
Załącznik Nr 5  

do Strategii ORSG Powiatu Lipnowskiego 

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu  

Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego 

 

Dane osoby / instytucji/organizacji zgłaszającej uwagi 

Imię i nazwisko  

Nazwa 
instytucji/organizacji 
(jeśli dotyczy) 

 

Adres 
do korespondencji 

 

Numer telefonu  

E- mail  

 

Lp. 

Czego 

dotyczy 

uwaga  
(rozdział, numer 

strony) 

Rodzaj uwagi: 

korekta/uzupełnienie/ 

dodatkowa treść 

(wpisać odpowiednio) 

Proponowana 

zmiana 

Uzasadnienie 
 (z czego wynika 

potrzeba 

proponowanych zmian) 

     

     

     

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, dla potrzeb konsultacji 

projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późn zm.)   

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Lipnowski, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu konsultacji projektu Strategii Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego; 
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 
   
 
 ………………………………… 

Podpis 
 
 
Starostwo Powiatowe w Lipnie 
ul. Sierakowskiego 10B, 87- 600 Lipno 
tel. 54 287 20 39 wew. 33,  



e-mail: projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl 

mailto:projektyipromocja@lipnowski.powiat.pl


 

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Strategii ORSG Powiatu Lipnowskiego 

L.p. 

Imię i nazwisko/ 

nazwa podmiotu 

Rozdział / 

nr strony 

Rodzaj uwagi Proponowana zmiana Uzasadnienie 
Rozstrzygnięcie 

Komitetu Sterującego 

1. Andrzej Kurowski  

Gmina Tłuchowo 

 

Roz. VI. Tabela nr 61 Dodatkowa treść Dodanie nowych projektów: 

„Wiem więcej, to mi się 

opłaca” PI 10i, koszt 

całkowity  245 800,00 zł,  

termin realizacji 2016-2019;  

Wg uzgodnień Komitetu 

Sterującego z dnia 

30.09.2015r. 

 

2. Andrzej Kurowski  

Gmina Tłuchowo 

 

Roz. VI. Tabela nr 61 Dodatkowa treść Dodanie nowych projektów: 

 „Poprawa jakości usług 

edukacyjnych w zakresie TI i 

języków obcych”, PI 10i , 

koszt całkowity 606 900,00 zł, 

termin realizacji 2016-19 

Wg uzgodnień Komitetu 

Sterującego z dnia 

30.09.2015r. 

 

3. Andrzej Kurowski  

Gmina Tłuchowo 

 

Roz. VI. Tabela nr 62 Korekta /dodatkowa treść Korekta/ dodanie nowych 

projektów 

komplementarnych: 

1.Budowa drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej 

Mysłakówko- Koziróg Leśny o 

długości około 2300mb 

2. Remont drogi gminnej w 

Tłuchowie- ul. Miła 

3. Remont drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej 

Mysłakówko- Źródła o 

długości około 1200mb 

4. Remont drogi gminnej w 

Turzy Wilczej- Superunki 

Turza Wilcza o długości około 

400mb I etap 

5. Budowa drogi gminnej 

Kamień Kmiecy- Kamień 

Kotowy o długości około 650 

mb II etap 

6. Remont drogi gminnej 

Wg uzgodnień Komitetu 

Sterującego z dnia 

30.09.2015r. 

 



Źródła- Kol. Źródła o długości 

około 500 II etap 

7. Remont drogi gminnej w 

Turzy Wilczej- Superunki 

Turza Wilcza o długości  

około 400mb- II etap 

8.Remont drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej 

Borowo- Mokówko o długości 

około1200 mb 

9.Remont drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej w 

Trzciance o długości około 

1300mb 

10. Remont drogi gminnej w 

Tłuchowie – ul. Spokojna 

11. Remont drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej 

Tłuchówek- Gaje o długości 

około 600mb 

12. Remont drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej w 

Kozirogu Rzecznym o 

długości około1200mb 

13. Remont drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej 

Tłuchówek- Obręb o długości 

około 2300 mb 

14. Remont drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej 

Koziróg Leśny- Kamień 

Kmiecy o długości około 

2500mb 

15. Remont drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej 

Tłuchowo- ul. Leśna o 

długości około 3200 mb 

16.Remont drogi gminnej w 

Turzy Nowej o długości około 

1000 mb  

17. Budowa drogi gminnej 

Trzcianka- Popowo o 



długości około 1100mb 

18. Budowa drogi gminnej 

Mysłakówko- Koziróg 

Rzeczny o długości około 

1000mb 

19. Budowa drogi gminnej o 

nawierzchni asfaltowej 

Tłuchowo- ul. Wiejska o 

długości około 1600mb 

20. Budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Tłuchowie  

21. Budowa ścieżki pieszo- 

rowerowej Tłuchowo- 

Tłuchówek o długości około 

1800 mb 

22. Budowa chodników w 

Kłobukowie i Tłuchowie  

23. Remont zatoki 

przystankowej w Tłuchowie 

24. Remont parkingu przy ul. 

3-Maja w Tłuchowie 

25. Remont parkingu przy ul. 

Sierpeckiej w Tłuchowie 

26. Budowa infrastruktury 

sportowej przy Orliku w 

Tłuchowie 

27. Rozbudowa infrastruktury 

sportowej na stadionie 

gminnym w Tłuchowie 

28. Budowa budynku 

garażowego dla autobusów 

szkolnych 

29. Zakup samochodu 

bojowego dla potrzeb OSP w 

Tłuchowie 

30. Modernizacja Stacji 

Uzdatniania Wody w Jasieniu  

31. Rozbudowa Oczyszczalni 



Ścieków w Tłuchowie 

32. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Tłuchowo 

33. Budowa sieci 

kanalizacyjnej i 

wodociągowej w Tłuchowie i 

Tłuchówku 

34. Remont budynku 

komunalnego w Źródłach 

35. Doposażenie Gimnazjum 

w Tłuchowie w pomoce 

dydaktyczne 

36. Zakup autobusu do 

dowożenia uczniów  

4. Jan Wadoń 

Gmina Wielgie  

Roz. VI. Tabela nr 60 Korekta treści/ dodatkowa 

treść 

W projekcie „Rozbudowa 

budynku przedszkola w ZPO 

Wielgie”: 

- zmiana terminu realizacji 

projektu na lata 2019-21,  

- dodanie wskaźnika „odsetek 

dzieci w wieku 3-4 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym” 

analiza WPF gminy 

Wielgie 

 

5. Jan Wadoń 

Gmina Wielgie 

Roz. VI. Tabela nr 60 Korekta treści W projekcie „Poprawa jakości 

i zwiększenie zakresu usług 

biblioteki gminy Wielgie: 

- zmiana terminu realizacji 

projektu na 2017 r. 

analiza WPF gminy 

Wielgie 

 

6. Jan Wadoń 

Gmina Wielgie 

Roz. VI. Tabela nr 60 Korekta treści W projekcie „Przebudowa 

systemów grzewczych, 

montaż systemu 

mikrotrigeneracji, wymiana 

instalacji elektrycznej i 

oświetlenia na 

energooszczędne w 

kompleksie budynków ZPO 

Wielgie”: 

- zmiana terminu realizacji 

projektu na 2019-21 

analiza WPF gminy 

Wielgie 

 



7. Zbigniew Małkiewicz 

Miasto i Gmina Skępe 

Roz. VI. Tabela nr 62, 

poz.8 

Korekta Wpisanie dwóch odrębnych 

inwestycji: 

1. Modernizacja oraz 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej we Wiosce- 

realizacja 2017- kwota 

500.000,00 zł; 

2. Modernizacja oraz 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Żuchowie- 

realizacja 2017- kwota 

500.000,00 

Miasto i Gmina  Skępe 

będzie ubiegać się o 

dofinansowanie ww. 

projektów z Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-

20 jako odrębnych 

projektów, a zatem 

zasadnym jest 

umieszczenie ich w 

strategii jako odrębnych 

przedsięwzięć. 

 

8. Zbigniew Małkiewicz 

Miasto i Gmina Skępe 

Roz. VI. Tabela nr 62, poz. 

153. 

Dodatkowa treść Rozszerzenie zadnia i 

korekta jego nazwy na: 

„Przebudowa dróg na terenie 

Miasta i Gminy Skępe- ul. 

Kasztanowa, Jarzębinowa, 

Klonowa, Akacjowa, 

Topolowa, Grzybowa, 

Sportowa, Spółdzielcza, 

Kościelna oraz Prosta.” 

Miasto i Gmina Skępe 

zamierza kompleksowo 

przebudować wszystkie 

wymagające tego drogi 

na terenie Skępego, 

dlatego też zasadnym 

jest umieszczenie ich w 

jednym projekcie. 

 

9. Zbigniew Małkiewicz 

Miasto i Gmina Skępe 

Roz. VI. Tabela 60, poz. 9  Korekta  Zmiana nazwy zadania na: 

„Modernizacja i rozbudowa 

systemu gospodarki wodno – 

ściekowej na terenie Miasta i 

Gminy Skępe” 

Dodanie nazwy Gminy 

precyzuje teren realizacji 

inwestycji. 

 

10. Zbigniew Małkiewicz 

Miasto i Gmina Skępe 

Roz. VI. Tabela 62,   Dodatkowa treść Dodanie nowej inwestycji pn. 

„Modernizacja oraz 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Łąkiem- realizacja 

2018- kwota 250.000,00 

Miasto i Gmina Skępe 

będzie ubiegać się o 

dofinansowanie ww. 

projektu z Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-

20, a zatem zasadnym 

jest umieszczenie go w 

strategii jako projektu 

komplementarnego. 

 

11. Zbigniew Małkiewicz 

Miasto i Gmina Skępe 

Roz. VI. Tabela 62,   Dodatkowa treść Dodanie nowej inwestycji pn. 

„Modernizacja oraz 

wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Józefkowie- 

realizacja 2019- kwota 

250.000,00 zł 

Miasto i Gmina Skępe 

będzie ubiegać się o 

dofinansowanie ww. 

projektu z Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-

20, a zatem zasadnym 

jest umieszczenie go w 

strategii jako projektu 

komplementarnego. 

 



12. Daniel Świdurski 

Miasto Lipno 

Tabela 60. Lista projektów 

EFRR (poz. 8) 

korekta Niniejszym proponuje się 

utworzenie listy rezerwowej 

projektów i przeniesienie na 

nią przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Utworzenie ścieżek 

rowerowych na trasie Kikół – 

Lipno – Skępe”. 

W związku z tym, że 

wartość wskazanych 

projektów przekracza 

limit środków 

przewidzianych w 

strategii, proponuje się 

utworzenie listy 

rezerwowej i 

przeniesienie projektu, 

który oszacowano na 

znaczną kwotę, tj. 6 mln 

zł. Projekt jest 

przedsięwzięciem 

trudnym do realizacji i 

może zostać wdrożony w 

przypadku wystąpienia 

oszczędności w innych 

projektach. 

 

13. Daniel Świdurski 

Miasto Lipno 

Tabela 60. Lista projektów 

EFRR (poz. 2) 

korekta fiszki projektowej Uzupełnienie fiszki 

projektowej o brakujące 

zapisy. 

Na etapie tworzenia 

fiszki nie wskazano, iż 

we wszystkich szkołach 

zostaną wymienione 

grzejniki. Zapisy 

uzupełniono i ponownie 

przesłano fiszkę. 

 

14. Daniel Świdurski 

Miasto Lipno 

Tabela 60. Lista projektów 

EFRR (poz. 18) 

korekta Korekta wskaźników 

dotyczących  liczby 

utworzonych miejsc w 

przedszkolu. Poniżej 

poprawne wartości: 

Wskaźniki produktu: 

Liczba miejsc w 

infrastrukturze przedszkolnej 

– 40 miejsc 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób korzystających z 

objętej wsparciem 

infrastruktury przedszkolnej – 

40 osób 

Na etapie przygotowania 

fiszki projektowej, 

błędnie oszacowano 

wartości wskaźników. 

Poprawione wskaźniki są 

realne do osiągnięcia. W 

załączeniu poprawiona 

fiszka projektowa. 

 

15. Daniel Świdurski 

Miasto Lipno 

Tabela 62. Lista projektów 

komplementarnych 

dodatkowa treść Dopisanie projektu: 

„Wymiana oświetlenia 

ulicznego na terenie miasta 

Lipna na LED-owe” 

W związku z planowaną 

wymianą oświetlenia na 

terenie miasta, 

postanowiono dopisać 

przedmiotowy projekt do 

tabeli przedsięwzięć 

komplementarnych. 

 



Projekt jest zgodny z 

Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 

16.  Adrian Zalewski 

Gmina Lipno 

 Dodatkowa treść Dodanie projektu: 

„Utworzenie ścieżek 

rowerowych na terenie gm. 

Lipno” PI 4e, koszt 

1 000 000,00 zł, termin 

realizacji 2017-19;  

  

17 Adrian Zalewski 

Gmina Lipno 

 Dodatkowa treść Dodanie projektu: 

„Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej na terenie gm. 

Lipno” PI 4c, koszt 

400 000,00 zł, termin 

realizacji 2016-17 

  

18. Adrian Zalewski 

Gmina Lipno 

Tabela 62. Lista projektów 

komplementarnych 

Dodatkowa treść Dodanie projektów 

komplementarnych: 

1.Wsparcie systemu 

ratowniczo – gaśniczego 

Gminy Lipno 

2. Adaptacja budynku OSP 

Karnkowo na świetlicę 

wiejską (projekt OSP 

Karnkowo) 

3. Utworzenie miejsc 

rekreacji na terenie gm. Lipno 

4. Budowa drogi gminnej w 

miejscowości Wierzbick – 

Karnkowo  

5. Remont drogi gminnej 

Wichowo- Chełmica 

6. Budowa drogi gminnej 

Popowo- Ostrowitko 

7. Budowa drogi gminnej 

Popowo- Karasiewo 

8. Budowa drogi gminnej w 

miejscowości Biskupin 

9. Budowa obiektów 

sportowych na terenie gm. 

  



Lipno 

19. Karol Kostrzewski 

Gmina Bobrowniki 

Tabela 61. Lista projektów 

EFS 

Gmina Bobrowniki nie zgłosiła 

fiszki projektu pn. 

Kompleksowe wsparcie dla 

uczniów uczęszczających do 

placówek oświatowych 

działających na terenie Gminy 

Bobrowniki. W związku z tym 

na liście projektów EFS 

zabrakło tego ważnego z 

punktu widzenia potrzeb 

rozwojowych Gminy 

Bobrowniki przedsięwzięcia. 

Wpisanie na listę projektów 

EFS przedsięwzięcia 

- nazwa projektu: 

Kompleksowe wsparcie dla 

uczniów uczęszczających do 

placówek oświatowych 

działających na terenie 

Gminy Bobrowniki, 

- Beneficjent: Gmina 

Bobrowniki, 

- Powiązany problem: 

Zmniejszenie się liczby 

uczniów podejmujących 

naukę w szkołach powiatu 

lipnowskiego na szczeblu 

gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym; 

Niezadawalające wyniki 

egzaminów zewnętrznych.  

- okres realizacji: 2017, 

- Zasięg terytorialny: gmina, 

-  Koszt: 500 000,00 zł. 

- Źródła finansowania: 425 

000 zł. EFS; 75 000,00 zł. 

środki własne, 

- Priorytet Inwestycyjny:10i 

- Wskaźniki projektu: liczba 

uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu – 250 

osób, - liczba szkół, które 

przeprowadzają na sprzęcie 

TIK zajęcia edukacyjne – 3, 

liczba szkół, które 

przeprowadzają na sprzęcie 

TIK zajęcia edukacyjne dla 

uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – 3, 

liczba uczniów objętych 

zajęciami edukacyjnymi 

obejmującymi rozwijanie 

kompetencji kluczowych – 

Uczniowie wiejskiego 

obszaru jakim jest Gmina 

Bobrowniki mają 

ograniczone możliwości 

korzystania z 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych 

dostępnych niemal bez 

ograniczeń w miastach, 

do których dojeżdżać 

muszą osoby 

zainteresowane 

podnoszeniem poziomu 

wiedzy i umiejętności. 

Objęcie uczniów 

wsparciem w postaci 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych pozwoli 

wielu spośród nich 

wyrobić w sobie nawyk  

uczenia się przez całe 

życie – tak potrzebny w 

zmieniającym się 

świecie, który wymaga 

od nas gotowości do 

zmian a tym samym 

zdobywania nowej 

wiedzy i umiejętności. 

Zajęcia odbywać się 

będą z podziałem na 

dwa moduły tj.: z zakresu 

kompetencji 

matematycznych i 

naukowo – technicznych 

oraz z zakresu 

kompetencji społecznych 

i obywatelskich. W obu 

modułach pojawią się 

elementy nabywania 

umiejętności uczenia się.  

 

 



250 osób.  

20. Karol Kostrzewski 

Gmina Bobrowniki 

Tabela 60. Lista projektów 

EFRR 

Gmina Bobrowniki nie zgłosiła 

fiszki projektu pn. Rozbudowa 

budynku Szkoły Podstawowej 

w Bobrownikach wraz z 

adaptacją części pomieszczeń 

na oddział przedszkolny. W 

związku z tym na liście 

projektów EFRR zabrakło tego 

ważnego z punktu widzenia 

potrzeb rozwojowych Gminy 

Bobrowniki przedsięwzięcia.  

Wprowadzenie do listy 

projektów EFRR 

następującego projektu: 

- nazwa projektu: Rozbudowa 

budynku Szkoły Podstawowej 

w Bobrownikach wraz z 

adaptacją części 

pomieszczeń na oddział 

przedszkolny, 

- Beneficjent: Gmina 

Bobrowniki, 

- Powiązany problem: 

Niewystarczająca ilość 

przedszkoli i sieci 

przedszkolnych 

- okres realizacji: 2017, 

- Zasięg terytorialny: gmina, 

-  Koszt: 500 000,00 zł. 

- Źródła finansowania: 

425 000,00 zł. EFRR; 

75 000,00 zł. środki własne, 

- Priorytet Inwestycyjny:10a 

- Wskaźniki projektu: 

uzyskanie przestrzeni 

niezbędnej do edukacji 

przedszkolnej 25 dzieci, 

odsetek dzieci w wieku 3-4 

lata objętych wychowaniem 

przedszkolnym (wzrost o co 

najmniej 13 %) – co najmniej 

60 % - liczba osób 

korzystających z nowej 

infrastruktury na potrzeby 

edukacji przedszkolnej – 25.  

Budynek Przedszkola 

Samorządowego w 

Bobrownikach jest zbyt 

mały na zaspokojenie 

potrzeb z zakresu 

edukacji przedszkolnej. 

W placówce jest 

zaledwie 25 miejsc choć 

potrzeby są większe. 

Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w 

Bobrownikach o oddział 

przedszkolny pozwoli 

załagodzić problem. 

Obecnie odsetek dzieci 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym na wsi w 

Gminie Bobrowniki dla 

dzieci w wieku 3-5 lat 

wynosi zaledwie 47 % 

(źródło: Bank Danych 

Lokalnych). Oznacza to, 

że ponad połowa dzieci 

w wieku 3-5 lat w Gminie 

Bobrowniki nie 

uczęszcza do 

przedszkola.   

 

21. Karol Kostrzewski 

Gmina Bobrowniki 

Tabela 60. Lista projektów 

EFRR (poz. Nr 1 w Tabeli) 

Obecna nazwa projektu: 

Termomodernizacja gminnych 

budynków użyteczności 

publicznej wraz z 

przeprowadzeniem audytu 

energetycznego i wykonaniem 

Proponowana nazwa 

projektu: 

Termomodernizacja 

gminnych budynków 

użyteczności publicznej wraz 

z przeprowadzeniem audytu 

Jeden z czterech 

budynków stanowiących 

własność Gminy 

przewidzianych do 

termomodernizacji tej. 

Szkoła Podstawowa i 

Małe Przedszkole w 

 



instalacji umożliwiających 

korzystanie ze źródeł energii 

odnawialnej 

energetycznego, wykonaniem 

instalacji umożliwiających 

korzystanie ze źródeł energii 

odnawialnej i wymianą 

pokrycia dachowego 

Rachcinie wymaga pilnie 

dokonania wymiany 

pokrycia dachowego. W 

związku z tym 

rozszerzono nazwę 

przewidzianej do 

realizacji inwestycji.  

22. Karol Kostrzewski 

Gmina Bobrowniki 

Dokument I Diagnoza, s. 

18. 

Obecny zapis: 

w tym ruiny zamku 

krzyżackiego w Bobrownikach, 

pierwszej w Królestwie 

Polskim warowni 

dostosowanej do obrony 

artyleryjskiej 

Proponowany zapis:  

w tym ruiny zamku 

gotyckiego w Bobrownikach, 

jednej z pierwszych w 

Królestwie Polskim warowni 

dostosowanych do obrony 

artyleryjskiej 

Wiele wskazuje na to, że 

budowę murowanego 

zamku gotyckiego w 

Bobrownikach 

rozpoczęto już w 

czasach piastowskiego 

władania tym obszarem. 

Rycerze zakonu 

niemieckiego 

rozbudowali warownię. 

Kolejną rozbudowę 

przeprowadzono już po 

odzyskaniu zamku przez 

Polskę po bitwie 

grunwaldzkiej.  Źródło: T. 

Horbacz, Zamek w 

Bobrownikach. Dzieje i 

konserwacja. Zarys 

problemów [w:] Stolica i 

Region. Włocławek i jego 

dzieje na tle przemian 

Kujaw i ziemi 

dobrzyńskiej, Materiały z 

sesji popularnonaukowej 

9-10 maja 1984 roku pod 

redakcją Olgi Krut - 

Horonziak i Leszka 

Kajzera, Włocławek 

1995. 

 

23. Karol Kostrzewski 

Gmina Bobrowniki 

Tabela nr 60, poz. 1 Korekta /dodatkowa treść Proponowany zapis: 

Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej w 

4 budynkach użyteczności 

publicznej (C132) – kWh/rok 

tj.: 

- wskaźnik rocznego 

zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynku tj. ilość 

zaoszczędzonej energii 

elektrycznej 0,54 MWh/rok 

niżej podano w 

Zapis wskaźnika zgodnie 

z tabelą wskaźników 

rezultatu bezpośredniego 

i produktu dla działań i 

poddziałań 

 



[kWh/(m3rok)]: 

>przed termomodernizacją: 

691 (tj. 0,691 MWh), 

> po termomodernizacji:.151 

(tj. 0,151 MWh), 

- wskaźnik szacowany różny 

spadek emisji gazów 

cieplarnianych [tony 

ekwiwalentu CO2/rok] 

> przed termomodernizacją: 

5,42 

> po termomodernizacji: 0,81 

- liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków 4 

szt.  

- ilość zaoszczędzonej 

energii cieplnej w GJ/rok  – 

1,944 GJ/rok 

24. Łukasz Lazarowski 

Gmina Chrostkowo 

Tabela nr 62 Dodatkowa treść Dopisanie na listę projektów 

komplementarnych 

inwestycji: 

1. Przebudowa drogi gminnej 

nr 170218C w miejscowości 

Stalmierz, gm. Chrostkowo 

2. Przebudowa drogi gminnej 

nr 170241C w miejscowości 

Makówiec, gm. Chrostkowo 

3. Przebudowa drogi gminnej 

nr 170246C w miejscowości 

Chrostkowo, gm. Chrostkowo 

4. Przebudowa drogi gminnej 

nr 170215C Wildno- Ksawery 

gm. Chrostkowo 

5. Przebudowa drogi gminnej 

nr 170213C Ksawery- 

Gołuchowo 

6. Przebudowa drogi gminnej 

nr 170238C Janiszewo- 

Majdany g. Chrostkowo 

  

 


