
UCHWAŁA NR XLII/267/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE 

z dnia 24 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 
2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVI/81/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 stycznia 2016r. 
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2016 - 2022 z perspektywą do roku 
2022, zmienionego Uchwałą Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 8 sierpnia 2019r. oraz Uchwałą 
Nr XXXIV/209/2021 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 października 2021r. wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) na stronach 105-106 tabela „ otrzymuje brzmienie: 

Zakres Liczba 
projektów Tytuł projektu 

gospodarka wodno-
ściekowa 10 

1.Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Choszczeńskiej.  
2.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wczasowej w Drawnie. 
3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej  
w Drawnie. 
4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Dominikowie; 
5.Budowa sieci wod-kan z przyłączami do nowopowstałych działek budowlanych przy ul. 
Chomętowskiej (za elpomem); 
6.Oczyszczalnia ścieków w Chomętowie.  
7.Budowa ujęcia wody w Borowcu 
8.Poprawa stanu technicznego urządzeń i obiektów niezbędnych do realizacji zadań 
w ramach gospodarki ściekowej w Podegrodziu 
9.Zakup pojazdów niezbędnych do realizacji zadań w ramach gospodarki ściekowej  
10.Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przepompownią ścieków dla 
miejscowości Podegrodzie i Barnimie 

budowa lub 
modernizacja dróg 

lokalnych 
4 

1.Przebudowa nawierzchni ulic Energetyków, Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej 
w Drawnie wraz z budową oświetlenia drogowego; 
2.Budowa i przebudowa ulicy Wczasowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia. 
3.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Drawno-Zdanów 
4.Poprawa wizerunku zabytkowej części Centrum Drawna poprzez wymianę oświetlenia 
drogowego  

ochrona zabytków i 
budownictwa 
tradycyjnego 

2 1.Remont budynku UMiG – Kościelna 3; 
2.Zabezpieczenie ruin zamku Wedlów; 

inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje 

kulturalne, gospodarka 
mieszkaniowa 

6 

1.Remont remizy w Zatomiu – adaptacja obiektu na świetlicę wiejską; 
2.Remont świetlicy w Dominikowie 
3.Remont remizy w Dominikowie; 
4.Remont remizy w Brzezinach; 
5.Budowa mieszkań (w tym mieszkania w przejętym budynku w Kiełpinie) 
6.Przebudowa świetlic wiejskich w Kiełpinie i Brzezinach 

kształtowanie 
przestrzeni publicznej 6 

1.Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Grażyna  
w Drawnie wraz z zagospodarowaniem nabrzeża; 
2.Zagospodarowanie terenu parku za boiskiem sportowym w Drawnie (czyszczenie, 
oświetlenie, elementy sportowe, mała architektura,) wraz z budową ścieżki edukacyjno-
sportowej; 
3.Plac ćwiczeń przy skwerku między Szkołą Podstawową a jeziorem Adamowo 
w Drawnie;  
4.Wyposażenie kąpieliska miejskiego w Drawnie (ślizg, zjeżdżalnia dmuchana itp.); 
5.Utworzenie i wyposażenie kąpieliska w Dominikowie; 
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6.Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Drawno 

inwestycje w 
Targowiska lub obiekty 

budowlane 
przeznaczone na cele 
promocji lokalnych 

produktów 

1 1.Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Choszczeńskiej w Drawnie. 

2) na stronach 106-109 tabela „5. Zestawienie Planowanych projektów i zadań inwestycyjnych gminy Drawno 
w ramach projektów do RPO, PROW i innych w latach 2016-2022 z szacunkowym kosztem inwestycji” 
otrzymuje brzmienie: 

lp zakres 

Liczba projektów 
(wniosków o 
przyznanie 
pomocy) 

składanych w 
ramach danego 

zakresu 

Wstępny tytuł projektu, czego 
dotyczy np.  

Szacunkowy 
koszt całkowity 

inwestycji 

Szacunkowy koszt 
kwalifikowalny 

inwestycji 

1 gospodarka wodno-
ściekowa 10 

 
1.Przebudowa sieci wodociągowej 
w ulicy Choszczeńskiej.  
 
2.Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ulicy Wczasowej w 
Drawnie. 
 
3.Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na ul. Polnej w 
Drawnie. 
 
4.Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z oczyszczalnią 
ścieków w Dominikowie; 
 
5.Budowa sieci wod-kan z 
przyłączami do nowopowstałych 
działek budowlanych przy ul. 
Chomętowskiej (za elpomem); 
 
6.Oczyszczalnia ścieków w 
Chomętowie.  
 
7.Budowa ujęcia wody w 
Borowcu 
 
8.Poprawa stanu technicznego 
urządzeń i obiektów niezbędnych 
do realizacji zadań w ramach 
gospodarki ściekowej w 
Podegrodziu 
 
9.Zakup pojazdów niezbędnych 
do realizacji zadań w ramach 
gospodarki ściekowej 
 
10.Budowa kanalizacji sanitarnej 
(grawitacyjnej i tłocznej) z 
przepompownią ścieków dla 
miejscowości Podegrodzie i 
Barnimie 

 
350 000 zł 

 
 

888 000 zł 
 
 
 

441 000 zł 
 
 

1 600 000 zł 
 
 
 

89 000 zł 
 
 
 

800 000 zł 
 
 

300 000 zł 
 
 

300 000 zł 
 
 
 
 

1 200 000 zł 
 
 
 
 

9 400 000 zł 

 
284 000 zł 

 
 

720 000 zł 
 
 
 

358 000 zł 
 
 

1 300 000 zł 
 
 
 

72 000 zł 
 
 
 

650 000 zł 
 
 

300 000 zł 
 
 

300 000 zł 
 
 
 
 

1 200 000 zł 
 
 
 
 

4 700 000 zł 

2 
budowa lub 

modernizacja dróg 
lokalnych 

4 
1.Przebudowa nawierzchni ulic 
Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i 
Potokowej w Drawnie wraz z 

 
3 543 000 zł 

 

 
2 125 000 zł 
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budową oświetlenia drogowego; 
 
2.Budowa i przebudowa ulicy 
Wczasowej w Drawnie wraz z 
budową oświetlenia. 
 
3.Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej Drawno-Zdanów 
 
4.Poprawa wizerunku zabytkowej 
części Centrum Drawna poprzez 
wymianę oświetlenia drogowego 

 
 

350 000 zł 
 
 
 

2 200 000 zł 
 
 

45 000 zł 

 
 

284 000 zł 
 
 
 

2 200 000 zł 
 
 

45 000 zł 

3 
ochrona zabytków i 

budownictwa 
tradycyjnego 

2 

 
1.Remont budynku UMiG – 
Kościelna 3; 
 
2.Zabezpieczenie ruin zamku 
Wedlów; 

 
1 000 000 zł 

 
 

500 000 zł 

 
1 000 000 zł 

 
 

406 500 zł 

4 

inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje 

kulturalne,  
gospodarka 

mieszkaniowa 

6 

 
1.Remont remizy w Zatomiu – 
adaptacja obiektu na świetlicę 
wiejską; 
 
2.Remont świetlicy w 
Dominikowie; 
 
3.Remont remizy w 
Dominikowie;  
 
4.Remont Remizy w Brzezinach; 
 
5.Budowa mieszkań  (w tym 
mieszkania w przejętym budynku 
w Kiełpinie) 
 
6.Przebudowa świetlic wiejskich 
w Kiełpinie i Brzezinach 

 
300 000 zł 

 
 
 

150 000 zł 
 
 

80 000 zł 
 

60 000 zł 
 

400 000 zł 
 
 
 

680 000 zł 

 
243 000 zł 

 
 
 

121 000 zł 
 
 

65 000 zł 
 

60 000 zł 
 

400 000 zł 
 
 
 

650 000 zł 

5 kształtowanie 
przestrzeni publicznej 6 

 
1.Budowa ciągu pieszo – 
rowerowego nad jeziorem 
Grażyna w Drawnie wraz z 
zagospodarowaniem nabrzeża; 
 
2.Zagospodarowanie terenu parku 
za boiskiem sportowym w 
Drawnie (czyszczenie, 
oświetlenie, elementy sportowe, 
mała architektura,) wraz z budową 
ścieżki edukacyjno-sportowej; 
 
3.Plac ćwiczeń przy skwerku 
między Szkołą Podstawową a 
jeziorem Adamowo w Drawnie;  
 
4.Wyposażenie kąpieliska 
miejskiego w Drawnie (ślizg, 
zjeżdżalnia dmuchana itp.); 
 
5.Utworzenie i wyposażenie 
kąpieliska w Dominikowie; 
 
6.Wykonanie Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Drawno 

 
 

380 000 zł 
 
 
 

2 400 000 zł 
 
 
 
 
 

50 000 zł 
 
 
 

160 000 zł 
 
 

200 000 zł 
 
 

80 000 zł 

 
 

308 000 zł 
 
 
 

2 400 000 zł 
 
 
 
 
 

40 600 zł 
 
 
 

130 000 zł 
 
 

162 000 zł 
 
 

65 000 zł 
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6 

inwestycje w 
targowiska lub obiekty 

budowlane 
przeznaczone na cele 
promocji lokalnych 

produktów 

1 
1.Przebudowa targowiska 
miejskiego przy  
ul. Choszczeńskiej w Drawnie. 

 
 

190 000 zł 

 
 

154 000 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Aleksander Dementiew 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz 
559 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. W 2016 roku Rada 
Miejska w Drawnie podjęła uchwałe w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 
2016-2020 z perspektywą do roku 2022, którą dwukrotnie zmieniała ze względu na aktualizowanie planów 
inwestycyjnych. 

Zdecydowana większośc zadań została już zrealizowana. Pojawiają się jednak na bieżąco kolejne niezbędne 
do wykonania zadania i inwestycje. Do takich zadań niewątpliwie należy budowa kanalizacji sanitarnej 
(grawitacyjnej i tłocznej) z przepompownią ścieków w miejscowości Podegrodzie i Barnimie. Obecnie 
pojawiły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizacje tej inwestycji. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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