. 60 ha), zboża (ok. 100 ha) i rzepak 

(ok.20 ha). Oprócz produkcji roślinnej gospodarstwo prowadzi chów trzody chlewnej w ilości 

ok. 3000 sztuk. Zużycie nawozów mineralnych NPK wynosi przeciętnie ok. 170 kg/ha, 

natomiast organicznych (obornik) 300 ton w ciągu roku. Do nawożenia zużywany jest cały 

obornik wytwarzany przy produkcji zwierzęcej przez gospodarstwo.  

Rolnicza Spółdzielnia Pracy w Bachorzewie  

użytkuje obecnie 310,72 ha gruntów. Aktualnie produkcja nastawiona jest na warzywa. 

Najwięcej, bo 29,94 ha stanowią brokuły, cebula 27,30 ha. Na powierzchni 10,33 ha 

uprawiany jest szpinak i rukola. Groch zajmuje 48,86 ha. Obecnie 58,41 ha obsiewane jest 

pszenicą i 63,44 ha kukurydzą, buraki cukrowe zajmują 49,45 ha. Ponadto Spółdzielnia 

posiada 7,40 ha sadu wiśniowego. Spółdzielnia nie stosuje nawozów organicznych. 
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Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Dobrzyniu nad Wisłą z siedzibą w Chalinie  

 użytkuje obecnie 35,49 ha gruntów ornych, na których aktualnie uprawiane jest tylko żyto. 

Nawozy organiczne do nawożenia pól nie są stosowane, natomiast mineralnych (NPK) 

używanych jest ok. – 85 kg/ha. Gospodarstwo prowadzi usługi transportowe i usługi rolnicze. 

Ponadto gospodarstwo prowadzi działalność z zakresu diagnostyki samochodowej oraz 

ciągników.  

Obserwuje się wzrost ilości gospodarstw małych. Wynika to ze sprzedaży gruntów, a 

pozostawianiu budynków mieszkalnych z niewielką działką.  

Obecnie na terenie gminy gospodarstw powyżej 50 ha jest około 20, natomiast 

gruntami rolnymi powyżej 100 ha dysponuje 5 rolników indywidualnych. 

5 Infrastruktura w Gminie Dobrzyń nad Wisłą 

5.1 Zaopatrzenie w wodę 

W gminie Dobrzyń nad Wisłą stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w trzech 

miejscowościach: Dobrzyniu nad Wisłą, Chalinie i Grochowalsku. 

Liczba ludności ogółem oraz szacunkowa liczba ludności korzystającej 

z wymienionych niżej ujęć wody wynosi odpowiednio: 

ujęcie Dobrzyń nad Wisłą – 4583 osób, w tym:  

 miasto 2375 osób/2368 osób, 

 wieś 2208 osób/1998 osób 

 ujęcie Chalin 1720 osób/1652 osoby 

 ujęcie Grochowalsk 1095 osób/1073 osoby, 

 ujęcie Zaduszniki – 710 osób/ 678 osób (dotyczy sieci wodociągowej stanowiącej 

własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą) i 125 osób/110 osób (dotyczy sieci 

wodociągowej eksploatowanej przez EKOFLORĘ, która nie stanowi własności Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą). 
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W ramach modernizacji wymieniono istniejącą sieć wodociągową w Dobrzyniu nad 

Wisłą w ulicach: Słowackiego, Plac Wolności, Mickiewicza, Kilińskiego, Zduńskiej, 

Lipnowskiej o długości PCV Dn160-405,00 mb, Dn 90-90,00 mb, jak również wymieniono 

47 przyłączy z PEHD DN 40 o długości 335,5 mb. 

Ponadto wykonano nowe przyłącza wodociągowe:  

 Z ujęcia w Chalinie – 1 szt. 32 mb, 

 Z ujęcia w Grochowalsku – 2 szt. 132 mb, 

 Z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą – 7 szt. 300 mb. 

 W wyniku tych działań nastąpił wzrost ilości użytkowników o 35 osób. 

Roczna średnia dobowa produkcja wody na ujęciach wynosi odpowiednio: 

 w Dobrzyniu nad Wisłą – 587 m3/d, 

 w Chalinie – 260 m3/d, 

 w Grochowalsku – 160 m3/d. 

W okresie letnim występuje deficyt wody w następujących miejscowościach: 

Kamienica, Michałkowo, Wierznica. Przyczyną tego są duże rozbiory wody, zbyt mała 

wydajność stacji uzdatniania wody oraz zbyt małe zbiorniki retencyjne. 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy wykonana jest z rur PCV i PE, żeliwnych, 

stalowych i azbestowych.  

Rury wodociągowe zawierające azbest zlokalizowane są w Dobrzyniu nad Wisłą przy 

ul. Służba Polsce – około 400 mb (tj. ok. 16 Mg), przy ulicy Licealnej – około 200 mb (tj. ok. 

8 Mg) oraz w miejscowości Grochowalsk – około 2,1 km (tj. ok. 84 Mg).  

W Gminie brak jest oczyszczalni ścieków obsługującej kompleksowo cały obszar 

gminy, funkcjonuje tylko jedna gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 

znajdująca się w Dobrzyniu nad Wisłą, do której podłączeni są tylko mieszkańcy miasta. 

Oczyszczalnia ta jednak wymaga modernizacji i rozbudowy. Mniejsze oczyszczalnie znajdują 

się jeszcze w Dyblinie i Krojczynie oraz Chalinie, są to oczyszczalnie dla szkół i wspólnot. 

W Płomianach i Zbyszewie znajdują się małe oczyszczalnie dla budynków wielorodzinnych. 
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W Gminie Dobrzyń na Wisłą powstało już 257 indywidualnych oczyszczalni przydomowych, 

natomiast pozostali mieszkańcy korzystają z szamb bezodpływowych. 

5.2 Gospodarka wodno- ściekowa 

Na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą istnieje sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna . 

Z sieci wodociągowej korzysta 89,9 % mieszkańców, Z sieci kanalizacyjnej korzysta 27 % 

mieszkańców. Istnieje jedna oczyszczalnia ścieków w mieście Dobrzyn , 1011 zbiorników 

bezodpływowych i 263 oczyszczalni przydomowych. Z oczyszczalni ścieków korzysta 2314 

osób. 

Jednym z ważniejszych zagadnień gminy Dobrzyń nad Wisłą jest brak 

kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenach wiejskich. 

Rozproszona zabudowa, rozwinięta sieć wodociągowa, przy zbyt słabo rozwiązanej 

kanalizacji powodują, że w większości gospodarstw domowych ścieki socjalno - bytowe są 

odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych. Brak kompleksowych rozwiązań w 

zakresie oczyszczania ścieków na terenach wiejskich, a także wpływ gospodarki rolnej, 

powodują liczne zagrożenia dla stanu sanitarnego wód podziemnych i powierzchniowych. 

5.3 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Na terenie gminy do głównych odpadów z sektora gospodarczego należą odpady z 

przemysłu rolno-spożywczego grupa 02 w katalogu odpadów. Odpady z sektora rolno-

spożywczego powstają głównie w ubojniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, 

mleczarniach, chłodniach, gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych 

cukrowniach, gorzelniach i innych zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem 

żywności. Sposób wykorzystania gospodarczego to głównie sprzedaż jako pasza dla zwierząt 

lub zastosowanie jako nawóz organiczny. 

W tabeli poniżej przedstawiono ilości odpadów zebranych na terenie gminy Dobrzyń 

nad Wisłą w ramach ich selektywnej zbiórki w 2014r: 

Tabela 4 Odpady zebrane z ramach selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w 
2014r. 
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Źródło: Na podstawie konsultacji z Urzędem gminy Dobrzyń nad Wisłą 

Odbiorem odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy zajmują się 

podmioty specjalistyczne, posiadające odpowiednie zezwolenia Wójta gminy Dobrzyń nad 

Wisłą. 

Na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Odpady te SA przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie.  

Tabela 5 Ilość odpadów niesegregowanych odebranych w 2014r. 

 

Źródło: UG Dobrzyń nad Wisłą 
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6 Stan bieżący zaopatrzenia energetycznego Gminy Dobrzyń nad 

Wisłą 

6.1 Zaopatrzenie w ciepło 

Na obszarze gminy Dobrzyń nad Wisłą, brak jest systemów zaopatrzenia gminy w 

energię cieplną. Budynki użyteczności publicznej i mieszkaniowe wielorodzinne ogrzewane 

są głównie z indywidualnych źródeł ciepła, opalanych węglem kamiennym, miałem rzadko 

olejem opałowym. Na terenie miasta i gminy użytkowanych jest kilkanaście niewielkich 

kotłowni. Budynki jednorodzinne oraz zabudowa zagrodowa to również przede wszystkim 

ciepło ze spalania węgla, jednak następuje wzrastający udział wykorzystania biomasy / 

ok.30% / i LPG. Biomasa to przede wszystkim spalanie drewna, jednak występują też 

wydajne kotły na pellet. Wykorzystanie pomp ciepła, podobnie jak kolektorów do 

przygotowania ciepłej wody jest minimalne. Dane pochodzą z przeprowadzonych przez 

Gminę badań ankietowych w 2015r. 

Jednostki, które zużywają największe ilości paliwa:  

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Chalinie (50 ton węgla oraz ok. 170 ton miału 

węglowego/rok),  

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Krojczynie (ok. 120 ton węgla/rok);  

 Osiedle Mieszkaniowe w Dobrzyniu nad Wisłą (193 ton węgla /rok),  

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dobrzyniu z halą sportową (ok.100 ton eko-

groszek),  

 Urząd Miasta i Gminy (96 ton węgla/rok),  

 Szkoła Podstawowa w Dyblinie (30,5 tony eko-groszku).  

 Zespół Szkół w Dobrzyniu kotłownia na olej opałowy (23,1 tys. litrów oleju/rok).  

 Rolnicza Spółdzielnia Pracy w Bachorzewie – (kotłownia ok. 35 ton eko-groszku) 

Na terenie gminy istnieje kilka zakładów produkujących ciepło technologiczne ze 

spalania węgla i oleju opałowego: 

- Gorzelnia w Grochowalsku (459,2 ton węgla/rok), 

- Piekarnia w Dobrzyniu (96,8 ton węgla /rok), 
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- „Orpak” Szpiegowo (63,8 ton/rok eko-groszku ) 

 Firma ONKA w Dobrzyniu nad Wisłą kotłownia olejowa (ok. 143 tony oleju/rok), 

6.2 Zaopatrzenie gminy w gaz 

Obecnie gmina Dobrzyń nad Wisłą nie jest zgazyfikowana. Gaz propan-butan do 

użytku w gospodarstwach domowych (do przygotowywania posiłków) oraz LPG dowożony 

jest transportem samochodowym. Również w najbliższym czasie nie przewiduje się 

gazyfikacji gminy. 

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gazu w 

Bydgoszczy poinformował r., iż aktualnie w gminie Dobrzyń nad Wisłą nie posiadają 

istniejącej oraz planowanej sieci gazowej. Koncepcja gazyfikacji Pomorskiej Spółki 

Gazownictwa do 2020 roku nie przewiduje realizacji gazociągu dystrybucyjnego z trasą przez 

teren gminy, który mógłby stanowić źródło zasilania dla tego obszaru. 

Również Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 

Gdańsku poinformował, iż na terenie gminy nie posiada obiektów systemu przesyłowego 

gazu. W odległości ok. 4 km od miasta Dobrzyń nad Wisłą przebiega gazociąg 

wysokociśnieniowy. Gmina w dłuższej perspektywie planuje na swoim terenie rozwój 

systemu gazowniczego. 

6.3 Zaopatrzenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą w energię elektryczną  

Zaopatrzenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w energię elektryczną oparte jest na 

dostawach Koncernu Energetycznego Energa -Operator S.A. Oddział Toruń. 

 

Źródłami zasilania gminy Dobrzyń nad Wisłą w energię elektryczną jest GPZ 110/15 

kV Włocławek Zawiśle i GPZ Lipno. GPZ Włocławek Zawiśle i GPZ Lipno posiadają 

zainstalowane po dwa transformatory 16 MVA każdy. Możliwa jest rozbudowa obu stacji 

110/15 kV poprzez wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy. Istniejąca w tym 

zakresie rezerwa mocy pod względem technicznym nie stwarza zagrożeń dla realizacji celów 

rozwoju gminy Dobrzyń nad Wisłą.  
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Zasilanie gminy w energię elektryczną odbywa się poprzez sieć rozdzielczą, 

wyprowadzonych z tych GPZ napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV 

zasilających stacje transformatorowe SN/15 kV i dalej poprzez sieć rozdzielczą linii nn 0,4 

kV. Rozwój sieci elektroenergetycznej będzie następował w oparciu o rezerwy istniejącej 

infrastruktury elektroenergetycznej oraz budowę nowych linii w zależności od potrzeb gminy 

i możliwości finansowych gestora sieci. 

 Tabela 6 Liczba odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej posiadających umowy kompleksowe na terenie 
miasta w latach 2010-2014 wraz ze zużyciem 

Rok 

Taryfa G Taryfa C 

Liczba 
odbiorców 

Zużycie 
energii (MWh) 

Liczba 
odbiorców 

Zużycie 
energii (MWh) 

2010 822 1572,25 100 1676,69 

2011 822 1519,22 92 1560,99 

2012 809 1489,39 70 869,26 

2013 807 1410,41 68 740,13 

2014 782 1416,31 61 740,00 

Źródło : Energa – Operator SA 

 

6.4 Przedsięwzięcia optymalizujące wykorzystanie energii cieplnej, energii 

elektrycznej i paliw gazowych Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

Jednym z warunków postępu i bezpieczeństwa energetycznego jest dążenie do 

zmniejszenia zużycia i racjonalnego wykorzystania nośników energii. 

Spowodowane jest to takimi cechami nośników energii jak : 

 ograniczoność zasobów, 



Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015 -2030 

 

45 

 utrudniony dostęp do paliw, 

 wzrostowa tendencja cen paliw, 

 zanieczyszczenie środowiska spowodowane procesami spalania. 

Do lat 90 XX w. polityka energetyczna w Polsce nie zachęcała do oszczędnego 

gospodarowania. Po roku 1990 wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej zmieniło się 

postrzegania problemów związanych z energią. Z jednej strony nastąpiło urealnienie cen 

nośników energii, co wymusiło szukanie rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie, z 

drugiej strony procesy globalizacyjne i wzrastająca wrażliwość społeczna na problemy 

ochrony środowiska wymusiły traktowanie wykorzystania energii nie tylko w kategoriach 

ekonomicznych ale i środowiskowych . 

Struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce powoduje nieprawidłowe proporcje 

pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną za pomocą różnych nośników. Udział paliw 

stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw węglowodorowych (oleje 

opałowe, gaz) ok. 21%, co w porównaniu z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej 

jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych , związane z tym emisje i 

zanieczyszczenia środowiska.  

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym wykorzystaniu zasobów 

energetycznych wynosi ok. 40%, z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% 

przypada na budynki mieszkalne, a reszta na budynki użyteczności publicznej. Tam, gdzie 

zużywa się znaczne ilości energii, można dużo zaoszczędzić. W chwili obecnej sektor 

bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. 

Samorządy począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy, będące w 

znaczącej mierze administratorami i właścicielami budynków mieszkalnych i budynków 

użyteczności publicznej mają duże możliwości podjęcia działań zmierzających do 

propagowania, wdrażania i stosowania oszczędnych rozwiązań w obszarze wykorzystania 

energii. 

Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe i sfera gospodarcza) mają równie ż 

duże możliwości oszczędzania. 
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Sami użytkownicy mieszkań zwłaszcza w zasobach komunalnych nie mają jednak 

pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i 

dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do 

poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak urządzeń regulacyjnych, niska 

sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła 

istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące 

normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 

40% energii zużywanej do ogrzewania budynków i podgrzewania wody. 

Wykorzystanie rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących 

układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków. Działania dotyczące istniejącego 

systemu zaopatrzenia w energię podjęte w celu oszczędnego gospodarowania energią 

powinny polegać na: 

 modernizacji źródeł ciepła, 

 termomodernizacji budynków, 

 modernizacji instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej) 

 budowaniu świadomości i sposobów oszczędnego gospodarowania energią. 

Zastosowanie powyższych rozwiązań daje szansę na podniesienie sprawności 

użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii 

chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej 

energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych do 

aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody 

użytkowej. 

W nowobudowanych obiektach należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne 

o wysokiej sprawności użytkowej tj.: 

- rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności  

- wykorzystania kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych 

 instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną 

ich eksploatację, 
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 instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, 

umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań 

zmierzających do oszczędzania energii, 

 stosowanie odpowiednich technologii budowlanych poprawiających wartości 

termoizolacyjne budynków, 

 właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła, 

 budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania 

ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów. 

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych dotyczących stosowanych 

urządzeń i rozwiązań technologicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, 

zapewnia każdemu odbiorcy wygodną, bezpieczną i optymalną eksploatację urządzeń. 

Istotnym aspektem stosowania nowoczesnych rozwiązań jest ograniczenie 

zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie zużycia zasobów oraz zmianie paliwa 

stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze względu na 

wymogi stawiane przez Unię , realizowaną strategię Polski czy regionalne programy ochrony 

środowiska. 

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z 

jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim 

olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami 

opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w kotłowniach. 

Zastosowanie nowoczesnych  kotłów gazowych, olejowych lub

 opalanych biopaliwem w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych 

daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %).  

Poza tym należy stwierdzić, że: 

 w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone 

wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach, 

 źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne 
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w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska  

 rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy 

ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko 

stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne,  

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na 

 wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła 

układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku 

kotłowni dwufunkcyjnych, 

 zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa i 

dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz do 

chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,  

 zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie 

przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna, 

 dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia 

zastosowanie kotłów kondensacyjnych opalanych gazem lub olejem opałowym, przez 

stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych 

kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej, 

 stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń 

grzewczych i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki 

znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach 

ogrzewalnych kotłów i w rurociągach instalacji. 

Obecnie przy modernizacji źródeł ciepła stosowane są następujące rodzaje kotłów lub 

innych układów grzewczych: 

Kotły na paliwa stałe 

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu 

spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury 

wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający równie ż 
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przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy 

zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego paliwo do paleniska podawane jest  

automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%. 

 Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym. 

Zaletami tych kotłów są: 

 wysoka sprawność – ok. 90%, 

 niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 

 brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej, 

 możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność 

systemu grzewczego, 

 stała gotowość do pracy i szybki rozruch, 

 dowolny wybór dostawcy paliwa. 

Wady: 

 konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny, 

 wysoki koszt paliwa, 

 opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem, 

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować przy 

modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, 

lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność 

przebudowy istniejące sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, a gazem 

płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych 

kosztów eksploatacji kotłowni biorąc pod uwagę aktualne ceny  paliw i ewentualnie 

przewidując ich przyszłe zmiany. 

Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma) 

Zaletami tych kotłów są: 

 wysoka sprawność – 80-90%, 
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 niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 

 brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma), 

 możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność 

systemu grzewczego, 

 stała gotowość do pracy i szybki rozruch, 

 dowolny wybór dostawcy paliwa. 

Wady: 

 dość wysoki koszt urządzeń, 

 duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą, 

 konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze, 

 opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem, 

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie 

tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt 

wysokie ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci 

rozdzielczej. 

Wyboru rodzaju biopaliwa należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów 

inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny 

paliw i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od 

lokalnych producentów. 

Kotły zasilane energią elektryczną 

Zalety: 

 bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%, 

 bardzo niskie koszty inwestycyjne, 

 brak instalacji odprowadzenia spalin, 

 brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni, 

 możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność 

systemu grzewczego, 
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Wady: 

 duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet w 

systemie dwutaryfowym, 

 zależność od dostawcy energii elektrycznej. 

Pompy ciepła 

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w 

środowisku naturalnym, a w szczególności w: 

 ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych, 

 powietrzu, 

 gruncie. 

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są: 

 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) 

źródła, jakim jest środowisko naturalne, 

 brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu, 

 możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność 

systemu grzewczego. 

Wady: 

 do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża 

powierzchnia terenu, 

 25% energii jest dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w 

przypadku kotłowni elektrycznej, 

 wysokie koszty inwestycyjne, 

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny 

gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne. 

Kolektory słoneczne 
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Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika 

grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 

podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest 

czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia. 

Zalety: 

 znikome koszty eksploatacji, Wady: 

 duże koszty inwestycyjne, 

 konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłowni ą gazową, olejową lub 

na biopaliwo, 

 konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów, 

 zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku. 

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie gminy należy prowadzić w 

oparciu o kotły opalane biopaliwem lub gazem ziemnym w przypadku rozbudowy sieci 

gazowej w gminie. Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość i 

koszty podłączenia do sieci gazowej. 

Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne, jakie 

zostały przytoczone na początku niniejszego rozdziału. 

Modernizacja kotłowni musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu 

budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien ro związać następujące zagadnienia: 

 optymalny dobór kotła lub kotłów, 

 wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji, 

 wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego d o ilości i rodzaju 

zastosowanych kotłów oraz charakteru odbiorcy ciepła, 

 wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy, 

 określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 

kotłowni, 

 określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, 

bądź w roku w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych. 
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7  Charakterystyka odnawialnych źródeł energii 

7.1 Energia otoczenia 

Energia otoczenia to m.in.: 

 pompy ciepła z wykorzystaniem ciepła odpadowego, 

 pompy ciepła z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła rzek, zbiorników wody 

i ziemi oraz ścieków, 

 współpraca pomp ciepła z systemami solarnymi, 

 produkcja w skojarzeniu ciepła i chłodu w pompach ciepła, 

 pozyskiwanie chłodu z rzek i zbiorników wodnych i wykorzystanie jego jako 

chłodziwa w układach klimatyzacyjnych. 

Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii 

cieplnej o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być 

wykorzystane po przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 

metrów przez cały rok jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 12 

stopni C. Urządzenia które pobieraj ą ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu 

temperatury wymaganej dla celów grzewczych nazywane s ą "pompami ciepła". Jest wiele 

rodzajów systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się 

one dużymi kosztami inwestycyjnym, to stają się coraz bardziej popularne, ze względu na 

bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300 - 400%. 

7.2  Energia biomasy 

Energia biomasy to m.in.: 

 uprawy roślin energetycznych w rolnictwie i leśnictwie, 

 pozyskiwanie biomasy z odpadów w gospodarce tarcic ą w leśnictwie i przemyśle 

meblarskim, 

 instalacje cieplne na biomasę, 

 agro-rafinerie, 
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 pozyskiwanie biogazu z ulegających beztlenowej biodegradacji odpadów 

organicznych , 

 pozyskiwanie biogazu z ulegających beztlenowej biodegradacji osadów ściekowych, 

 pozyskiwanie biogazu z odpadów komunalnych płynnych i stałych, 

 agregaty prądotwórcze na biogaz, 

 ciepłownie do spalania biogazu, 

 biogaz jako paliwo napędowe do pojazdów. 

Biomasa jest największym źródłem energii odnawialnej. Powstaje w wyniku 

fotosyntezy i jest to skumulowana część energii słonecznej gromadzona i przetwarzana przez 

liście. Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie 

spalanie drewna i jego odpadów, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin 

energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.).Pod 

względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne jest 1 tonie węgla kamiennego. 

W warunkach polskich, w najbliższej perspektywie można spodziewać się znacznego 

wzrostu zainteresowania wykorzystaniem drewna i słomy, a naturalnym kierunkiem rozwoju 

ich wykorzystania jest i będzie produkcja energii cieplnej. W dłuższej perspektywie 

przewiduje się wykorzystanie biopaliw stałych w instalacjach wytwarzania ciepła i 

elektryczności w skojarzeniu (kogeneracja). 

Biogaz nadający się do celów energetycznych może powstawać w procesie 

fermentacji beztlenowej odpadów zwierzęcych w biogazowniach rolniczych, osadu 

ściekowego na oczyszczalniach ścieków oraz odpadów organicznych na komunalnych 

wysypiskach śmieci. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być 

wykorzystany do celów użytkowych, głównie do celów energetycznych. Ostatnim i czasy 

duże nadzieje pokłada się w wykorzystaniu paliw ciekłych uzyskiwanych z biomasy. 

7.3 Energia geotermalna 

Energia geotermalna to m.in.: 

 ciepłownie geotermalne, 
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 wykorzystanie energii geotermalnej w suszarnictwie, chłodnictwie, warzywnictwie, 

balneologii i rekreacji, 

Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i 

ekonomicznym w stosunku do pozostałych źródeł energii. Energia ta, możliwa w najbliższej 

perspektywie do pozyskania dla celów praktycznych ( głównie w ciepłownictwie ) 

zgromadzona jest w gorących suchych skałach, parach wodnych i wodach wypełniających 

porowate skały. W Polsce wody takie występują na ogół na głębokościach od 700 do 3000 m i 

mają temperaturę od 20 do 100 stopni C. Największym problemem są obecnie wysokie koszty 

odwiertów. 

Polska posiada stosunkowo duże zasoby energii geotermalnej, możliwe do 

wykorzystania dla celów grzewczych. Najbardziej korzystne wydaje się wykorzystanie wód 

geotermalnych w obrębie niecki podhalańskiej, a także okręgu grudziądzko-warszawskiego 

oraz szczecińskiego. W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce wzrost 

zainteresowania systemami centralnego ogrzewania na bazie pomp ciepła, które umożliwiają 

wykorzystanie ciepła wód geotermalnych z niezbyt głębokich odwiertów. 

7.4 Energia słoneczna 

Energia słoneczna to m.in.: 

 kolektory słoneczne, 

 instalacje fotowoltaiczne, 

 oświetlenie solarne, 

 sygnalizacja solarna. 

Słońce jest podstawowym źródłem energii dla Ziemi. Energia słońca docierająca 

niegdyś do naszej planety została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itp. 

Równie ż słońcu zawdzięczamy energię jaką niesie ze sobą wiatr czy fale morskie. 

Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania 

słonecznego są systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz 

systemy fotowoltaiczne, przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię 

elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne nie są jeszcze konkurencyjne w porównaniu z 
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tradycyjnymi źródłami energii ze względu na ich wysoką cenę, jednak jest to dynamicznie 

rozwijająca się technologia odnawialnych źródeł energii. Podstawowym elementem 

słonecznych ko lektorów termicznych jest absorber składający się z płyty poczernionego 

materiału, pochłaniającego promieniowanie w całym zakresie widma słonecznego. Jeśli 

dowolny czynnik, np. woda lub powietrze opływają absorber, to odbierają od niego ciepło i 

przepływają do miejsca przeznaczenia. Funkcję akumulatorów ciepła pełni ą zbiorniki ciepłej 

wody. W rolnictwie kolektory słoneczne wykorzystuje się w instalacjach suszarniczych do 

suszenia płodów rolnych ciepłym powietrzem. 

W Polsce generalnie istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania 

słonecznego. W skali roku najlepsze warunki wykorzystania energii słonecznej obserwuje się 

we wschodniej części Polski, od Białowieży do Zamościa, oraz na Wybrzeżu Zachodnim. W 

półroczu zimowym relatywnie najkorzystniejsze warunki wykorzystania energii słońca 

obserwuje się w południowej i wschodniej części Polski. Roczna gęstość promieniowania 

słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2, 

natomiast średnie nasłonecznienie wynosi 1600 godzin na rok. 

7.5 Energia wiatru 

Energia wiatru to m.in.: 

 małe siłownie wiatrowe 

 farmy wiatrowe, 

 pompownie wiatrowe. 

Energia wiatru jest pochodną energii promieniowania słonecznego. Wiatr jest 

wywołany przez różnicę w nagrzewaniu lądu i mórz, biegunów i równika, czyli przez różnicę 

ciśnień między różnymi strefami cieplnymi. Jest zjawiskiem powszechnym i 

wykorzystywanym przez ludzi od tysięcy lat. Szacuje się, że globalny potencjał energii wiatru 

jest równy obecnemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną . 

Uważa się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla 

wykorzystania energii wiatru, a produkcja energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe w 

rzeczywistych warunkach może osiągnąć 17 % pokrycia bilansu energetycznego kraju. 
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Aktualnie w Polsce pracuje 29 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW. Obowiązujące 

prawo w Polsce zezwala na postawienie małej, domowej elektrowni wiatrowej bez ubiegania 

się o pozwolenie na budowę. 

Najkorzystniejszymi rejonami kraju pod względem zasobów energii wiatru są: 

Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie, Suwalszczyzna, środkowa Wielkopolska i Mazowsze, 

Beskid Śląski i Żywiecki oraz dolina Sanu - od granic państwa po Sandomierz. 

Najmniejszymi prędkościami wiatru charakteryzuje się w zasadzie cała wyżynna część 

Polski. Dla potrzeb energetycznych użyteczna jest prędkość wiatru na poziomie 6-7 

m/s, minimum 3-4 m/s. 

7.6 Energia wodna 

Energia wodna to m.in.: 

 małe elektrownie wodne, 

 stopnie wodne, 

 stare obiekty hydrotechniczne. 

Energetyka wodna przekształca energię potencjalną cieków wodnych w energię 

elektryczną za pomocą turbin. Energetyczne zasoby wodne Polski są niewielkie ze względu 

na niezbyt obfite i niekorzystnie rozłożone opady, dużą przepuszczalność gruntu i niewielkie 

spadki terenów. Najbardziej rozpowszechnione w kraju s ą małe elektrownie wodne (MEW). 

Według przyjętej nomenklatury są to elektrownie o mocy zainstalowanej nie większej niż 5 

MW. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie MEW, które mogą wykorzystywać 

potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, 

wodociągowych, kanalizacyjnych i kanałów przerzutowych. Obecnie Polska wykorzystuje 

swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w 

krajowym systemie energetycznym.
2 
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8 Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych 

źródeł energii 

8.1 Energia wiatru 

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności. Maksymalne 

sezonowe zasoby energii wiatru dla obszaru Polski dość dobrze pokrywają się z 

maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, czyli okresem jesienno-zimowym, 

więc, że korzystanie z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione. 

Mapa 5 Energia wiatru w kWh/m
2

/rok na wysokości 30 m n.p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotychczasowe sposoby pozyskiwania energii wiatru nie jest jednak obojętne 

dla środowiska. Elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ na otoczenie. 

Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny wiatrowe hałas. Innym aspektem jest wpływ 

elektrowni na ptaki. Nie można też zapomnieć o ujemnym wpływie farm wiatrowych na 

krajobraz. 

Zaletami siłowni wiatrowych są: 

 bezpłatność energii wiatru; 
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 brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego; 

 możliwość budowy na nieużytkach. 

Z kolei jako wady wymienić należy: 

 wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne; 

 zagrożenie dla ptaków; 

 zniekształcenie krajobrazu; 

Wszystkie źródła energii elektrycznej włączane do sieci muszą spełniać określone 

wymagania. Podobnie ma się sprawa z infrastrukturą energetyczną: muszą istnieć możliwości 

techniczne wykonania przyłącza. Uważa się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją 

odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru. Nie wszędzie jednak istnieją warunki 

przyłączenia do sieci. Zgodę i warunki przyłączenia wydaje operator sieci. 

Oprócz systemowych farm wiatrowych, buduje si ę elektrownie autonomiczne o małej 

mocy. Są to małe turbiny wiatrowe, wykorzystywane na potrzeby własne właściciela, m.in. do 

oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych a bardzo często do ogrzewania wody. 

Elektrownie te mają wiele zalety, w tym: 

 brak linii przesyłowych, 

 małe oddziaływanie na środowisko; 

 mały wpływ na krajobraz 

 proste instalacje 

W gminie dominują wiatry z sektora zachodniego i południowo-zachodniego. 

Szczególnie częste w strefie przykrawędziowej a modyfikowane przez rzeźbę terenu, 

kierunek i nachyleniem stoków oraz sąsiedztwo Zbiornika Włocławskiego. Wiatry z sektora 

zachodniego stanowią około 55–56% i posiadają największe prędkości. Ma to również duże 

znaczenie szczególnie dla jezior położonych równoleżnikowo, ze względu na dogodne 

warunki mieszania wody. Dość znaczny jest, szczególnie w miesiącach zimowych, udział 

wiatrów wschodnich (8–12%). 
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Gmina Dobrzyń nad Wisłą znajduje się w strefie korzystnej pod względem zasobów 

energii wiatru. W związku z tym na jej obszarze rozwija się energetyka wiatrowa. Aktualnie 

na terenie Gminy funkcjonują farmy wiatrowe, zlokalizowane w czterech miejscowościach. 

Farma w Dobrzyniu nad Wisłą obejmuje 17 siłowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, 

w planach jest jeszcze do wykonania 6 siłowni. Na kolejnej farmie umiejscowionej 

w Grochowalsku funkcjonuje 5 siłowni o mocy 150 kW oraz 5 siłowni o mocy 135 kW 

każda. Na farmie wiatrowej w Kamienicy pracują 3 siłownie o mocy 150 kW i planowana jest 

tu jeszcze jedna siłownia. Ostatnia farma zlokalizowana jest w miejscowości Zbyszewo, gdzie 

aktualnie działają 3 siłownie wiatrowe o mocy 150 kW, planowana jest tu jeszcze jedna 

siłownia o większej mocy. 

Mapa 6 Tereny istniejących i wskazanych w studium lokalizacji elektrowni wiatrowych 

 

Ryc. 1. Tereny z istniejącymi farmami wiatrowymi (FW) – obszary ujęte w projekcie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: A, B - okolice 

m. Grochowalsk, C – okolice m. Zbyszewo, D – okolice m. Dobrzyń nad Wisłą, Płomiany, 

Lenie Wielkie, E – okolice m. Kamienica (www.geoportal.gov.pl, zmienione). 

Źródło: opinia ornitologiczna opracowana na potrzeby studium i prognozy 

8.2  Energia słoneczna 

Polska nie jest krajem o szczególnie korzystnych warunkach pod względem 

możliwości wykorzystania energii słonecznej, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, 
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kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu uzasadnione ekonomicznie jest w zasadzie 

tylko wspomaganie energią słoneczną produkcji ciepłej wody użytkowej. Roczna gęstość 

promieniowania słonecznego w Polsce, przypadająca na płaszczyznę poziomą, waha się w 

granicach 950 – 1250 kWh/m
2
. Średnie nasłonecznienie, czyli liczba godzin słonecznych, 

wynosi 1600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym 

rozkładem napromieniowania słonecznego cyklu całego roku. 

Zaletą energii słonecznej jest brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Wadą 

jest mała gęstość strumienia energii oraz dobowa i sezonowa zmienność tego strumienia. 

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w : 

 energię cieplną –kolektory słoneczne; 

 energię elektryczną –ogniwa fotowoltaiczne 

Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych jest ograniczone jedynie do specyficznych 

zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie sieci 

elektroenergetycznej jest mało opłacalne. 

Mapa 7 Usłonecznienie względne na terenie Polski 

 

Źródło: http://maps.igipz.pan.pl/atlas/ 
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Gmina Dobrzyń nad Wisłą  położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne 

w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w 

granicach 34-36%. 

Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na 

jednostkę powierzchni poziomej wynoszą 3750 MJ/m
2
, roczna liczba godzin czasu 

promieniowania słonecznego wynosi 1550. Rzeczywiste wartości są niższe chociaż by , z 

powodu występowania przeszkód lub w skutek zanieczyszczenia, wartości mogą częściowo 

różnić się od podanych. 

Pomiar w terenie wykazuje wartości niższe ze względu na są otwartości maksymalne, 

Mapa 8 Roczne całkowite promieniowanie w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gminie Dobrzyń energia słoneczna wykorzystywana do przygotowania ciepłej 

wody użytkowej powinna stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. 

Szczególnie latem może być, alternatywą dla kotłów i podgrzewaczy elektrycznych lub 

gazowych. Montaż indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych jest dofinansowany 

z NFOŚiGW. Można przypuszczać, że w najbliższych latach będą istniały formy pomocy 

finansowej dla rozwoju tego typu instalacji. 
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Możliwe jest wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do oświetlania przejść dla 

pieszych i znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach poza obszarami zabudowanymi, 

co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo pieszych. 

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że obecnie w gminie zaledwie 2,5% gospodarstw 

domowych wykorzystuje kolektory słoneczne na indywidualnych budynkach 

mieszkaniowych 

8.3 Energia geotermalna 

Istnieje podział na geotermię płytką / pompy ciepła/ oraz geotermię głęboką /źródła 

geotermalne/. 

Wykorzystanie źródła o zbyt niskiej temperaturze zwykle jest nieopłacalne. Natomiast 

zastosowanie pomp ciepła staje się coraz bardziej popularne ze względu na coraz niższe 

koszty instalacji. Ciepło dostarczane przez pompy może być pobierane z otoczenia (np. grunt, 

powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy 

zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą 

pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Mogą one być 

wykorzystywane w budynkach o dużej kubaturze, np. użyteczności publicznej, a ostatnio 

coraz częściej w budynkach jednorodzinnych. Pamiętać należy o niebezpieczeństwie skażenia 

środowiska naturalnego czynnikami stosowanymi w instalacjach (np. freony, NH3, itp.). 

Aktualny stan wykorzystania pomp ciepła nie jest znany, ponieważ nie ewidencjonuje się tych 

urządzeń. 
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Mapa 9 Mapa wód geotermalnych w Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www1.builddesk.de/sw70720.asp 

Wg opracowania „Odnawialne Źródła Energii - zasoby i możliwości wykorzystania na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na terenie województwa występują wody 

geotermalne, których temperatura w wypływie z odwiertu wynosi co najmniej 20 [°C]. 

W chwili obecnej w gminie nie są wykorzystywane wody geotermalne do celów 

grzewczych. Z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny pobór i wykorzystanie wód 

geotermalnych jako źródła energetycznego obecnie jest mało opłacalny 

8.4 Energia wodna 

Rozwój dużych elektrowni wodnych w Polsce jest ograniczony warunkami 

środowiskowymi. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych. 
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Małe elektrownie wodne mają wiele zalet: 

 wytwarzają energię elektryczną bez emisji CO2, SO2, NOx, pyłów oraz odpadów; 

 oczyszczają rzeki z nieczystości; 

 napowietrzają wody. 

Wadami ich są: 

 zakłócenie naturalnego przepływu wody i drastyczna zmiana stanu ekologicznego; 

 utrudnienie spływu lodu przez jaz; 

 ryzyko wystąpienia erozji brzegów i zatapiania siedlisk lęgowych ptaków. 

Wadą jest równie ż fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich do lokalizacji takich 

elektrowni. Z tego powodu można prognozować, że na terenie gminy nie nastąpi rozwój 

elektrowni wodnych. 

8.5 Energia z biomasy 

Potencjał biomasy 

Wśród odnawialnych źródeł energii dostępnych na terenie gminy Susz, największy 

potencjał odnajdujemy w biomasie. Uwzględniając różnorodność możliwości wykorzystania 

biomasy do celów energetycznych potencjał poszczególnych źródeł energii podzielono na 

grupy. 

Słoma 

Ilości słomy zależy od areału zbóż oraz plonu ziarna.  

Tabela 7 Wskaźniki pozyskania słomy w zależności od plonu ziarna oraz areału. 
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Rzepak 

  
         
Is/z         
Stosunek plonu słomy 0,88 1,104 1,37 0,78 0,92 0,74 1,05 1 



Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015 -2030 

 

66 

do 
plonu ziarna         
Is/a         

Zbiór słomy w 2,2- 6,2 2,95-6,1 2,6-6,8 2,25-3,9 2,8-4,4 1,95-5 3,6-5,5 1,8-4 

stosunku do areału śr. 4,4 śr.4,9 śr. 5,1 śr. 3,0 śr. 3,6 śr. 3,6 śr. 4,4 śr. 2,2 
t/ha         
         

Słoma wykorzystywana jest do różnych celów gospodarczych, część słomy 

pozostawiana jest niewykorzystana Nadwyżki słomy mogą być wykorzystana na cele 

energetyczne, zależą jednak od następujących czynników: 

 rodzaju gleb, 

 wielkości gospodarstwa, 

 rodzaju prowadzonej hodowli (ilość zwierząt, rodzaj ściółki etc.). 

Tabela 8 Procentowe wartości nadwyżek słomy w poszczególnych województwach. 

Województwo 
Nadwyżka słomy w stosunku do jej produkcji po 
uwzględnieniu zapotrzebowania na paszę i ściółkę oraz 
na przeoranie 

Dolnośląskie 22% 

Kujawsko-pomorskie 55% 
Lubelskie 57% 

Lubuskie 32% 

Łódzkie 38% 
Małopolskie 8% 
Mazowieckie 31% 
Opolskie 62% 

[*] Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. 2001 Słoma energetyczne paliwo. Wieś 

Jutra; Warszawa 

 

Na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą łącznie obsiewa się ok. 4600ha zbóż . 

Przyjmując średnio 4,4t/ha daje to 20 240 ton słomy. 

Po uwzględnieniu słomy zużywanej na paszę, ściółkę oraz na przeoranie pozostaje 

niewykorzystane 55% [*] – 11 132 ton. Przyjmując wartość opałową słomy na poziomie 13,0 

[GJ/t] daje to potencjał teoretyczny rzędu 144 700 [GJ] , a przy sprawności wytwarzania 

rzędu 70%, 101 300 [GJ] energii cieplnej rocznie do zagospodarowania. 
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Odpady drzewne 

Na terenie gminy znajduje się 291ha lasów. Pozyskując 5m3/ha drewna przy wartości 

opałowej rzędu 15 [GJ/Mg] i sprawności 70% potencjał techniczny zasobów wynosi  

13 000 [GJ]. Osobną kwestią pozostaje fakt, że w chwili obecnej ten typ biomasy często spala 

się w sposób wysoce niekorzystny dla środowiska. 

Uprawy energetyczne 

Ze informacji uzyskanych od jednostki samorządu terytorialnego wynika, że obecnie 

nie prowadzi się plantacji roślin energetycznych na terenie gminy. 

Biogaz 

Przy planowaniu przetwarzania odpadów rolniczych i produkcji roślin przeznaczonych 

do przetwarzania na biogaz czynnikiem decydującym jest wielkość gospodarstw rolniczych i 

pogłowie zwierząt hodowlanych.. Na terenie gminy znajdują się 4 gospodarstwa rolne mające 

potencjał surowca wystarczający do budowy biogazowi. W małych gospodarstwach brak jest 

praktycznie możliwości produkowania biogazu. 

Roczną produkcję metanu w oparciu o odpady po hodowli można wyznaczyć 

następująco: 

Tabela 9 Wskaźniki wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu na sztuki duże 

 

bydło  trzoda drób 

Pbsd Produkcja biogazu w przeliczeniu na sztuki duże 

  m3/SD/d  

Gnojowica: Obornik:    
1,5-2,9 0,56-1,5  

0,6-1,25 3,5-4    

średnio: 1,5  średnio: 1,5 średnio: 3,75 

Pbod Produkcja biogazu w przeliczeniu na tonę odpadów 

   m3/t  

5,4-76  2,9-69,5 45-196 

średnio: 41  średnio: 36 średnio: 120 



Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Dobrzyń nad Wisłą w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015 -2030 

 

68 

 

Potencjał techniczny do produkcji biogazu rolniczego obliczmy według wzoru: 

Ebr [GJ] = Pbod x [m
3
/d] x 365 x 23 [MJ/m

3
] x 80% = 91 554 [GJ] 

Wykorzystując 30 % potencjalnego surowca otrzymamy: 

E= 27 466.2 [GJ] 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą to obszar o dużych zasobach ziem wykorzystywanych 

rolniczo. Wykorzystując rolniczy charakter gminy, polem działania dla wykorzystania 

biomasy jest energia cieplna pozyskiwana głównie ze słomy. Należy pamiętać o możliwości 

produkcji estru metylowego z olejów roślinnych / rzepak/ stosowanych jako dodatek do 

olejów napędowych. Często jednak napotyka się opór społeczny ze względu na konkurowanie 

z produkcją żywności 

 

9 Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz 

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i paliwa ma ścisły związek z 

dynamiką rozwoju społecznego, dążeniu do poprawy warunków bytowych, rozwojem 

budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu. Prognoza liczby mieszkańców 

Miasta i Gminy, sporządzona w oparciu o prognozę GUS dla obszarów wiejskich 

województwa kujawsko-pomorskiego, wskazuje jednak iż przyrost liczby ludności w gminie 

(łącznie z migracją) będzie ujemny. Poprawią się jednak warunki mieszkaniowe i bytowe. W 

ciągu ostatnich lat rocznie przybywa w gminie kilka mieszkań. 

Zapotrzebowanie na ciepło gminy obniży się na skutek działań modernizacyjnych i 

niewielkiego wzrostu zasobów mieszkaniowych. Prognozuje się, że do roku 2030 nastąpi ok. 

15% spadek zapotrzebowania na ciepło do celów mieszkaniowych i bytowych w stosunku do 

roku 2010.  

Szacunkowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną obejmuje sumaryczny 

wzrost niskiego i średniego napięcia w tempie 3 – 5 % w skali roku i zawiera prognozę 
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zużycia przez przemysł. W 2014 roku w gminie było łacznie 843 odbiorców. Zużycie energii 

wg danych z Energa Operator SA wynosiło 2 156,31 MWh. 

Prognoza na rok 2030 mieści się w zakresie 3120.00 - 3770.00 MWh/rok w zależności 

od koniunktury gospodarczej. Prognozy te uwzględnia w swoich planach operator sieci. 

Zaopatrzenie gminy w paliwa gazowe uzależnione są głównie od podjęcia inwestycji przez 

operatora sieci przesyłowych.  

10 Stan zanieczyszczenia środowiska 

Jakość powietrza jest jednym z podstawowych elementów decydujących o 

funkcjonowaniu ekosystemu. Zanieczyszczeniem powietrza nazywamy każdą podwyższoną 

ponad skład wzorcowy zawartość naturalnych składników lub jakąkolwiek zawartość 

składników obcych. 

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na środowisko jest problemem bardzo ważnym, ze 

względu na powszechność tego zjawiska. Stan powietrza na terenie gminy zależy głównie od 

ilości zanieczyszczeń emitowanych przez: 

 napływ zanieczyszczeń  

 szlaki komunikacyjne 

 źródła niskiej emisji 

 fermy hodowlane 

Realizacja zamierzeń zawartych w Planie Ochrony Środowiska Miasta i Gminy 

Dobrzyń nad Wisłą i jego aktualizacji powinna spowodować znaczącą redukcję 

zanieczyszczeń powietrza. Zamierzenia te zostały opisane w Celu 11 Programu: 

 zamiana kotłowni węglowej na mniej obciążającą atmosferę 

 instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych, budowa nowoczesnej sieci 

 zastosowanie energooszczędnych technologii 

 gazyfikacja gminy 

 ograniczenie ruchu kołowego w obrębie Starego Miasta 

 usprawnienie systemu komunikacyjnego / obwodnica, drogi / 
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 stosowanie form transportu publicznego 

 budowa ścieżek rowerowych 

Ponadto zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie gminy zmniejszy dodatkowo 

obciążenie środowiska i przerwie łańcuch skutków dodatkowych mających wpływ na jakość 

wód, gleby i roślinność a w efekcie na zdrowie człowieka. 

11 Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki 

energetycznej 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą sąsiaduje z 5 gminami: Brudzeń Duży, Fabianki, 

Tłuchowo, Wielgie, Włocławek.  

Mapa 10 Rozkład gmin sąsiadujących z gminą Dobrzyń nad Wisłą 

 

Źródło: www. ziemia-dobrzynska.strefa.pl 

Do sąsiednich gmin rozesłano ankiety z pytaniami dotyczącymi współpracy. Na 

pytania odpowiedziały trzy gminy. 

Tabela 10 Wykaz pytań i odpowiedzi wysłanych do sąsiadujących gmin 

L
p 

Pytanie 
Gmina Wielgie Gmina Fabianki Gmina Tłuchowo 
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1 Czy działania na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej, 
takie jak rozbudowa 
infrastruktury związanej z 
zaopatrzeniem w ciepło, 
energie; elektryczne; i paliwa 
gazowe, Znajdujące sie; na 
terenie Gminy Dobrzyń nad 
Wisłą bezpośrednio 
wpłynąłby na stan jakości 
środowiska oraz zaopatrzenie 
w WW. czynniki Waszej 
Gminy? Jeżeli tak, to 
prosimy 0 wskazanie 
takich potrzeb i działań 

NIE 

TAK może 
wpływać np. 
budowa linii 
energetycznych 
przebiegających 
przez obie gminy, 
ewentualna 
budowa siłowni 
wiatrowych. 

TAK zwłaszcza 
rozbudowa 
infrastruktury 
związanej z 
zaopatrzeniem w 
ciepło i energię 
elektryczną oraz 
paliwa gazowe. 

2 Czy istnieją takie elementy 
infrastruktury związane z 
zaopatrzeniem w ciepło, 
energie; 
elektryczną i paliwa gazowe, 
które wymagałyby uzgodnień 
Z Wójtem Gminy Dobrzyń 
nad Wisłą? 

Lokalizacja siłowni 
wiatrowych. 

NIE- tylko linie 
energetyczne, 
które nie są 
własnością 
gminy. 

TAK- modernizacja 
sieci energetycznej 
budowa sieci 
gazowej. 

3 Czy obecny stan 
infrastruktury energetycznej 
w Waszej Gminie jest 
zadawalający, czy wymaga 
poprawy i dalszej 
rozbudowy? 

Stan infrastruktury 
jest zadawalający 
jednak istnieje 
potrzeba 
systematycznej 
modernizacji, 

Wymaga 
inwestycji w 
zakresie 
rozbudowy sieci 
energetycznych 

TAK-choć wymaga 
systematycznego 
rozwoju sieci 
gazowej i 
energetycznej aby 
zmniejszyć niską 
emisję. 

4 Czy podejmowana jest 
współpraca między Gminami 
mająca na celu lokalne 
Wykorzystanie istniejących 
nadwyżek paliw (np. 
biomasy) i energii? 

NIE - ale w 
przyszłości 
wskazana 

NIE 
Brak nadwyżek 
paliw i energii. 

5 Czy prowadzone są lub 
planowane w przyszłości 
wspólne działania w zakresie 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE)? 

NIE- ale w 
przyszłości 
wskazana 

NIE- ale w 
przyszłości 
wskazana w 
zakresie OZE 

NIE- ale wskazana 
byłaby współpraca 
w zakresie 
pozyskiwania 
środków na 
budowę instalacji 
OZE 

6 Czy prowadzone są lub 
planowane w przyszłości 
działania W zakresie energii 
elektrycznej, cieplnej, sieci 
gazowniczej, OZE, przy 
współpracy 
międzynarodowej? 

NIE-ewentualna 
budowa drugiej 
nitki gazociągu 
Jamal - Europa 
Zachodnia 

NIE ale w 
przyszłości 
wskazana 

NIE 

Źródło: Ankiety 
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12 Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone analizy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego wskazują, że 

przewidywany wzrost zużycia energii elektrycznej i mocy nie jest zagrożony. Działania 

związane z inwestowaniem w sieć średniego i niskiego napięcia dla utrzymania dobrego 

poziomu eksploatacji tych urządzeń realizowane są przez operatora sieci. Sposób zaopatrzenia 

w energię cieplną i prognozowany rozwój budownictwa również nie budzi obaw. Duża 

energochłonność budynków wynika z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. 

Przyczyną dużych strat ciepła są też złej jakości i nieszczelne okna. Celowe jest zatem 

prowadzenie działań informacyjno-propagandowych zmierzających do zachęcenia 

mieszkańców do termomodernizacji budynków indywidualnych, wielorodzinnych a także 

możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii. Przeprowadzenie gazyfikacji 

miejscowości na terenie gminy zmniejszyłoby tzw. niską emisję i podniosło komfort 

mieszkańców , jednak bezpośrednio nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Na 

terenie gminy możliwy jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Korzyści 

wynikające z stosowania odnawialnych źródeł energii to zmniejszenie negatywnego wpływu 

energetyki na środowisko i obniżenie kosztów. Największy potencjał możliwy do 

wykorzystania to biomasa. oraz energia słoneczna. Odnawialne źródła energii mogą zostać 

wykorzystane do kreowania wizerunku regionu. Przychylna postawa władz gminy może stać 

się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć 

inwestycyjnych na danym terenie. 

Działania mające na celu podniesienie efektywności gospodarowania energią są znane: 

 wprowadzenie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwach domowych 

 wymiana oświetlenia na energooszczędne; 

 racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej  

 wprowadzenie nowoczesnych metod technologicznych 

 zwiększenie sprawności wytwarzania i przesyłu energii cieplnej 

 wprowadzenie automatyki sterowniczej oraz opomiarowanie odbiorców; 

 termomodernizacja i technologia domów energooszczędnych 
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