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Streszczenie Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Golub-

Dobrzyń na lata 2017-2031 – w języku niespecjalistycznym 

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 

r., poz. 833 z późn. zm.), Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe;  

 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 i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;  

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 

ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej; 

 zakres współpracy z innymi gminami. 

Zgodnie z danymi GUS w roku 2019 miasto zamieszkiwało 12 546 osób, z czego liczba 

mężczyzn wynosiła 5 984 osoby (47,70%), a liczba kobiet 6 562 osoby (52,30%). Na 

przestrzeni analizowanych lat liczba mieszkańców miasta Golub-Dobrzyń zmniejszyła się. 

Zgodnie z tym,  prognozy przewidują, że liczba ta w kolejnych latach będzie spadać. 

W kolejnych latach przewiduje się: 

 spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwach domowych 

spowodowany spadkiem liczby ludności na terenie miasta oraz wzrost zapotrzebowania 

na energię elektryczną w sektorze gospodarczym wynikającym z prognozy wzrostu liczby 

podmiotów gospodarczych. Będzie on równoważony jednak energooszczędnością 

mieszkańców i stosowaniem energooszczędnych, nowoczesnych technologii i sprzetu.  

 spadek zapotrzebowania na ciepło, spowodowany prowadzeniem na terenie miasta 

Golub – Dobrzyń termomodernizacji budynków  

 wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny, spowodowany rozbudową sieci gazowej na 

terenie miasta Golub-Dobrzyń. 

Miasto Golub-Dobrzyń zaopatrywane jest w ciepło przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej  Spółka z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu. W celach grzewczych 
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wykorzystywany jest węgiel kamienny (miał węglowy), a generowane ciepło dostarczane jest 

siecią z kotłowni. Wartość opałowa spalanego paliwa oszacowana została przez 

przedsiębiorstwo na 23 000 kJ/kg. Moc zainstalowana kotłowni wynosi 14,14 MW. 

Ciepłownia wyposażona jest w kotły wodne o  sprawności 85% .  Z danych uzyskanych od 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wynika, że ze względu na moc 

zamówioną równą mocy zainstalowanej brak jest planów rozbudowy sieci. Realizowane są 

przyłączenia do istniejącej sieci cieplnej.  

Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne 

w zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej zapewniają bezpieczeństwo w zakresie 

aktualnego i przyszłego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. W związku z 

występującymi na terenie miasta obszarami, które mogą zostać przeznaczone pod 

budownictwo, w niedalekiej przyszłości może nastąpić konieczność podłączenia niniejszych 

obszarów do sieci elektroenergetycznej. Zabezpieczenie potrzeb energetycznych miasta w 

zakresie energii elektrycznej, obejmujące modernizację i rozwój poszczególnych systemów 

energetycznych leży w kwestii przedsiębiorstwa energetycznego. 

Na terenie miasta Golub-Dobrzyń funkcjonuje sieć gazowa. Dostawcą gazu jest Polska 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z Oddziałem Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy.  Miasto 

Golub-Dobrzyń zasilane jest gazem ziemnym wysokometanowym typu E (wg PN-C-04753), 

a źródłem zasilania jest gazociąg średniego ciśnienia dn 315 PE relacji Kowalewo Pomorskie 

– Golub-Dobrzyń. W kolejnych latach spółka zaplanowała dalszą gazyfikację miasta i 

rozbudowę sieci gazowej na tym obszarze. 

Część budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych znajdujące się na terenie 

miasta Golub-Dobrzyń wymaga termomodernizacji. Duża energochłonność budynków 

wynika z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów  

i podłóg. W źle zaizolowanych budynkach, w których zainstalowane są stare, zużyte  

i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego zużycia ciepła pomieszczenia 

mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże zużycie energii oraz emisje 

zanieczyszczeń powietrza, ale również generuje wysokie koszty związane z użytkowaniem 

nośników energii.  

Na terenie miasta obserwuje się znikome wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na 

potrzeby c.o. i c.w.u. Mieszkańcy oraz władze Miasta są jednak zainteresowane 

wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, w związku z czym istnieje możliwość, że 

budynki na terenie miasta w najbliższej przyszłości zostaną w nie wyposażone. Jednym 

z głównych alternatywnych źródeł energii na terenie Miasta powinna stanowić energia 

słoneczna. Preferowanym kierunkiem rozwoju w tym zakresie jest wykorzystanie ogniw 
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fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby oraz instalowanie 

indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, 

bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Szczególnie latem może być wykorzystywana do 

podgrzewania wody użytkowej.  

W zakresie przedsięwzięć związanych z racjonalizacją użytkowania ciepła oraz energii 

elektrycznej w obiektach należących do Miasta, budynkach mieszkalnych oraz innych 

budynkach należących do podmiotów gospodarczych zaleca się: 

 popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców działań mających na celu 

ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych oraz informowanie ich 

o możliwościach współfinansowania przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych, 

 głęboką termomodernizację w budynkach należących do Miasta tj. ocieplenie przegród 

zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zaworów 

termostatycznych, modernizację źródeł ciepła. 

W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie miasta proponuje się: 

 montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach użyteczności publicznej, 

 zastosowanie pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, budynkach 

mieszkalnych i budynkach handlowo – usługowych. 

Ze strony zaopatrzenia miasta Golub-Dobrzyń w energię, obecnie i w przyszłości nie ma 

zagrożenia środowiska, natomiast przewiduje się, że stopniowo będzie następować 

sukcesywna poprawa stanu środowiska, zwłaszcza powietrza atmosferycznego w miarę 

likwidacji źródeł węglowych. Zapewnione jest również bezpieczeństwo energetyczne miasta 

przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju dla pokrywania potrzeb ciepłej wody 

użytkowej. 

Zawartość opracowania pn. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031” 

odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo 

energetyczne. 

 


