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Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawno na lata 2015-2020 
Zgłoszone przedsięwzięcia na terenie gminy Drawno mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze gminy wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym i 

źródłami finansowania 

Lp. DANE PODMIOTU  

(interesariusza) 

Dane zgłaszanej inwestycji Szacowany koszt i źródła finansowania Wskaźniki osiągane 

w wyniku realizacji 
działań/inwestycji Nazwa wnioskodawcy/ 

Adres 
Podmiot 

odpowiedzialny/ 

forma prawna 

Opis Okres 
realizacji 

Szacunkowy 
koszt (mln) 

Źródła 
finansowania 

Wieloletnia 
Prognoza 

Finansowa 

1. Gmina Drawno: 

1. Budynek administracyjny- Urząd 

Gminy; 

2.  Budynki jednostek 
organizacyjnych gminy w tym: 

- szkołą podstawowa przy ul. 

Szkolnej 25; 
- Gimnazjum Publiczne przy ul. 

Szkolnej 19; 

- Przedszkole Miejskie przy ul. 
Choszczańskiej 47; 

3. Inne obiekty gminne, takie jak: 

 - Ośrodek Pomocy Publicznej, ul. 
Kościuszki 9; 

- Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Niemieńsko 22; 

- Dom Pomocy Społecznej w 

Brzezinach 1; 

Gmina Drawno Termomodernizacja głęboka zgodnie z definicją 

zawarta w przepisach szczegółowych oraz dopuszcza 

się realizację instalacji pozyskującej energie z OZE, 

jako źródła wspomagającego funkcjonowanie 
zabudowy jednostki publicznej. 

01.2016 

– 

12.2020 

2,0 Gmina Drawno 

oraz 

UE w ramach 

RPO WZ na 
lata 2014-2020  

i PROW 

TAK – 

częściowo/

NIE 

zmniejszenie emisji 

CO2 [Mg] 

zwiększenie 

produkcji energii z 
OZE [MWh] 

2. Gmina Drawno Gmina Drawno Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Drawno z instalacją pozyskującej energie z OZE, jako 

źródła wspomagającego funkcjonowanie obiektów. 

01.2016 
– 

12.2020 

1,6 Gmina Drawno 
oraz 

UE w ramach 

RPO WZ na 
lata 2014-2020  

i PROW 

NIE zmniejszenie emisji 
CO2 [Mg] 

zmniejszenie zużycia 

energii - podniesienie 
efektywności 

energetycznej [MWh] 

3. Gmina Drawno Gmina Drawno Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej: szkoła podstawowa, budynek 

MOPR, budynek administracyjny – urząd. 

Zakłada się produkcje energii elektrycznej do potrzeb 
własnych w tym do zasilania instalacji centralnej wody 

użytkowej i centralnego ogrzewania. 

01.2016 

– 
12.2020 

0,25 Gmina Drawno 

oraz 
UE w ramach 

RPO WZ na 

lata 2014-2020. 

TAK zmniejszenie emisji 

CO2 [Mg] 

zmniejszenie zużycia 
energii - podniesienie 

efektywności 

energetycznej [MWh] 

4. Komunalny Zakład Usługowo- 
Handlowy 

Podmiot 
gospodarczy  

Modernizacja urządzeń i obiektów oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Drawnie pod kontem 

01.2016 
– 

0,5 Podmiot 
gospodarczy;  

Nie 
dotyczy 

zmniejszenie emisji 
CO2 [Mg] 
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efektywności energetycznej oczyszczania ścieków oraz 

przetworzenia osadów po ściekowych. 

Dopuszcza się realizację instalacji pozyskującej 
energie z OZE, jako źródła wspomagającego 

funkcjonowanie zabudowy usługowej. 

12.2020 UE w ramach 

RPO WZ na 

lata 2014-2020  
i PROW 

zmniejszenie zużycia 

energii - podniesienie 

efektywności 
energetycznej [MWh] 

5. Gmina Drawno – zasoby 
mieszkaniowe w zarządzie 

Komunalnego Zakładu Usługowo- 

Handlowego – stan zasobów na 
listopad 2015: 

 

Gmina Drawno i 
podmioty 

organizacyjne 

gminy – spółka 
prawa 

handlowego 

Termomodernizacja głęboka zgodnie z definicją 
zawarta w przepisach szczegółowych. 

Dopuszcza się realizację instalacji pozyskującej 

energie z OZE, jako źródła wspomagającego 
funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowej; 

01.2016 
– 

12.2020 

1,2 Gmina Drawno 
oraz zależne 

spółki prawa 

handlowego;  
UE w ramach 

RPO WZ na 

lata 2014-2020 i 

PROW 

NIE zmniejszenie emisji 
CO2 [Mg] 

zmniejszenie zużycia 

energii - podniesienie 
efektywności 

energetycznej [MWh] 

 


