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Przeciwdziałania 

COVID-19 w 

wartości 

planowanej 
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Numer konta bankowego Urzędu 

Wojewódzkiego 

Przedmiot i krótki opis inwestycji Data otrzymania wniosku 

przez wojewodę

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13

1 1401 Powiat Białobrzeski mazowieckie białobrzeski x powiat 3 000 000,00 3 197 781,98 3 197 781,98 8,47% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inw. jest modernizacja budynków użył. publ. w Powiecie Białobrzeskim:Zespołu Szkół Ponadpodst. i Powiat.Zarządu Dróg Publ. Prace w ZSP to m.in. 

termoizolacja dachu sali gimnast.i jej zaplecza, montaż instalacji odgr., wymiana obróbek blach., przebudowa wejścia do pomieszczeń, remont szatni, wymiana posadzek, 

wymiana stolarki drzw. wewn. Prace w PZDP to kompleksowa termomodernizacja z wymianą wszelkich istalacji, nowych dachem i OZE fotowoltaika oraz pompa ciepła, 

podjazd dla os. niepełnospr.

30.09.2020

2 1401 POWIAT BIAŁOBRZESKI mazowieckie białobrzeski powiat 3 000 000,00 3 243 583,79 3 243 583,79 8,60% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inw. jest przebudowa drogi pow.Stromiec-Siekluki. Zakres prac to m.in.przebudowany odc. na dł.4090m,1 zatoka aut., 1 wyniesione oświetlone przejście 

dla pieszych, 1 oświetlone skrzyżow., nowy chodnik na odc.362 mb, podbudowy z kruszywa łam., nowe nawierzchnie, 81 przepustów pod zjazdami, pobocza gruntowe, 

oczyszczenie rowów i przepustów, oznakowanie pion.(słupki tarcze znaków konwencjonalnych), bariery ochr. stalowe, oświetlenie dróg (6 kpl słupów z lampami solar.), 

zjazdy do os .

29/09/2020

3 1401 Powiat białobrzeski mazowieckie białobrzeski powiat 3 000 000,00 3 956 231,53 3 956 231,53 10,48% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inw. jest przebudowa dróg pow. na odc. Chruściechów-Pierzchnia o dł.2830mb oraz na odc. Bukówno-Młodynie Dolne o dł. 1700mb. Na 1 m.in.: nowe 

nawierz. wraz z poszerzeniami,5 przepustów pod koroną, wyniesione skrzyżowanie z oświetl, 1 zat.postojowa, 2 progi zwalniające,124 przepusty pod zjazdami, 6 kpl 

lamp solarnych. Na 2 odc. m.in.:nowe nawierz. wraz z poszerzeniami, przebudowa istniejącego skrzyż.z drogą o nawierzchni utwardz., oczyszczenie rowów drog. wraz ze 

zjazdami indywid.

i ubl. 1 ró zwaln.

29/09/2020

4 1403 Powiat Garwoliński mazowieckie garwoliński x powiat 4 000 000,00 5 799 600,00 5 799 600,00 4,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez: 

-	utworzenie nowoczesnej pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu 

-	zakup aparatu rezonansu magnetycznego -  MR (1,5T)  

-	zakup wysokospecjalistycznego aparatu USG do pracowni USG 

-	zakup przyłóżkowego aparatu USG dla oddziału intensywnej terapii 

zakup aparatu RTG (ramię C) na blok operacyjny 

29.09.2020

5 1407 Powiat Kozienicki mazowieckie Kozienicki Powiat 5 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 38,21% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 W ramach inwestycji planowana jest : rozbudowa SP ZZOZ o nowy pawilon o wysokości 2 kondygnacji użytkowych (Blok Operacyjny,Centralna Sterylizacja) budowa 

nowych elementów układu komunikacji kołowej i pieszej na terenie działki,  budowa elementów małej architektury: koszy, ławek, gabionów; urządzenie zieleni 

reprezentacyjnej i rekreacyjnejbudowa instalacji wewnętrznych w budynkach i w terenie zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

30.09.2020

6 1408 Powiat Legionowski mazowieckie legionowski powiat legionowski Gmina 5 000 000,00 7 063 458,00 7 063 458,00 6,35% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1801W w Gminie Serock  od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi wojewódzkiej nr 622 na odcinku o łącznej długości 

4997 mb. 

30.09.2020/korekta 

5.10.2020 r. 

7 1409 Powiat Lipski mazowieckie powiat lipski Starostwo Powiatwe Lipsk Powiat 5 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 9,17% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu n/Wisłą 30.09.2020

8 1410 Powiat Łosicki mazowieckie łosicki x powiat 1 000 000,00 1 184 526,84 1 184 526,84 3,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Planowana do „Odbudowy droga powiatowa nr 2036W Zienie - Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km” jest 

ważnym szlakiem komunikacyjnym na terenie Powiatu Łosickiego, z której korzystają mieszkańcy msc. Zienie, Bachorza, Kobylany zmierzających do instytucji publicznych 

w tym: siedziby gminy Huszlew, powiatu w Łosicach, szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i obiektów sakralnych, przychodni zdrowia i szpitali. W przekroju poprzecznym 

droga w obecnej chwili posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej z licznymi nierównościami, ubytkami powodującymi utrudnienia w ruchu, pobocza gruntowe i rowy 

odwadniające. W pasie drogowym występuje linia energetyczna. Planowane przedsięwzięcie obejmuje likwidację przełomów drogowych, remont przepustów, wykonanie 

warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i zjazdów, profilowanie i oczyszczenie rowów, oznakowanie pionowe. W ramach odbudowy drogi podniesie się standard drogi i 

bezpieczeństwo użytkowników. Poprawi się komfort jazdy, zmniejszy się ilość wypadków, korzystnie wpłynie na ochronę powierza i ogólną eksploatację pojazdów, 

oszczędność czasu i kosztów użytkowników tej drogi. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez nadanie właściwych przechyłek na łukach poziomych, 

przebudowę zjazdów, utwardzenie poboczy, poprawę oznakowania. Przez co zwiększy się szeroko pojęte bezpieczeństwo użytkowników drogi i społeczności lokalnej.    

30.09.2020

9 1410 Powiat Łosicki mazowieckie łosicki x powiat 1 000 000,00 1 803 858,76 1 803 858,76 4,35% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Planowany jest zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach (ciągnik z osprzętem, koparko – ładowarka, remonter typu patcher, samochód ze 

skrzynią samowyładowczą, który po zdjęciu skrzyni będzie równocześnie nośnikiem dla remontera) do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. 

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany m.in. do remontów dróg gruntowych i remontów cząstkowych nawierzchni, sprzątania, koszenia poboczy, kopania/czyszczenia 

rowów, odśnieżania i zwalczania śliskości, załadunku i transportu materiałów.  

25.09.2020

10 1410 Powiat Łosicki mazowieckie powiat łosicki Starostwo Powiatowe 

Łosice

Powiat 2 000 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 7,08% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim- Dubicze- Wólka Nosowska – gr woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800km 30.09.2020

11 1410 Powiat Łosicki mazowieckie powiat łosicki Starostwo Powiatowe 

Łosice

Powiat 1 500 000,00 2 937 044,34 2 937 044,34 7,43% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Odbudowy droga powiatowa nr 2037W Huszlew – Makarówka – Wygnanki w msc. Huszlew i Makarówka na odcinku od km 0+070 do km 4+090, o długości 4,020 km” 30.09.2020

12 1412 Powiat Miński mazowieckie miński x powiat 8 000 000,00 16 400 000,00 16 400 000,00 9,40% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu — Okuniew — Halinów — Brzeziny — DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770.

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy drogi na odcinku o długości 3790 m. Zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi o szerokości jezdni 6,0 m, 

budowa chodników o szerokości 2,0-2,5 m, ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m oraz ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m. Ponadto podczas inwestycji zostaną 

przebudowane zjazdy na posesje, skrzyżowania z drogami publicznymi oraz wykonane miejsca postojowe. W celu odwodnienia drogi zostanie wykonana kanalizacja 

deszczowa. Ponadto zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome. W celu uspokojenia ruchu zostaną wykonane wyniesione przejścia dla pieszych i rowerzystów 

(5 szt.), a także wyniesione skrzyżowania (3 szt.).

29.09.2020

13 1413 Powiat Mławski mazowieckie mławski X powiat 3 800 000,00 3 882 040,00 3 882 040,00 4,04% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego. Budowa instalacji obejmuje: budynki ( I 

LO, ZS NR I, ZS NR 2, ZS NR 3, ZS NR 4, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Bursa 

Szkolna, Mławska Hala Sportowa). Łącznie liczba zainstalowanych modułów fotowoltaicznych wyniesie 1726.

23.09.2020

14 1416 Powiat Ostrowski mazowieckie ostrowski Ostrów Mazowiecka x 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,57% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku „C” Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby nowoczesnej, 

reprezentacyjnej i funkcjonalnej rejestracji, stanowiącej podstawę prawidłowej organizacji pracy poradni

 specjalistycznych. Nowa rejestracja umiejscowiona ma być centralnie i stanowić nowoczesną, częściowo przeszkloną formę wyspy. Rejestracja zostanie 

zinformatyzowana w pełnym zakresie. 

30.09.2020

15 1416 Powiat Ostrowski mazowieckie ostrowski Ostrów Mazowiecka x 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1,37% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych.

Inwestycja obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej zgodnie z przepisami prawa oraz wymaganiami UDT, uzyskanie akceptacji UDT na wymianę 

dźwigów, demontaż istniejących dźwigów, dostawę, montaż oraz uruchomieniu nowych dźwigów, uzyskanie decyzji UDT na eksploatację dźwigów wraz z ich rejestracją.

W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w budynku głównym Szpitala zamontowane są 3 dźwigi, z tego jeden nieczynny od 01.06.2020r. Pozostałe dwa ze względu na stopień 

zużycia są bardzo awaryjne. Wymiana na nowe zagwarantuje szybszą i wygodniejszą komunikację, co jest bardzo ważne w Szpitalu ze wzglądu na zdrowie i życie 

pacjenta.

30.09.2020

16 1416 Powiat Ostrowski mazowieckie ostrowski X powiat 2 500 000,00 5 080 268,76 5 080 268,76 5,82% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok — Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694”, 

Długość odcinka wynosi 1,70 km. Projektuje się jezdnię z betonu asfaltowego szerokości 5.5 m, pobocza szerokości 1.0 m, miejscowo chodnik o szerokości 1,5 m perony 

przystankowe. Wzdłuż drogi zostaną przebudowane zjazdy na dziatki przyległe.

30.09.2020

17 1417 Powiat Otwocki mazowieckie Powiat Otwocki x Powiat 5 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 7,12% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejsc. Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów na odcinku ok. 3380 mb polegająca na 

przebudowie nawierzchni jezdni, budowie chodników, doświetleniu przejść dla pieszych i poprawie układu odwodnienia drogi. 

30.09.2020

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego



18 1420 Powiat Płoński mazowieckie X Powiat Płoński Powiat 5 000 000,00 21 204 411,20 26 505 514,00 20,00% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Centrum Aktywności i Usług Społecznych—inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie budynku, w którym zlokalizowano jedn. powiatowe, m.in: Centrum 

Pomocy Rodzinie (z zespołem ds. orzekania o niepetn.) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, poradnictwo obywatelskie, obsługa trzeciego sektora oraz podmiot 

ekonomii społecznej (działalność gastronomiczna) zapobiegający wykluczeniu społecznemu, szczególnie osób z niepełnosprawn, Budynek zaprojekt. w oparciu o 

nowoczesne technologie proekologiczne)

30.09.2020

19 1423 Powiat Przysuski mazowieckie przysuski x Powiat 9 000 000,00 11 956 000,00 11 956 000,00 14,75% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowa drogi powiat. Nr 3302W  Janów-Borkowice od km 0+000 do km 4+827 oraz drogi Nr.

 3321W w miejsc. Zychorzyn od km 0+003 do km 0+998 wraz z budową chodnika i zatok autobusowych.

- wymiana sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do budynków szkolonych i administracyjnych  w Przysusze i Lipinach.

- wyminą kotła oraz instancji  c.o w budynkach szklonych w Lipinach  

- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku basenu w Przysusze o mocy 46 kW.

30.09.2020

20 1425 Powiat Radomski mazowieckie radomski x powiat 2 500 000,00 4 138 834,00 4 666 704,00 2,93% 88,69% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług edukacyjnych, rehabilitac. i opiekuńczo-wychowawczych w pow. radomskim dla uczniów niepełnospr,

1. Przebud./rozbud. budynku szkolnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach k, Iłży (jedn, organizac. Powiatu Radomskiego): 2 kondygn.,  

pow. użytk. 1258m 2, 12 sal lekcyjnych, dobudowa windy zewn.

2. Zakup urządzeń i sprzętu dydakt. pierwszego wyposażenia obiektu.

 3. Przebud,/rozbud. internatu przy SOSW: pow. użytk. 648,16 m 2, 16 pokoi, 36 łózek, winda zewn.,

4. Budowa łącznika między budynkiem SOSW a internatem dług. ok. 35 m.

5. Budowa przy obiekcie amfiteatru i mini obserwatorium astronom. 

6. Instalacja OZE

17.09.2020

21 1425 Powiat Radomski mazowieckie radomski x powiat 14 000 000,00 28 595 466,29 57 509 144,29 30,35% (tzn:(57 509 144, 

29/189 508 018 zł)* 100 = 

30,35%

49,72% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Poprawa stanu infrastruktury SPZZOZ w Pionkach (wraz z nią dostępności i jakości usług) Dzięki inwestycji nastąpi konsolidacja zabiegowych i diagnostycznych usług 

medycznych w 1 miejscu przy ul. Niepodległości 1, a nie trzech. 

Etap l:

* budowa pawilonu zabiegowego (dla oddziałów zabieg.); 

* zakup sprzętu i I wyposażenia; 

* zakup tomografu i aparatu RTG. 

Etap II i III (jeden przetarg):

* budowa pawilonu zachowawczego dla oddziałów zachow. oraz zakup sprzętu i I wyposaż.;

 * modernizacja budynku - dla m. in. administracji, izby przyjęć i izolatorium oraz zakup sprzętu i I wyposaż.

10.09.2020

22 1426 Powiat Siedlecki mazowieckie siedlecki x powiat 600 000,00 649 288,00 649 288,00 1,08% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3637W pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn — Łęcznowola — 

granica województwa (Gołowierzchy) w ciągu ul. Poręby w Zbuczynie"". W ramach inwestycji planuje się wykonanie: jednostronnego chodnika z betonowej kostki 

brukowej na dł. 692 m i szer. 2 m, odwodnienia (ściek przykrawężnikowy, elementy kanalizacji, przepust (przedłużenie), umocnienie rowu przydrożnego płytami EKO), 

zjazdów na działki przyległe.

21.09.2020

23 1426 Powiat Siedlecki mazowieckie siedlecki x powiat 1 000 000,00 1 204 064,00 1 204 064,00 2,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3524W Pluty — Pliszki — do drogi (Paprotnia — Zakrze) przez miejscowość Pluty”. Długość planowanego 

do przebudowy odcinka wynosi 535 m. W ramach inwestycji planuje się wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6 m, jednostronny chodnik szerokości 2 m, zjazdy do działek 

przyległych, odwodnienie polegające na budowie kanalizacji deszczowej oraz przepustów, budowę skrzyżowań z drogami bocznymi.

21.09.2020

24 1426 Powiat Siedlecki mazowieckie siedlecki x powiat 1 100 000,00 1 560 000,00 1 560 000,00 2,53% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. Podnieśno”. Projekt obejmuje:

budowę chodnika na długości 1034 m o szerokości 2 m, budowę/przebudowę zjazdów na działki przyległe (szerokość zjazdów dostosowana będzie do szerokości 

istniejących bram),

— wyznaczenie przejścia dla pieszych (oznakowanie pionowe i poziome). Chodnik oraz zjazdy wykonane będą z betonowej kostki brukowej.

21.09.2020

25 1426 Powiat Siedlecki mazowieckie siedlecki x powiat 1 100 000,00 1 578 442,00 1 578 442,00 2,62% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn — Czuryły — Krzymosze — Wyczółki pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

3638W w m. Czuryły”. Projekt obejmuje wykonanie budowy chodnika na długości 1 132 m, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz w ramach odwodnienia wpustów 

bocznych ze zrzutem do rury drenarskiej. Chodnik będzie wykonany z betonowej kostki brukowej o szerokości 2 m. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej, zjazdy 

publiczne z betonu asfaltowego.

21.09.2020

26 1426 Powiat Siedlecki mazowieckie siedlecki x powiat 2 500 000,00 2 998 581,00 2 998 581,00 4,98% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3659W polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Kotuń i budowie nowego obiektu 

inżynierskiego”. Projekt zakłada rozebranie istniejącego mostu i budowę nowego obiektu inżynierskiego klasy A (konstrukcja łukowa z blach falistych) wraz z dojazdami 

na dł. 130 m. W ramach prac planuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na obiekcie i dojazdach, wykonanie chodnika i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

21.09.2020

27 1426 Powiat Siedlecki mazowieckie siedlecki X powiat 3 000 000,00 3 570 000,00 3 570 000,00 5,80% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew”. Inwestycja  obejmuje wykonanie nowej 

nawierzchni bitumicznej na długości 1 850 m, rozebranie istniejącego i wykonanie nowego chodnika na długości 1 110 m, zjazdów, poboczy z kruszywa oraz 

oznakowania. 

2020.09.30 KOREKTA 

WNIOSKU  z dnia 21.09.2020 

i przesłanego do KPRM

28 1426 Powiat Siedlecki mazowieckie siedlecki x powiat 3 000 000,00 3 624 208,00 3 624 208,00 6,02% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940W Krześlin — Nakory - Patrykozy”. Przebudowa mostu będzie polegała na 

rozbiórce istniejącej konstrukcji, i wykonaniu nowych przyczółków, płyty pomostu, skrzydeł, płyt przejściowych, nawierzchni oraz chodnika. Ponadto w ramach inwestycji 

zostanie przebudowana droga na dł. 1 000 m (jezdnia szer. 6 m, pobocza z kruszywa szer. 1 m, zatoki autobusowe szer. 3 m, perony szer. 2 m, zjazdy na działki przyległe).

21.09.2020

29 1426 Powiat Siedlecki mazowieckie siedlecki x powiat 6 000 000,00 10 198 433,00 10 198 433,00 16,56% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki — Tarcze — Radzików Wielki — Szydłówka — Olszanka na odcinkach w miejsc. 

Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje” na odc. dł. 2 736 m. Droga po rozbudowie będzie miała szer. 6 m. W m. Radzików Wielki oraz m. Pióry Wielkie zostanie 

wybudowany jednostronny chodnik o szer. 2 m. Na całym odc. drogi wykonany zostanie kanał technologiczny, zjazdy na działki przyległe oraz odwodnienie w postaci 

kanału deszczowego oraz rowów.

21.09.2020

30 1427 Powiat sierpecki mazowieckie sierpecki x powiat 730 000,00 730 000,00 730 000,00 1,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlanego, wykonanie szybu dla dźwigu osobowego (winda) i zakup windy z montażem na potrzeby SPZZOZ w 

Sierpcu. Jego realizacja zakłada zniesienie barier komunikacyjnych dla pacjentów naszego szpitala. W szczególności dotyczy oddziału Neonatologicznego i Ginekologiczno - 

Położniczego. Realizacja tego zadania jest niezbędna by bez narażenia zdrowia i życia transportować kobiety rodzące jak również noworodki do innych 

wysokospecjalistycznych placówek.

25.09.2020

31 1427 Powiat Sierpecki mazowieckie sierpecki x powiat 800 000,00 800 000,00 800 000,00 1,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja polega na wybudowaniu parkingu dla pacjentów, osób odwiedzających oraz personelu SPZZOZ w Sierpcu. Przewidywany parking ma być utwardzony kostką 

brukową, wydzielone miejsca parkingowe oraz wytyczone szlaki komunikacyjne. Lampy na parkingu zasilane będą energią słoneczną oraz zostaną odprowadzone i 

zagospodarowane wody opadowe. Szpital zostanie zabezpieczony ogrodzeniem modułowym.

29.09.2020

32 1427 Powiat Sierpecki mazowieckie sierpecki x powiat 5 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 9,30% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem aparatu na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu. Realizacja zadania zakłada 

powstanie nowej pracowni w dobudowanych pomieszczeniach. Rezonans magnetyczny będzie służył wszystkim mieszkańcom powiatu, a sama inwestycja jest kluczowa 

pod względem zapewnienia niezbędnej ochrony zdrowia i standardów diagnostycznych.

29.09.2020

33 1428 Powiat Sochaczewski mazowieckie Sochaczewski powiat 4 000 000,00 5 700 000,00 5 700 000,00 5,88% 100,00% 5 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Realizacja wnioskowanej inwestycji polegać będzie m.in. na: Rozbudowa obiektu mostowego na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ul. Mostowa wraz z 

dojazdami, na dł. około 87,60 mb dla obiektu mostowego. Budowa chodnika o dł. 55 mb na dr. dojazdowej ul. Brukowa, w tym wykonanie nowej organizacji ruchu, 

zamontowanie elementów bezp. w postaci barier sprężystych drogowych, barier wzdłuż chodnika, oznakowanie poziomie, a także nadzór inwestorki i badania 

laboratoryjne.

30.09.2020



34 1428 Powiat Sochaczewski mazowieckie sochaczewski x Powiat 5 000 000,00 8 206 465,70 8 206 475,70 8,47% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego w miejscowości Sochaczew przy ul. Bartosza Głowackiego na działce nr ewid. 1905,1906/10, oraz:

-	wewnętrzna instalacja wod-kan, C.O wentylacji mechanicznej i elektrycznej;

-	przyłącze kanalizacji sanitarnej do hali sportowej; - przyłącze wodociągowe do hali sportowej;

-	instalacja wewnętrzna gazowa do hali sportowej;

-	kanalizacja deszczowa;

-	zagospodarowanie terenu polegającymi na utworzeniu wewnętrznych utwardzonych ciągów pieszojezdnych oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

-	nasadzenie roślinności.

Na parterze powstanie:

wiatrołap, hol, pomieszczenia porządkowe, kotłownia (gazowa), szatnia, magazyn sprzętu sportowego;

-	hala sportowa (składać się będzie z centralnego boiska sportowego o wymiarach 20,0x40,Om przystosowanego do rozgrywania spotkań w dyscyplinach: koszykówce — 

boisko główne, boisko treningowe, siatkówce — boisko główne oraz 3 boiska treningowe, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna — boisko główne, piłka nożna - boisko 

główne, pozostałe wyposażenie sali (drabiki gimnastyczne, piłkochwyty, siatki ochronne na okna i trybuny, kotary grodzące, siedziska na trybuny, oraz tablica wyników 

sportowych);

-	zatoka na osób niepełnosprawnych;

szatnia męska + os. niepełnosprawne/ szatnia damska +0s. niepełnosprawne, natryski, wc damskie/wc męskie/wc os. niepełnosprawne;

30.09.2020

35 1429 Powiat Sokołowski mazowieckie sokołowski Powiat 5 000 000,00 6 300 000,00 7 000 000,00 8,43% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Pozyskane środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla SP ZOZ w Sokołowie Podl. z przeznaczeniem na budowę na terenie Szpitala Powiatowego w Sokołowie 

Podl jednopiętrowego pawilonu szpitalnego o łącznej powierzchni 800 m2, po 400m2 na każdej kondygnacji na potrzeby Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego (ZOL). W chwili 

obecnej ZOL zlokalizowany jest na V piętrze budynku Szpitala. W budynku planowane jest stworzenie 100 miejsc opiekuńczo-leczniczych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. W wyniku projektu zwiększy się liczba miejsc w ZOL z 45 do 100.   

30.09.2020

36 1433 Powiat Węgrowski mazowieckie Węgrowski powiat 4 000 000,00 6 300 000,00 7 000 000,00 8,00% 90,00% 5 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa polëga na budowie nowego pawilonu dydaktycznego. Rozbudowa piętrowa, kryta stropodachem żelbetowym z ociepleniem. Nowa część połączona z 

istniejącym budynkiem łącznikiem parterowym. W budynku przewidziano windę oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych. Istniejący budynek dydaktyczny zostanie 

stermomodernizowany. Wymienione zostanie stolarka otworowa, docieplone ściany, wymienione pokrycie dachowe, zmienione zasilanie ciepłem na gazowe. Inwestor 

posiada dokumentację projektową.

30.09.2020

37 1434 Powiat Wołomiński mazowieckie wołomiński Powiat 21 600 000,00 21 600 000,00 21 600 000,00 8,75% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa oddziałów wraz z zakupem wyposażenia i urządzeń MR, RTG i TK do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Zakres przebudowy i 

wyposażenia wynika z zapisów Rozp. MZ z dnia 26.03.2019 r. (Dz.U. 2019.595) oraz prawa farmaceutycznego i dotyczy: apteki szpitalnej, oddziału okulistyki, części 

rehabilitacyjnej oddziału neurologii oraz zakupów: cyfrowego aparatu RTG, rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego do zakładu diagnostyki obrazowej.

30.09.2020/ korekta 

wniosku z 11.09.2020

38 1435 Powiat Wyszkowski mazowieckie wyszkowski x powiat 6 000 000,00 11 680 000,00 14 600 000,00 14,18% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 1)	Zakup ambulansów do transportu medycznego - 800 000,00 zł;

2)	Modernizacja pomieszczenia wraz z wyposażeniem na terenie Zakładu z przeznaczeniem na

Poradnie Pulmonologiczna i Poradnię Diabetologiczną- 520 000,00 zł;

3)	Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszkowie wraz z wyposażeniem

- 4 000 OOO,OO zł;

4)	Modernizacja bloku porodowego wraz salą cięć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - w SPZZOZ w Wyszkowie 3 600 OOO,OO zł;

5)	Dobudowa trzyprzystankowego dźwigu do transportu osób w pawilonie szpitalnym Oddziałów Wewnętrznego i Kardiologicznego -360 000,00 zł;

Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej sterylizatorni wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkowie - 2 400 OOO,OO zł;

29.09.2020

39 1438 Powiat Żyrardowski mazowieckie żyrardowski X powiat 3 600 000,00 3 648 312,00 10 051 804,00 10,21% 36,65% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 „Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie (szpitala powiatowego)”

Inwestycja realizowana będzie przez szpital prowadzony w formie powiatowej spółki z o.o., której właścicielem w całości jest powiat żyrardowski, i obejmuje w 

szczególności:

-  ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), 

- wymianę okien, 

- wymianę drzwi, 

- wymianę instalacji wewnętrznych, 

- modernizację oświetlenia, 

- ogniwa fotowoltaiczne.

30.09.2020

40 1438 Powiat Żyrardowski mazowieckie żyrardowski X powiat 5 000 000,00 13 332 805,95 23 700 000,00 24,08% 56,26% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 „Poprawa jakości kształcenia oraz promocja sportu w powiecie żyrardowskim”

poprzez przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego 

obejmującą:

- przebudowę budynku, 

-budowę boisk wielofunkcyjnego,                                                                               - zakup wyposażenia,

oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę:

- bieżni okrężnej o długości 400 m, 

- zespołu boisk, 

- urządzeń lekkoatletycznych i street workout, 

- windy na potrzeby szkoły.

30.09.2020

41 1401042 Gmina Stara Błotnica mazowieckie białobrzeski Stara Błotnica gmina 2 500 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 14,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Stara Błotnica. Zakres prac w szkołach podstawowych objętych projektem jest różny zakłada 

wykonanie elewacji budynku, poprawę docieplenia ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na LED, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Realizacja projektu pozwoli nam na poprawę energetyczności budynków jak również wpłynie na estetykę budynków. W obecnej chwili posiadamy przygotowana 

dokumentację projektowa z dostosowaniem norm obowiązujących w 2021 roku.

14.09.2020

42 1401042 Gmina Stara Błotnica mazowieckie białobrzeski Stara Błotnica gmina 3 800 000,00 4 800 000,00 4 800 000,00 16,60% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa budynku SPZOZ wraz z zagospodarowaniem terenu. Projektowana powierzchnia rozbudowy wynosi 277,22 m2.. Główną funkcją nowoprojektowanej części 

jest stworzenie dodatkowej przestrzeni na potrzeby gabinetów stomatologicznych, sala do rehabilitacji. Projektowana część będzie mieści pomieszczenia takie jak: Parter  

(min.  hydroterapia, ciepłolecznictwo, kinezyterapia, WC dla osób niepełnosprawnych) Piętro I (pomieszczenie do badań RTG, obsługa urządzeń RTG, opisownia RTG, 

sterylizatornia, stomatologia).

14.09.2020

43 1401052 Gmina Stromiec mazowieckie białobrzeski Stromiec gmina 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem wniosku jest planowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie". Zastąpi on stary i nie nadający się do użytku 

(zgodnie z opinią Powiatowej Stacji Epidemiologicznej) budynek drewniany z lat 60-tych ubiegłego wieku. Nowy budynek podzielony zostanie na 2 strefy: ambulatorium i 

punkt apteczny. We wschodniej części znajdować się będzie ambulatorium: rejestracja, poczekalnia, punkt szczepień, 4 gabinety lekarskie ( 1 gabinet stomatologiczny i 3 

gabinety konsultacyjno — diagnostyczne) oraz zaplecze socjalne. W zachodniej części budynku znajdować się będzie punkt apteczny z osobnym wejściem i niezbędną 

infrastrukturą.

25.09.2020

44 1401052 Gmina Stromiec mazowieckie białobrzeski Stromiec gmina 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem wniosku jest planowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Domu Kultury w Stromcu". Budowa nowego obiektu ma na celu wybudowanie 

budynku Domu Kultury wraz z zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami na poddaszu. W części parterowej znajdować się będzie sala wraz z szatnią i toaletami oraz 

część zaplecza z kuchnią i innymi pomieszczeniami socjalno — magazynowymi. Na poddaszu przewiduje się pomieszczenia do wykorzystania m.in. przez organizacje 

kultury, koła zainteresowań, koła gospodyń wiejskich itp. oraz natryski i toalety ogólnodostępne.

30.09.2020

45 1401063 Gmina Wyśmierzyce mazowieckie białobrzeski Wyśmierzyce gmina 1 000 000,00 1 082 710,84 1 122 710,84 8,02% 96,44% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa wolnostojącego budynku trzykondygnacyjnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny.  Powstanie w wyniku 

przebudowy pięć mieszkań komunalnych (jedno – trzypokojowe, dwa – dwupokojowe, dwa – jednopokojowe z pełnym węzłem sanitarnym) dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców o określonych dochodach zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce. Planowane przy budynku mieszkalnym dodatkowe pomieszczenia zostaną 

przeznaczone  na cele związane z poprawą bezpieczeństwa  - zostanie w nich zlokalizowany posterunek Policji z dwoma pomieszczeniami biurowymi, szatnią, toaletą oraz 

pomieszczeniem socjalnym. Swą działalnością obejmie teren miasta i gminy Wyśmierzyce. 

30.09.2020

46 1402052 Gmina Grudusk mazowieckie ciechanowski Grudusk gmina 1 000 000,00 1 153 319,02 1 153 319,02 6,13% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej nr 120506W Grudusk — Purzyce Trojany” w gminie Grudusk. Jest to droga jednoprzestrzenna, dwukierunkowa o 

nawierzchni żwirowej, która jest zdeformowana licznymi ubytkami uzupełnianymi różnym materiałem sypkim. Brak prawidłowego odwodnienia drogi, liczne przerosty 

trawiaste oraz wypiętrzone lub zaniżone pobocza wpływają na degradację drogi. Droga stanowi ważny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców gminy łącząc poprzez drogi 

gminne drogi wojewódzkie Nr 544 i Nr 616 z drogą powiatową tworząc najkrótsze połączenie pomiędzy wymienionymi drogami oraz gminami Grudusk i Szydłowo.

30.09.2020



47 1402082 Gmina Regimin mazowieckie ciechanowski Regimin gmina 3 500 000,00 7 380 000,00 8 200 000,00 30,00% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY REGIMIN V GRZYBOWO - BUDOWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

Ogółem wybuduje się 9197,5 m sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

-	sieci grawitacyjnej — 8173,0 m

-	sieci ciśnieniowej — 1024,5 m

29.09.2020

48 1403021 Miasto Łaskarzew mazowieckie Garwoliński Łaskarzew gmina 4 000 000,00 21 000 000,00 22 000 000,00 82,00% 95,00% 5 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego obejmującego halę sportową i stadion lekkoatletyczny z kompleksem boisk piłkarskich. 

Projekt zakłada budowę pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej z zapleczem i łącznikiem do budynku Zespołu Szkół nr 1, boisk piłkarskich (głównego i 

treningowego) wraz z nawodnieniem i oświetleniem, bieżni lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, wzwyż, pchnięcia kulą trybun oraz zagospodarowanie terenu.

30.09.2020

49 1403032 Gmina Borowie mazowieckie garwoliński Borowie gmina 3 000 000,00 3 301 491,00 3 301 491,00 12,63% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zadanie dotyczy:

- rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Borowie w sołectwach: Wilchta, Głosków, Jaźwiny, Gościewicz i Borowie.

Istniejąca sieć wodociągowo — kanalizacyjna wymaga rozbudowy w związku z osiedlaniem się nowych mieszkańców na działkach dotychczas nie uzbrojonych w 

infrastrukturę wodno-kanalizacyjną;                                                                          -przełączenia sieci wodociągowej sołectw: Jaźwiny, Gózd, Chromin, Iwowe, Laliny, 

Łopacianka, Filipówka, Brzuskowola i Gościewicz do własnego ujęcia wody pitnej. Obecnie mieszkańcy w/w sołectw kupują wodę z sąsiedniej gminy po cenie wyższej niż 

ze stacji z własnego ujęcia.

23.09.2020

50 1403042 Gmina Garwolin mazowieckie garwoliński Gmina Garwolin Gmina 5 000 000,00 6 278 087,00 6 278 087,00 9,42% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja, rozbudowa i wyposażenie budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na gminną bibliotekę i gminny 

ośrodek zdrowia, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 993/2 położonej w Woli Rębkowskiej. Projektowana modernizacja i rozbudowa zakłada wprowadzenie 

nowych funkcji budynku tj; gminnego ośrodka zdrowia na parterze i gminnej biblioteki na piętrze. Zadanie obejmuje roboty budowlane, wykonanie instalacji 

elektrycznych, co, wodnokanalizacyjnych, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz wyposażenia.

30.09.2020

51 1403052 Gmina Górzno mazowieckie garwoliński Górzno gmina 4 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 24,12% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja obejmuje budowę budynku biblioteki wraz z muzeum regionalnym oraz salą wykładowowidowiskową. Budynek połączony będzie łącznikiem z budynkiem 

P.Sz.P w Górznie. Powierzchnia budynku V.ny•nosić będzie około 1600rn2. Projektem objęty będzie również teren przyległy do budynku o powierzchni około 3700m2. W 

muzeum regionalnym znajdą się pamiątki mieszkańców gminy należących do armii gen. Hallera biorących udział w wojnie 1920 roku (m.in. szabla od J. Piłsudskiego) oraz 

inne eksponaty historyczne.

29.09.2020

52 1403062 Gmina Łaskarzew mazowieckie zwoleński Łaskarzew gmina 1 400 000,00 2 000 000,00 2 800 000,00 10,50% 71,43% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej o pow. uż. ok. 480m2 przy Zespole Szkół w Izdebnie i boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44m przy Szkole Podstawowej 

w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej. Szkoły nie posiadają obecnie infrastr. do prow. zajęć sport. na odpowiednim poziomie. Obiekty sportowe będą wykorzystywane 

przez uczniów w ramach zajęć wf, sportowych zajęć pozalekcyjnych, do organizacji zawodów sportowych oraz na potrzeby wydarzeń o charakterze sportowym 

organizowanych dla lokalnej społeczności. Obydwa obiekty zostaną wyposażone w stojaki rowerowe.

11.09.2020

53 1403072 Gmina Maciejowice mazowieckie garwoliński Maciejowice gmina 2 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 26,70% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja dotyczy budowy budynku Urzędu Gminy przy ul. Sportowej w Maciejowicach w technologii pasywnej. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, zapewni odpowiednią jakość warunków pracy i obsługi interesantów. Duże rozproszenie referatów i jednostek oraz b. zły stan techniczny gł. 

budynku (pęknięcia ścian, sufitów, bariery architekt.) powodują, że konieczna jest budowa nowej siedziby. Dane techn budynku: długość ok. 36,08 m, szerokość ok. 33,2 

m, wysokość ok. 9,05 m

22.09.2020

54 1403082 Gmina Miastków 

Kościelny

mazowieckie garwoliński Miastków Kościelny gmina 1 700 000,00 4 700 000,00 7 000 000,00 28,62% 67,14% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym

Budynek hali sportowej będzie składał się z sali sportowej, sali treningowej, zaplecza szatniowego i higieniczno-sanitarnego, pomieszczeń techniczno-magazynowych oraz 

widowni. W sali sportowej o wymiarach 46 m x 24 m usytuowane będą pełnowymiarowe boiska do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, halowej piłki nożnej, tenisa. 

Budynek hali sportowej będzie przystosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z 19 lipca 2019r.

29.09.2020

55 1403122 Gmina Trojanów mazowieckie garwoliński Trojanów Gmina 3 200 000,00 4 110 000,00 6 169 650,00 17,88% 66,62% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja obejmie budowę publicznego przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Trojanów wraz z  zakupem i montażem kompleksowego wyposażenia, wykonaniem 

placów zabaw z nawierzchnią bezpieczną, utworzeniem ścieżki edukacyjnej, nasadzeniem zieleni oraz częściowym ogrodzeniem obiektu. Budynek będzie przystosowany 

dla 4 oddziałów przedszkola i 1 oddziału żłobka. Umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie 2019 r., zamknięcie stanu surowego budynku planuje się pod 

koniec bieżącego roku., a w 2021 r. będą wykonane prace wykończeniowe i wyposażenie obiektu.

29.09.2020

56 1403143 Gmina Żelechów mazowieckie garwoliński Żelechów gmina 2 500 000,00 10 373 296,00 12 966 621,00 30,15% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zadanie dotyczy budowy nowej oczyszczalni ścieków celem zastąpienia starej, niewydolnej o przestarzałej technologii wraz budową kanału DN500 doprowadzającego 

ścieki komunalne do nowo wybudowanej oczyszczalni.

W wyniku realizacji zadania wybudowane zostaną: trzy reaktory biologiczne SBR ze zintegrowanymi zbiornikami retencyjnymi, budynek technologiczny, przepompownia 

ścieków drugiego stopnia, zbiornik tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego, sieć technologiczna - kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Przebudowana zostanie 

przepompownia ścieków pierwszego stopnia, punkt zlewny ścieków dowożonych ze zbiornikami retencyjnymi, budynki trafostacji i agregatu prądotwórczego.

30.09.2020

57 1404011 Gmina Miasta Gostynina mazowieckie gostyniński Gostynin gmina 3 000 000,00 8 699 687,49 8 699 687,49 0,11% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa Przedszkola nr4 0 część parterową w technolo. tradycyjnej, obejmującą utworzenie 8 oddz. przedszkolnych i 4 oddz. żłobkowych ze zmianą technologii 

kuchni i jej zaplecza w istniejącej części budynku. Żłobek: sale dla 4 oddz. po 25 dzieci+łazienki i pokoje do spania przy salach. Przedszkole:8 sal dla 8 oddz. Przy salach 

magazynki. Łazienki obsługujące po 2 sale. Część administrac.: 2 gabinety dyrekt„ 2 pokoje biurowe, pokoje socjalne, biblioteka, pokój konserwatora, łazienka dla dzieci.

30.09.2020

58 1404022 Gmina Gostynin mazowieckie gostyniński Gostynin gmina 2 500 000,00 6 000 000,00 12 000 000,00 20,00% 50,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku urzędu gminy wraz z infrastrukturą w Gostyninie. Obecnie Gmina Gostynin nie posiada własnej siedziby, która powinna być 

jej przydzielona w ramach reformy samorządowej w 1990 roku. Gmina wynajmuje pomieszczenia biurowe od Gminy Miasta Gostynina i od Orange Polska.

W nowym budynku będą zlokalizowane wszystkie referaty urzędu, rada gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Budynek będzie wyróżniał się piękną architekturą oraz funkcjonalnością. 

29.09.2020

59 1405062 Gmina Żabia Wola mazowieckie Grodziski Żabia Wola gmina 3 000 000,00 3 610 000,00 3 610 000,00 6,16% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Žabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji 

poprzez rozbudowę OSP Želechów” . Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa budynku OSP w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa 

instalacji gazowej".

30.09.2020

60 1406022 Gmina Błędów mazowieckie grójecki Błędów gmina 400 000,00 498 308,00 498 308,00 1,43% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków Drugi polegać będzie  na mechanicznym oczyszczeniu i skropieniu istniejącej 

podbudowy emulsją asfaltową wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wyrównawczo -wzmacniającej i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mineralnoasfaltowej o grubości 4 cm na całej długości 316 mb. Ze względu na ukształtowanie terenu wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Kanalizacja deszczowa 

zostanie wybudowana na odcinku 453 mb. Wody z pasa drogi są obecnie odprowadzane  grawitacyjnie po powierzchni drogi oraz poboczy i rozlewają się na działki 

przyległe do drogi gminnej. Droga gminna na odcinku planowanym do przebudowy   nie jest  uzbrojona w sieć kanalizacji deszczowej. Projekt rozbudowy drogi obejmuje 

wykonanie właściwego odwodnienia odcinka drogi za pomocą nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej z wraz z wpustami i separatorem oraz wykonaniem 

wylotu kanalizacyjnego do rzeki Mogielanki  Przebudowa drogi znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników i zmniejszy kolizje i wypadki drogowe. Spowoduje 

skierowanie ruchu lokalnego na drogę gminną i odciąży ruch na drodze wojewódzkiej nr 725 drodze o wyższej kategorii i  poprowadzi bezpośrednio do obiektów 

użyteczności publicznej . Zostanie wyznaczona i oznakowana droga z pierwszeństwem przejazdu i droga podporządkowana oraz wyznaczone zostanie przejście dla 

pieszych. Przebudowywana droga ze względu na specyfikę regionu sadowniczego pełni podstawową rolę w transporcie  samochodów ciężarowych. Obecnie  przy tej 

drodze większość mieszkańców posiada indywidualne gospodarstwa rolne i korzysta z tej drogi. Droga ta łączy się z drogą wojewódzką 725  tj.  Przebudowa drogi 

przyczyni się do podniesienia standardu  transportu owoców i jakości życia mieszkańców, ułatwi dostęp do obiektów użyteczności co znacznie poprawi bezpieczeństwo 

użytkowników ruchu drogowego. 

30.09.2020

61 1406022 Gmina Błędów mazowieckie grójecki Błędów gmina 800 000,00 814 598,00 814 598,00 2,34% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Planuje się termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Lipiu która polegać będzie na ociepleniu ścian i stropu styropianem lub wełną mineralną. W ramach 

inwestycji przewiduje się montaż instalacji c.w.u. zasilanej z pojemnościowych zasobników zasilanych z kotłowni gazowej, montaż nowej instalacji wyposażonej w zawory 

regulacyjne, grzejniki z zaworami termostatycznymi, montaż nowego orurowania i izolacji cieplnej, montaż autoamatyki pogodowej oraz kotłogazowych, regulacja 

instalacji c.o. wymiana oświetlenia na LED, montaż instalacji 30 paneli fotowoltaicznych o powierzchni ok. 49,24 m2 i łącznej mocy zainstalowanej 9,9 kWp służących do 

produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne obiektu, montaż liczników energii elektrycznej dla oświetlenia. Po wykonaniu ocieplenia ścian wykonana zostanie  

wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubości ziaren 2,0, a w części cokołowej z tynku mozaikowego. 

30.09.2020



62 1406022 Gmina Błędów mazowieckie grójecki Błędów gmina 1 000 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 2,90% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Planuje się budowę oczyszczalni ścieków BIOFIT 300 NST w miejscowości Bielany która charakteryzuje się zwartą zabudową mieszkaniową o zabudowie szeregowej. Wieś 

Bielany plasuje się na 5 miejscu pod względem liczby ludności gminy Błędów. Obecnie w miejscowości tej funkcjonuje oczyszczalnia wybudowana w latach 80-tych jeszcze 

przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, która następnie przekazała oczyszczalnię na własność gminie Błędów. Oczyszczone ścieki nie spełniają parametrów w 

zakresie podstawowych wskaźników. Planowana jest budowa nowej oczyszczalni o średniodobowej ilości ścieków dopływających 30m3/dobę i  przeznaczona jest do 

oczyszczania ścieków bytowych, komunalnych oraz przemysłowych o składzie zbliżonym do składu ścieków bytowych. Zawiesiny stałe zatrzymywane są w osadniku 

wstępnym, natomiast właściwy proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożach biologicznych zatopionych w ściekach. Dopływające do oczyszczalni ścieki w 

pierwszej kolejności wpływają do osadnika wstępnego (I stopień oczyszczania mechanicznego), gdzie następuje oddzielenie zawiesin łatwo opadających w procesie 

sedymentacji. Gromadzone na dnie zbiornika osady ulegają mineralizacji w wyniku zachodzących procesów fermentacji. Podczyszczone wstępnie ścieki wpływają do 

reaktora biologicznego z utwierdzoną biomasą, gdzie zachodzą procesy tlenowego rozkładu biochemicznego zanieczyszczeń organicznych przy udziale mikroorganizmów 

zasiedlających zatopione złoża. Konieczny do prowadzenia tych procesów tlen, dostarczany jest za pośrednictwem dyfuzorów umieszczonych na dnie reaktora 

biologicznego. Wypływające z reaktora biologicznego ścieki zawierają kawałki nadmiernej biomasy oderwanej od złóż biologicznych. Ostateczne oddzielenie następuje w 

osadniku wtórnym. Oddzielone od osadu wtórnego ścieki oczyszczone wypływają z oczyszczalni, natomiast osad zawracany jest do osadnika wstępnego. 

30.09.2020

63 1406022 Gmina Błędów mazowieckie grójecki Błedów gmina 1 000 000,00 1 212 734,00 1 212 734,00 3,50% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów obejmuje swym zakresem budowę 70-ciu przydomowych oczyszczalni działających wraz z 

montażem ciągów technologicznych oczyszczalni służących do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z gospodarstw domowych na terenie gminy Błędów. 

Głównym urządzeniem oczyszczalni jest pracująca w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym komora oczyszczalni ścieków. W 

celu wprowadzenia do ziemi oczyszczonych ścieków wykonane zostaną komory drenażowe składające się z modułów tuneli rozsączających zamkniętych pokrywami 

skrajnymi. Komory zostaną ustawione na kruszywie płukanym. Całość komory zostanie zabezpieczona geowłóknina filtracyjną i obsypana gruntem rodzimym. W 

przypadku braku grawitacyjnego przepływu ścieków przewiduje się budowę przepompowni ścieków surowych lub oczyszczonych. W zależności od ukształtowania terenu 

oraz zabudowy zagrodowej przepompowni ścieków surowych oraz przepompowni ścieków oczyszczonych.

30.09.2020/korekta 

07.10.2020

64 1406083 Gmina Nowe Miasto nad 

Pilicą

mazowieckie grójecki Nowe Miasto nad Pilicą gmina 600 000,00 699 213,06 699 213,06 1,85% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą, polegające na wybudowaniu parkingu, 

budowie lub przebudowie istniejących dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych, miasteczka ruchu drogowego do celów szkoleniowych oraz urządzeniu zieleni i obiektów 

rekreacyjnych. Inwestycja obejmuje: parking dla samochodów osobowych – 47 stanowisk; parking na 2 stanowisk dla autokarów; „miasteczko ruchu drogowego”; 

przebudowę drogi wewnętrznej; przebudowę drogi dojazdowej do stadionu.

30.09.2020

65 1406083 Gmina Nowe Miasto nad 

Pilicą

mazowieckie grójecki Nowe Miasto nad Pilicą gmina 700 000,00 791 842,74 791 842,74 2,26% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja stacji uzdatnia wody w Nowym Mieście nad Pilicą wraz z wykonaniem modernizacji trasy wodociągowej wody 

surowej.

Inwestycja obejmuje:

- unowocześnienie układu technologicznego celem zwiększenia wydajności instalacji służącej do uzdatniania wody poprzez wymianę sprężarki na dmuchawę boczno-

kanałową,

- unowocześnienie sposobu płukania filtrów poprzez montaż pompy płucznej do płukania filtrów,

- stworzenia awaryjnego, niezależnego zasilania układu w energię elektryczną (budynek stacji uzdatniania wody i ujęcia wody),

- montaż zestawu hydroforowego o zwiększonej wydajności,

- zakup 2 dodatkowych agregatów zapewniających ciągłość dostawy wody,

- modernizację trasy wodociągowej wody surowej (od zasuwy od strony Pilicy, z drogą wojewódzką 728 - w kierunku studni)

30.09.2020

66 1406083 Gmina Nowe Miasto nad 

Pilicą

mazowieckie grójecki Nowe Miasto nad Pilicą gmina 1 000 000,00 1 160 071,15 1 160 071,15 3,31% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest:

- zagospodarowania terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo – Edukacyjnego „Park 

Nadpiliczny” wraz z renaturalizacją starorzecza i obszarów przyległych. Etap 1b Ciągi piesze, plaża i wyposażenie w małą architekturę;

- budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu nad rzeką Pilicą w Domaniewicach - etap 2

Projekt obejmuje dwie inwestycje powiązane tematycznie obejmujące zagospodarowanie terenów nad brzegami rzeki Pilica w Nowym Mieście nad Pilica i w 

Domaniewicach.

Zakres prac obejmuje:

- plac imprez tymczasowych, 

- ścieżkę zdrowia

- stanowiska ekologiczno - obserwacyjne przy zbiorniku wodnym,

- kreowanie zamkniętych wnętrz parkowych wydzielających poszczególne zagospodarowanie stref,

- stworzenie pomostu pływakowego kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu.

30.09.2020

67 1406092 Gmina Pniewy mazowieckie grójecki Pniewy gmina 2 000 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 9,70% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechlinie - adaptacja części parteru, piętra i poddasza na pomieszczenia przeznaczone na sale 

szkolne wraz z węzłami sanitarnymi oraz pomieszczeniami dodatkowymi oraz przebudowa i wykonanie nowej klatki schodowej łączącej parter, piętro i poddasze. 

Pomieszczenia szkolne przeznaczone będą dla dzieci przebywających w szkole. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych do nauki szkolnej min. 3,0 m. z wentylacją 

grawitacyjną. Wykonane zostaną nowe punkty sanitarne. Planowane jest także wykonanie termomodernizacji całego budynku wraz z wymianą źródeł ciepła oraz 

zastosowanie instalacji fotowoltaicznych.

29.09.2020

68 1406092 Gmina Pniewy mazowieckie grójecki Pniewy gmina 2 500 000,00 5 338 450,00 5 338 450,00 18,50% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Głęboka termomodernizacjia 5 budynków użyteczności publicznej: szkoła podstawowa w Karolewie, dom nauczyciela w Karolewie, szkoła podstawowa w Kruszewie, dom 

nauczyciela z salą gimnastyczną i oddziałem przedszkolnym w Jeziorze i świetlica w Michrowie. Zakres inwestycji obejmuje: - docieplenie przegród zewnętrznych poprzez 

zwiększenie warstw materiałów izolacyjnych na ścianach i stropodachach - wymiana stolarki okienno-drzwiowej - wymiana wewnętrznego oświetlenia na 

energooszczędne oświetlenie LED - wymiana kołłą gazowego na nowoczesny o dużo lepszej sprawności - modernizacja systemu centralnego ogrzewania, grzejników, 

przewodów, izolacji wraz z nowoczesnym systemem automatyki pogodowej, - modernizacja systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, montaż punktowych 

podgrzewaczy wody, - montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne budynku. W obecnej chwili posiadamy przygotowaną 

dokumentację projektową z dostosowaniem norm obowiązujących w 2021r.

28.09.2020

69 1407054 Gmina Kozienice mazowieckie kozienicki Kozienice gmina 4 500 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 15,90% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zagospodarowanie terenu nad jeziorem kozienickim — kozienickie Błonia.

Celem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem pod obszary sportowo — rekreacyjne, wypoczynkowe, edukacyjne i zieleń. Teren będzie 

spełniał rolę zielonych płuc Kozienic, wkomponowany w przyległą infrastrukturę. Układ kompozycyjny opiera się o kompleksową strefę edukacyjną, ekologiczną, 

integracyjną, sportową, rekreacyjną, zaplecze techniczne. Teren będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

29.09.2020



70 1408052 Gmina Wieliszew mazowieckie Legionowski Wieliszew gmina 3 500 000,00 3 500 000,00 6 000 000,00 16,09% 53,85% 5 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie — miejsca spotkań mieszkańców.

Obiekt zlokalizowany będzie w msc. Wieliszew, powiat legionowski, na działce 766/2 i 766/3. W ramach inwestycji powstanie obiekt wykorzystywany na potrzeby 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie oraz środowiska seniorów.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje się wolnostojący parterowy z poddaszem nieużytkowym budynek czynnej strażnicy OSP oraz dwa wolnostojące 

parterowe budynki o funkcji handlowej. Wszystkie istniejące budynki przeznaczono do wyburzenia. Na terenie inwestycji znajdują się także elementy infrastruktury w 

postaci przyłączy mediów a także wieża sygnałowa.

Na terenie inwestycji zaprojektowano budynek wolnostojący dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem płaskim ze ścianą attykową po obwodzie całego budynku. 

Budynek w planie litery „U” najdłuższą elewacją zwrócony do ulicy Modlińskiej zgodnie z zapisem MPZP ze ścianą równoległą do planowanego placu przed budynkiem.

Budynek od strony wschodniej i zachodniej jednokondygnacyjny, w części środkowej dwukondygnacyjny z wewnętrzną klatką schodową. Planowany jest nowy układ 

wjazdów od strony ul. Niepodległości; prowadzący na parking Domu Seniora oraz wjazd na wspólne zaplecze budynku.

Od strony wschodniej planowana jest funkcja Domu Seniora z pomieszczeniem wielofunkcyjnym oraz zapleczem i pomieszczeniem biurowym.

W części środkowej w parterze pomieszczenia przeznaczone na wynajem oraz na poziomie piętra zaplecze sanitarne OSP z pomieszczeniem wykładowym. W części 

zachodniej planowana funkcja strażnicy OSP; garaż wozów bojowych , pomieszczenie dyspozytora a także warsztaty i pomieszczenie przechowywania wyposażenia 

bojowego OSP oraz salę zajęciową.

Zastosowano materiały elewacyjne nawiązujące do lokalnie występującej zabudowy. Formę i gabaryt budynku zaprojektowano nie dominującą nad otaczającą 

zabudową.

Przy Domu Seniora zaprojektowano chodnik łączący ulicę Niepodległości i Modlińską. W części zachodniej terenu zaprojektowano połączenie drogą wewnętrzną ulic 

Modlińskiej i Niepodległości, od strony Modlińskiej przejazd zablokowany będzie szlabanem otwieranym na wypadek akcji strażackiej. Dodatkowo zaprojektowano plac

manewrowy przed garażami OSP a także chodnik i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Od strony ulicy Modlińskiej na wysokości wiaty przystankowej 

zaprojektowano niewielki plac.

30.09.2020

71 1409022 Gmina Ciepielów mazowieckie lipski Ciepielów gmina 1 500 000,00 2 161 050,06 2 701 312,57 11,23% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem wniosku jest budowa basenu przy szkole podstawowej w Ciepielowie. Inwestycja jest kompleksowo przygotowana do realizacji z pełną dokumentacją 

budowlano kosztorysową (prawomocne pozwolenie na budowę z 13.05.2020 r.). Na terenie gminy jak i całego powiatu lipskiego nie ma żadnej krytej pływalni, ani 

basenu otwartego, zatem mieszkańcy są pozbawieni możliwości nauki pływania, rekreacji ruchowej i zmuszeni są dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do tego typu 

obiektu.

21.09.2020

72 1409042 Gmina Rzeczniów mazowieckie lipski Rzeczniów gmina 600 000,00 650 000,00 650 000,00 2,93% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola na działkach nr ewid. 59, 60, 61, 62, 63/4, 497. Projekt przewiduje połączenie najkrótszą 

drogą istniejącego parkingu przykościelnego z placem manewrowym przy cmentarzu. Długość drogi dojazdowej wyniesie 105,2 mb. 

Powierzchnia placu manewrowego 525m2. Ilość miejsc parkingowych – 47 szt. 

29.09.2020

73 1409042 Gmina Rzeczniów mazowieckie lipski Rzeczniów gmina 1 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 5,41% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 W ramach wniosku zaplanowano zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu. Nowy samochód 

zastąpi wysłużonego ponad 40 letniego Magirusa. Nowy wóz bojowy zwiększy skuteczność działania jednostki, jej mobilność oraz poprawi bezpieczeństwo na terenie 

Gminy Rzeczniów i Powiatu Lipskiego. Zakupiony samochód oraz zamontowany sprzęt ratowniczy spełniał będzie wszelkie wymagania MSWiA oraz będzie posiadał 

świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

29.09.2020

74 1409042 Gmina Rzeczniów mazowieckie lipski Rzeczniów gmina 1 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 5,41% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe  29.09.2020

75 1409062 Gmina Solec nad Wisłą mazowieckie lipski Solec nad Wisłą Gmina 900 000,00 900 000,00 1 200 000,00 5,50% 75,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą. Zakres inwestycji obejmie wykonanie dokumentacji 

kosztorysowo-projektowej całej inwestycji, badań geologicznych na potrzeby odwiercenia studni głębinowej do poboru wody pitnej, wykonanie otworu studni wraz z 

obudową, budowa budynku stacji wraz z infrastrukturą stacji wodociągowej zapewniającej pobór i przesył wody oraz wykonanie pierwszego etapu sieci wodociągowej o 

długości 1000 mb. Wykonane ujęcie wody wraz infrastrukturą stacji do jej poboru, pozwoli na zapewnienie możliwości zasilenia w wodę pitną zachodniej części gminy, 

miejscowości takich jak Dziurków, Przedmieście Dalsze i Przemieście Bliższe. Budowa pierwszego etapu sieci wodociągowej umożliwi mieszkańcom realne korzystanie z 

wybudowanej stacji wodociągowej oraz dalszą rozbudowę sieci w kolejnych miejscowościach.

29.09.2020

76 1410012 Gmina Huszlew mazowieckie łosicki Huszlew gmina 2 500 000,00 3 345 539,00 3 345 539,00 23,80% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy. Przedszkola i budynku 

wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne w którym usytuowany jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Huszlewie. Roboty budowlane i instalacja c.o dla 

wszystkich budynków . technologie pomp ciepła oraz panele fotowoltaiczne dla budynku Urzędu Gminy oraz budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminy w 

którym usytuowany jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Huszlewie.

17.09.2020

77 1411011 Miasto Maków 

Mazowiecki

mazowieckie makowski Maków Mazowiecki Gmina 3 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,11% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa Małej Elektrowni Wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc Etap, to projekt polegający na pozyskiwaniu energii 

dla naszego miasta z odnawialnych źródeł energii. W ramach zadania przeprowadzony zostanie szereg prac związanych z dostosowaniem istniejącej infrastruktury oraz 

budową nowej na potrzeby produkcji energii elektrycznej poprzez podniesienie piętrzenia rzeki Orzyc. Ekologicznie czysta energia będzie produkowana przez turbinę 

wodną o łącznej mocy 120 kW. Średnioroczna produkcja energii elektrycznej MEW — 640 MWh co pozwoli na poziomie 91% na pokrycie zapotrzebowania na energię 

elektryczną obiektów należących do Miasta. Drugim etapem inwestycji będzie montaż na terenie starego wysypiska śmieci farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. 

Inwestycja obejmie montaż ok 2500 paneli o mocy jednostkowej 400W. Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w ciągu roku jest w stanie obniżyć poziom emisji o ponad 

800 Mg/C02 rocznie w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii. Głównymi celem inwestycji są działania proekologiczne. Pierwszym jest ekologia, czyli czyste i 

zielone miasto — poprzez ograniczenie zużycia energii i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny — czyli 

oszczędności finansowe. Wszystkie te instalacje będą produkowały energię na potrzeby własne, bez udziału komercyjnego, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze 

zostaną przeznaczone na realizację innych zadań własnych gminy

30.09.2020

78 1411052 Gmina Młynarze mazowieckie makowski Młynarze gmina 500 000,00 579 996,25 828 566,08 9,41% 70,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach 30.09.2020/korekta 

12.10.2021
79 1411052 Gmina Młynarze mazowieckie makowski Młynarze gmina 800 000,00 945 000,00 1 350 000,00 15,33% 70,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 3 km drogi gminnej Gierwaty — Strzemieczne - Oleksy 30.09.2020/korekta 

12.10.2020
80 1411092 Gmina Sypniewo mazowieckie makowski Sypniewo gmina 700 000,00 750 000,00 1 000 000,00 7,01% 75,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo w obrębie miejscowości Chojnowo — Olki — Boruty.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo. Planowana długość sieci wodociągowej — 3 489,00 m. W obrębie miejscowości 

Chojnowo, Olki i Boruty brak jest infrastruktury wodociągowej. Mieszkańcy korzystają z własnych studni, z których czerpią wodę na potrzeby bytowe i działalności 

gospodarczej, która w przeważającej części stanowi sektor rolnictwa. Liczba planowanych przyłączy wodociągowych     29. Liczba mieszkańców, korzystających w 

rozbudowanej sieci wodociągowej — około 120.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozbudowę i zwiększenie liczby odbiorców uzdatnianej wody na terenie gminy 

Sypniewo.

30.09.2020

81 1412042 Gmina Cegłów mazowieckie miński Cegłów gmina 800 000,00 1 000 000,00 3 036 000,00 9,03% 32,94% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zadanie polega na przebudowie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Cegłowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowane zostaną następujące 

elementy: pow. utwardzona, pomieszczenie socjalno-biurowe z salką edukacyjną, pomieszczenie do mag. Odpadów niebezpiecznych, pomieszczenie do przedmiotów 

przeznaczonych do ponownego użycia, miejsce przygotowania odpadów do ponownego użycia, przyczepki lekkie, mag. belowania, mag. zamknięte (odpady 

wielkogabarytowe), ogniwa fotowoltaiczne do 40 kW, ładowarka kołowa i belownica, waga najazdowa i niezbędna infra. towarzysząca tj. ogrodzenie panelowe wraz z 

bramą, zieleń urządzona, chodniki, dojścia, zjazdy z drogi, dojazdy, miejsca postojowe i rozładunkowe, kontenery i pojemniki na odpady, przyłącza, sieci, niezbędne 

instalacje i urządzenia.

15.09.2020

82 1412062 Gmina Dobre mazowieckie miński (Mińsk 

Mazowiecki)

Dobre gmina 2 000 000,00 3 110 702,42 3 110 702,42 netto; 3 

826 163,97 brutto

12,23% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiot inwestycji: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czarnogłów, gmina Dobre”. Zostanie przebudowany budynek 

hydroforni i zamontowane będą urządzenia do uzdatniania wody: odżelaźniacze i odmanganiacze, aerator, zestaw hydroforowy, dmuchawy, sprężarka. Wybudowane 

zostaną zbiorniki wody uzdatnionej. Inwestycja obejmuje też utwardzenie dojazdu, budowę ogrodzenia, wymianę obudowy studni, instalacje elektryczne, wodno-

kanalizacyjne i sieci technologiczne.

11.09.2020



83 1412073 Gmina Halinów mazowieckie powiat miński Halinów Gmina 2 000 000,00 2 700 000,00 3 000 000,00 3,20% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Dostosowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów na potrzebu utworzenia przedszkola i żłobka. 30.09.2020

84 1412073 Gmina Halinów mazowieckie powiat miński Halinów Gmina 4 000 000,00 9 450 000,00 10 500 000,00 11,20% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Utworzeenie przedszkola w m Hipolitów 30.09.2020

85 1412073 Gmina Halinów mazowieckie powiat miński Halinów Gmina 2 000 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 21,35% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Halinów 30.09.2020

86 1412102 Gmina Latowicz mazowieckie miński Latowicz gmina 2 000 000,00 4 194 732,64 4 194 732,64 15,66% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 I etap -budowa 11 odcinków wodociągu - ul. Nowowiejska w Wielgolesie, ul. Sosnowa, Kamienna, Dębowa, Kulaśnica, Jodłowa w Latowiczu, Stawek-Weżyczyn, Stawek-

Waliska (Dębina), Stawek (do działek), Wężyczyn, Wielgolas-Nowiny, Budy Wielgoleskie. Planowana długość sieci 12,822 km. Drugi etap -modernizacja Stacji Uzdatniania 

Wody w Chyżynach w tym m.in wykonanie dodatkowego zbiornika, wymiana automatyki i sterowania w głównej rozdzielni, instalacja fotowoltaiczna. 

30.09.2020/korekta 

16.10.2020

87 1412102 Gmina Latowicz mazowieckie miński Latowicz gmina 2 000 000,00 6 881 767,88 6 881 767,88 25,69% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja obejmuje budowę V etapu kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie ul.Nowowiejska,Parkowa,Leśna,Wczasowa,Spacerowa,Cicha,Słoneczna.Planowana długość 

2,898km. II etap to budowa kanalizacji w Wężyczynie wraz ze spinką z m. Latowicz  (planowana długość 6,14km) oraz w ul.Mrozowskiej w Latowiczu 0,175km.W III etapie 

wybudowanych zostanie  40 przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców w lokalizacjach, w których wybudowanie kanalizacji będzie technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadnione. 

30.09.2020/korekta 

16.10.2020

88 1412142 Gmina Stanisławów mazowieckie miński Stanisławów Gmina 2 000 000,00 2 500 000,00 2 545 598,24 7,35% 98,21% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem wniosku jest "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu". Budynek sali sportowej wraz z zapleczem będzie się składał z następujących 

pomieszczeń: sali sportowej o wewnętrznej wymiarach: 24,5 m x 12,6 m i powierzchni 308,1 m2, zaplecza w skład którego będą wchodzić następujące pomieszczenia: 

magazynek - 16,8 m2, WC - 4,2 m2, korytarz - 30,8 m2, WC damskie i męskie - 18 m2, dwie szatnie - 20,6 m2, WC z natryskami 25 m2, świetlica - 50,4 m2. Budynek będzie 

obiektem niepodpiwniczonym, parterowym o pow. użyt. 477,06 m2. 

29.09.2020

89 1412151 Miasto Sulejówek mazowieckie miński Sulejówek gmina 3 500 000,00 19 975 182,00 19 975 182,00 15,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zadanie dotyczy budowy Parku Twórców Polski Niepodległej. W ramach którego zostaną wykonane atrakcje dla różnych grup wiekowych zarówno do relaksu jak i 

aktywnego spędzania czasu m.in. amfiteatr pumptrack skatepark wyciąg dla dzieci, wodny plac zabaw, rolkostrady — nartostrady, tężnia, kręgle zewnętrzne, strefa 

relaksu, mata architektura oraz infrastruktura towarzysząca- m.in. oświetlenie, monitoring, ścieżki mostki boisko do plażówki, miniatury obiektów związanych z Twórcami 

Niepodległej

30.09.2020/korekta 

07.10.2020

90 1413022 Gmina Dzieżgowo mazowieckie mławski Dzierzgowo gmina 3 000 000,00 3 360 000,00 3 360 000,00 19,07% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie (budynek po byłym Gimnazjum). W zakres inwestycji wchodzi dobudowa bloku żywieniowego z zapleczem wraz 

z 4 izbami lekcyjnymi, przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi -31 sztuk, zatoka autobusowa, budowa instalacji fotowoltaicznych dla 

budynków Szkoły Podstawowej, zapewniającej 100% pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczną ze źródeł odnawialnych. W wyniku realizacji wyłączony zostanie z 

użytkowania stary obiekt budynku szkoły. Poprawią się warunki dla najmłodszych uczniów szkoły oraz przedszkolaków. Uczniowie korzystający ze stołówki muszą 

przemieszczać się z budynku po byłym gimnazjum do budynku starej szkoły. Analizując dostępne programy zw

30.09.2020

91 1415022 Gmina Czarnia mazowieckie ostrołęcki Czarnia gmina 700 000,00 745 011,41 745 011,41 4,77% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 2182/2, należącej do Gminy Czarnia. PSZOK będzie pierwszym w gminie, 

w którym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane selektywnie. Zakres robót: utwardzenie terenu, doprowadzenie mediów, budowa wiaty na 

odpady oraz ogrodzenia, zakup wyposażenia do prawidłowego zbierania odpadów, montaż monitoringu wizyjnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

punktu, sadzenie zieleni osłonowej.

30.09.2020

92 1415022 Gmina Czarnia mazowieckie ostrołęcki Czarnia gmina 1 500 000,00 1 906 471,19 1 906 471,19 12,21% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem zadania jest Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem. Inwestycja będzie pełniła funkcję nowoczesnego centra dostępu do wiedzy, kultury oraz 

ośrodka życia społecznego. Podczas realizacji zadania zostaną przygotowane funkcjonalne pomieszczenia biblioteczne z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne, obsługę 

różnych kategorii czytelników oraz miejsce organizowania wydarzeń kulturalno-spotecznych. Realizacja inwestycji wynika z zdiagnozowanych potrzeb lokalnej 

społeczności.

30.09.2020

93 1415032 Gmina Czerwin mazowieckie ostrołęcki Czerwin Gmina 1 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 10,24% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie Zadanie zostanie przeprowadzone 

etapowo. Pierwszy etap — wykonanie dokumentacji projektowej, etap Il — wymiana kotła, etap III — termomodernizacja budynku, etap IV - montaż paneli 

fotowoltaicznych oraz mechanicznej wentylacji wyporowej. Termorenowacja ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku, polepszenie 

warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku. Zadanie nie będzie ingerować w obecne rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne budynku i nie zmieni sposobu jego użytkowania. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry , jednak przegrody zewnętrzne tj. ściany oraz stropodachy nie 

spełniają aktualnych wymogów w zakresie izolacyjności termicznej

30.09.2020

94 1415072 Gmina Łyse mazowieckie ostrołęcki Łyse gmina 2 000 000,00 2 700 000,00 3 900 000,00 6,84% 69,23% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy 

Łyse będzie polegała na  powstaniu wygrodzonego, utwardzonego placu z wiatami magazynowymi, garażami i zapleczem socjalnym. W PSZOK rozmieszczone będą 

kontenery i kosze na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. W oparciu o wyposażenie i infrastrukturę prowadzona będzie pogłębiona segregacja odpadów 

komunalnych. Dodatkowo powstanie magazyn rzeczy odzyskanych oraz ścieżka edukacyjna wraz z salką szkoleniową. 

30.09.2020/korekta 

09.10.2020

95 1415072 Gmina Łyse mazowieckie ostrołęcki Łyse gmina 3 000 000,00 12 000 000,00 17 700 000,00 31,30% 67,80% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 W ramach zadania pn. „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej” wykonane zostanie  91 

km sieci wodociągowej o śr. 90, 110, 160, 200 i 250 mm, stacja podnoszenia ciśnienia ze zbiornikami retencyjnymi o poj. 300m3, wybudowane zostaną przydomowe 

oczyszczalnie ścieków przy obiektach użyteczności publicznej. Zadanie polega na rozbudowie zbiorczej sieci wodociągowej na terenie 9 miejscowości, która pozwoli na 

zapewnienie dostaw wody do 61% mieszkańców Gminy Łyse.

30.09.2020/korekta 

09.10.2020

96 1415083 Gmina Myszyniec mazowieckie ostrołęcki Myszyniec Gmina 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5,50% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Myszyniec.

29.09.2020

97 1415092 Gmina Olszewo-Borki mazowieckie Ostrołęcki Olszewo-Borki gmina 400 000,00 480 000,00 600 000,00 1,03% 80,00% 5 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w msc. Nowa Wieś wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt. 

Planowany punkt zlokalizowany będzie w msc. Nowa Wieś na działkach oznaczonych numerami ewid. 385 i 336. Punkt zapewni odbiór selektywnie zbieranych odpadów 

z terenu całej gminy Olszewo — Borki.

30.09.2020

98 1415092 Gmina Olszewo-Borki mazowieckie Ostrołęcki Olszewo-Borki gmina 800 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1,72% 80,00% 5 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie ze względów ekonomicznych niezasadne jest wybudowanie zbiorczej 

sieci kanalizacji sanitarnej

30.09.2020

99 1415092 Gmina Olszewo-Borki mazowieckie Ostrołęcki Olszewo-Borki gmina 2 000 000,00 17 276 800,00 21 596 000,00 37,16% 80,00% 5 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w gm. Olszewo-Borki. Wybudowane zostanie ok. 20,5km sieci kanalizacyjnej w msc.: Olszewo-

Borki, Nakły, Zabrodzie, Grabowo, Grabnik, Kruki, Łazy, Antonie, Drężewo, Nowa Wieś.

30.09.2020

100 1415112 Gmina Troszyn mazowieckie ostrołęcki Troszyn gmina 600 000,00 657 393,27 657 393,27 2,63% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Ograniczenie  „niskiej emisji”  na terenie gminy Troszyn poprzez modernizację kotłowni gazowej zasilającej budynki: Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz Centrum 

Kultury w Troszynie. 

W związku  ze złym stanem istniejącej kotłowni zlokalizowanej  w S.P.   w ramach zadania planuje się m.in.: wymianę starych niskoefektywnych energetycznie kotłów na 3 

nowe kotły kondensacyjne gazowe, poprawę izolacji rurociągów, montaż automatyki regulacyjnej -pogodowej, montaż energooszczędnych pomp sterowanych 

elektronicznie, zastosowanie fotowoltaiki w układzie technologii kotłowni.  

16.09.2020

101 1415112 Gmina Troszyn mazowieckie ostrołęcki Troszyn gmina 900 000,00 993 767,58 993 767,58 3,98% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Grucele. 

W ramach ww. zadania zostaną wykonane:   

- rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy  wraz z montażem  stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacją.  Ponadto do budynku zostanie zakupione wyposażenie.  

- zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie: robót rozbiórkowych, chodników, placu i wjazdu z kostki brukowej, trawnika,  nasadzenia zieleni. Ponadto zostaną 

zakupione elementy zagospodarowania terenu: ( np. ławki, kosze na śmieci,  stół z ławkami, grill, huśtawka, piaskownica itp.).                  

21.09.2020



102 1416011 Miasto Ostrów 

Mazowiecka

mazowieckie ostrowski Ostrów Mazowiecka gmina 7 000 000,00 25 500 000,00 30 000 000,00 24,00% 85,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budos.va- szkoły podstawowej i płzedszkola publicznego Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenti. Budynek zostanie 

przystosowany dla ok. 300 uczniów i 250 przedszkolaków. Dostosowany będzie w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonany będzie w technologii 

energooszczędnej. W budynku funkcjonować będzie Centrum Edukacji Ekologicznej mające na celu kształtowanie podstaw ekologicznych społeczeństwa, które otrzymało 

pozytywną rekomendącję Ministra środowiska.

21.09.2020

103 1416032 Gmina Boguty-Pianki mazowieckie ostrowski Boguty-Pianki gmina 2 000 000,00 9 800 000,00 11 985 369,00 73,00% 81,77% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycje obejmie głęboką termomodernizację kluczowych budynków użyteczności publicznej w Gminie Boguty-Pianki. W zakres prac wejdzie przede wszystkim 

wymiana źródeł ciepła i likwidacja kotłowni węglowych (miałowych) oraz ocieplenie budynków i zastosowanie w nich odnawialnych źródeł energii oraz 

energooszczędnych technologii. Zadanie obejmie modernizację budynków zlokalizowanych w Bogutach-Piankach w których znajdują się : Szkoła Podstawowa, Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka Publiczna, Klubu Seniora, Urzęd Gminy. 

28.09.2020

104 1416062 Gmina Nur mazowieckie ostrowski Nur gmina 1 500 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 18,75% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Nurze polegającej na dociepleniu ścian 

zewnętrznych i stropodachów budynków, montażu kolektorów fotowoltaicznych, podwyższeniu sprawności instalacji c.o. poprzez modernizację kotłowni węglowej na 

kotłownię gazową i modernizację instalacji c.o., wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED.

29.09.2020

105 1416062 Gmina Nur mazowieckie ostrowski Nur gmina 2 000 000,00 2 500 000,00 3 075 000,00 27,46% 81,30% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski polegająca na ułożeniu nowych rur wodociągowych z PVC-U lub PE i przełączeniu istniejących 

przyłączy do nowej sieci. Obecnie w miejscowościach tych funkcjonuje wodociąg wybudowany w latach 60-tych XX w. z rur azbestowocementowych ok. 8,5 km oraz z rur 

żeliwnych ok. 1 km.

29.09.2020

106 1416072 Gmina Ostrów 

Mazowiecka

mazowieckie ostrowski Ostrów Mazowiecka gmina 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,73% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja będzie polegała na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej w Komorowie — etap Il. W ramach prac remontowych zostanie wykonany kapitalny remont 

świetlicy oraz termomodernizacja budynku, dachu, okien i drzwi. Zamontowana zostanie także pompa ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

30.09.2020

107 1416072 Gmina Ostrów 

Mazowiecka

mazowieckie ostrowski Ostrów Mazowiecka gmina 600 000,00 600 000,00 1 325 400,00 1,94% 45,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja obejmowała będzie remont drogi gminnej Kalinowo — Guty - Bujno o długości 1 450 m. Szerokość jezdni wynosić będzie 5 m. Nawierzchnia jezdni zostanie 

wykonana z betonu asfaltowego, zjazdy i pobocza zostaną utwardzone mieszanką kruszywa łamanego.

30.09.2020

108 1416072 Gmina Ostrów 

Mazowiecka

mazowieckie ostrowski Ostrów Mazowiecka gmina 800 000,00 800 000,00 800 000,00 1,17% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zadanie polegać będzie na budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Nowej Osuchowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach budowy ulicy przebudowany zostanie 

odcinek o długości 581 m. i szerokości od 5 do 8 m. Przewiduje się wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

30.09.2020

109 1416082 Gmina Stary Lubotyń mazowieckie ostrowski Stary Lubotyń gmina 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 33,33% 66,66% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja nosi tytuł „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stary Lubotyń”. W jej efekcie zostanie zbudowana stacja uzdatniania wody w miejscowości 

Podbiele o wydajności do 100 m3/h oraz laguna osadowa przy gminnej oczyszczalni ścieków o wydajności 212 m3/dobę . Gmina na ten cel otrzymała dofinasowanie w 

kwocie 2 000 000 PLN z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Wnioskowane środki gmina chce przeznaczyć na uzupełnienie wkładu własnego w 

inwestycję. Budowa nowej stacji uzdatniania wody stała się niezbędna w związku z dużym wzrostem zaopatrzenia w wodę gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą 

krów mlecznych i bydła. Systematycznie w gminie przybywa hodowców i wzrasta produkcja mleka. Część hodowców korzysta z własnych ujęć wody, lecz aby spełnić 

wygórowane normy jakościowe mleka i zachowania higieny w oborze coraz więcej z nich korzysta z wody dostarczanej poprzez gminny system wodociągowy. Również 

coraz częściej występujące w okresie letnim upały i susze powodują nadmierny wzrost zapotrzebowania na wodę w gospodarstwach domowych. Kolejnym dużym 

wyzwaniem dla gminy jest gospodarka ściekami. Istniejąca oczyszczalnia ścieków odbiera ścieki gospodarczo-bytowe od 70% gospodarstw domowych, natomiast 

pozostałe 30% są oczyszczane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dużym problemem i kosztem zarazem jest odbiór przez wyspecjalizowane firmy osadu 

nadmiernego powstającego po oczyszczeniu ścieków. Aby rozwiązać ten problem gmina postanowiła rozbudować istniejącą oczyszczalnie ścieków o biologiczną lagunę 

osadową gdzie w sposób przyjazny dla środowiska będzie następował stopniowy biologiczny rozkład osadu. W ten sposób pozbędziemy się szkodliwego odpadu oraz 

obniżymy koszty związane z jego utylizacją. Inwestycję te są w gminie niezbędne i niewątpliwie po ich zrealizowaniu przyczynią się do podniesienia standardów życia jej 

mieszkańców.

21.09.2020

110 1416112 Gmina Zaręby Kościelne mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne Gmina 700 000,00 784 000,00 784 000,00 3,39% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa sieci wodociągowej o długości 2,6 km wraz z 80 szt. przyłączy wodociągowych w miejscowości Zaręby Kościelne w związku z 

przebudową dróg gminnych i powiatowych. Celem nadrzędnym projektu jest zrównoważony rozwój Gminy poprzez wszechstronną poprawę warunków życia 

mieszkańców w środowisku ich zamieszkania

30.09.2020

111 1416112 Gmina Zaręby Kościelne mazowieckie ostrowski Zaręby Kościelne Gmina 1 500 000,00 2 410 000,00 2 410 000,00 10,41% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie — Pętkowo Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04”. Długość odcinka wynosi 

1,72km. Planuje się wykonanie robót: wydzielenie geodezyjne pasa drogowego, przebudowa istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną, budowa poboczy, budowa i 

przebudowa zjazdów gospodarczych, budowa rowów odwadniających i przepustów, uzupełnienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

30.09.2020

112 1417011 Gmina Miasto Józefów mazowieckie otwocki Józefów gmina 3 500 000,00 7 080 000,00 15 959 350,00 11,00% 44,36% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Projekt jest inwestycją komplementarną do następujących projektów realizowanych przez Miasto Józefów: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 

terenie Józefowa” współfinansowanego ze środków POIiŚ (Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-144/09-00 z dnia 25.03.2010 r.) oraz „Kontynuacja rozbudowy 

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa — dokumentacja techniczna” współfinansowanego ze środków POIiŚ (Umowa o dofinansowanie nr 

POIS.01.01.00-00-192/14 z dnia 30.10.2014 r.) oraz Budowa Oczyszczalni Ścieków w Józefowie finansowanego ze środków własnych Miasta. Celem przedsięwzięcia jest 

zwiększenie stopnia skanalizowania i zwodociągowania gminy oraz zwiększenie liczby mieszkańców zaopatrywanych w wodę z miejskiej sieci wodociągowej oraz 

odprowadzających ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków gwarantującej właściwy poziom oczyszczania.

30.09.2020

113 1417021 Gmina Miasto Otwock mazowieckie otwocki Otwock gmina 1 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,51% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotowy projekt obejmuje swoim zakresem m.in. budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu pieszo rowerowym w pasie ulicy Narutowicza (na odcinku od ulicy 

Poniatowskiego do ulicy Andriollego) w miejscowości Otwock.

Działanie przewidziane w projekcie zostało bezpośrednio zidentyfikowane w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach projektu powstanie ok. 1,08 km ścieżek 

rowerowych.

Projekt przewiduje realizację zadań dotyczących infrastruktury towarzyszącej, ale są one elementem uzupełniającym i niedominującym w projekcie. Przedstawione 

powy'żej elementy są bezpośrednio powiązane z sobą funkcjonalnie i bezpośrednio realizują cele projektu.

30.09.2020

114 1417021 Gmina Miasto Otwock mazowieckie otwocki Otwock gmina 12 000 000,00 18 954 011,00 18 954 011,00 8,07% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotowe zadanie pn. ,Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej” dotyczy budowy nowego budynku szkoły 

obok istniejącej placówki wraz z częścią szatniowo-sanitarną oraz przełączką do istniejącej sali gimnastycznej.

Po realizacji tego etapu działalność placówki szkolnej zostanie przeniesiona do nowego budynku natomiast stary zostanie rozebrany (poza salą gimnastyczną, która nadal 

będzie funkcjonować w powiązaniu z nowopowstałym budynkiem).

Nowoprojektowana szkoła ma zastąpić istniejącą (będącą w złym stanie technicznym) szkołę SP8 zlokalizowaną w Wólce Mlądzkiej w Otwocku.

30.09.2020

115 1417082 Gmina Wiązowna mazowieckie otwocki Wiązowna gmina 1 000 000,00 2 200 000,00 3 600 000,00 3,00% 61,11% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Lipowie wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i uruchomienie dodatkowej studni 

umożliwiającej zwiększenie wydajności SUW z 2630 m3/d na ok. 3600 m3/d (+60 m3/h). W ramach zadania zaplanowano instalację nowej technologii opartej na 

napowietrzaniu w zbiornikach ciśnieniowych oraz jednostopniowej filtracji na złożach kwarcytowych i katalitycznych. SUW Lipowo zaopatruje w wodę środkową część 

Gminy, tj. 14 z

30 sołectw.

29.09.2020

116 1417082 Gmina Wiązowna mazowieckie otwocki Wiązowna gmina 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja polega na rozbudowie istniejących i budowie nowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm.

Wiązowna. Wybudowana sieć 2,2 km odbierze kanalizację z 3 sołectw— Emowa, Wiązowny Kościelnej i Gminnej. W w/w miejscowościach stosuje się zbiorniki (szamba) 

opróżniane przez samochody asenizacyjne. Zbiorniki w wielu przypadkach sq stare i nieszczelne. Czas przechowywania ścieków wynosi do 2 miesięcy co powoduje ich 

zagniwanie, odory, oraz stwarza problemy z ich oczyszczaniem w oczyszczalni

30.09.2020

117 1418063 Gmina Tarczyn mazowieckie piaseczyński Tarczyn gmina 2 300 000,00 2 377 587,61 2 777 587,61 3,74% 85,60% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych i gminnych dla potrzeb obecnego i przyszłościowego budownictwa w 

miejscowości Janówek (położonej w bezpośrednim sąsiedztwie m. Tarczyna) wraz z odgałęzieniami bocznymi do działek. Długość planowanej sieci to 1392 m, skąd ścieki 

będą trafiały do istniejącej przepompowni i dalej do oczyszczalni. Planowana liczba przyłączy budynków mieszkalnych i usługowo przemysłowych do sieci wynosi 47.

30.09.2020

118 1419032 Gmina Brudzeń Duży mazowieckie płocki Brudzeń Duży gmina 1 500 000,00 1 900 000,00 3 991 758,41 10,28% 47,60% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Nazwa zadania: Poprawa wyposażenia Gminny Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Celem inwestycji jest poprawa warunków zamieszkania na 

terenie Gminny Brudzeń Duży poprzez rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. W ramach zadania planowana jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w 

Brudzeniu Dużym, rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w Brudzeniu Dużym oraz budowa 41 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sikórz. 

30.09.2020



119 1419042 Gmina Bulkowo mazowieckie płocki Bulkowo gmina 1 500 000,00 2 511 236,28 2 511 236,28 8,71% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Nazwa: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo — Etap I l część biologiczna

Przedmiotem inwestycji są'

1) Remont reaktora biologicznego wraz z wymianą wyposażenia technologicznego,                                                                                             2) Budowa nowego osadnika 

wtórnego

3) Przebudowa istniejącego osadnika na zagęszczacz osadu,

4) Wymiana dmuchaw,

5) Wymiana workownicy na prasę do odwadniania osadów,

6) Zakup sprzętu asenizacyjnego (ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym), 

7) Zagospodarowanie terenu wokół, budowa drogi dojazdowej.

30.09.2020

120 1419053 Gmina Drobin mazowieckie płocki Drobin gmina 2 000 000,00 2 237 500,00 2 237 500,00 5,14% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zadanie będzie polegało na wykonaniu ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 km. Projektuje się przebudowę ulic w mieście Drobin polegającej na 

wykonaniu przebudowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów publicznych i indywidualnych, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej wraz 

z wykonaniem parkingów. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do kompleksu zespołu szkół w Drobinie.

18.09.2020

121 1419063 Miasto i Gmina Gąbin mazowieckie płocki Gąbin gmina 1 200 000,00 1 785 568,56 3 697 849,56 6,46% 48,29% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina. 

W zakres inwestycji będzie wchodziła budowa nowego budynku technologicznego wyposażonego w kompletny układ filtracji, napowietrzania, pompy płuczne i 

automatykę; roboty instalacji elektrycznej, modernizację istniejącego budynku i zbiornika wód popłucznych, ogrodzenie i oświetlenie terenu. 

Realizowana inwestycja poprawi stan infrastruktury zaopatrzenia w wodę, zgodnie z projektem budowlanym dobowa produkcja wody uzdatnionej wyniesie maksymalnie 

2100m3/d. 

17.09.2020

122 1419063 Miasto i Gmina Gąbin mazowieckie płocki Gąbin gmina 1 000 000,00 2 441 010,78 2 441 010,78 4,27% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji będzie budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej teren na jednym z osiedli w Gąbinie. Wody opadowe sprowadzone zostaną systemem 

kanalizacji grawitacyjnej z terenu utwardzonego do najniżej położonego punktu i odprowadzone systemem kanalizacji ciśnieniowej – przepompownie do miejsca zrzutu. 

Wody zostaną podczyszczone poprzez system separatorów i osadników oraz wprowadzone do gruntu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem. 

18.09.2020

123 1419082 Gmina Mała Wieś mazowieckie płocki Mała Wieś gmina 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 10,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem zadania jest budowa nowej stacji uzdatniania wody. W ramach zadania powstanie ekspertyza optymalnego położenia stacji, dokumentacja projektowa z 

uzgodnieniami i pozwoleniami oraz nastąpi wykonanie robót budowlanych- budowa stacji wraz zespołem studni głębinowych, infrastruktury towarzyszącej, zbiorników 

wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego. Konieczność wykonania prac spowodowana jest tym, że istniejące stacje nie są w 

stanie zaopatrzyć mieszkańców gminy w wodę pitną.

30.09.2020

124 1419132  Gmina Stara Biała mazowieckie Płocki Stara Biała gmina 2 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 7,06% 100,00% 5 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie”,  Rozbudowa obejmuje budowę: 

- 6 sal dydaktycznych; 

- sali gimnastycznej; 

- sanitariatów; 

- pomieszczeń gospodarczych, szatni. 

Budynek będzie trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony wraz z niezbędnymi instalacjami w tym z instalacja fotowoltaiczną.  

30.09.2020

125 1419153 Gmina i Miasto 

Wyszogród

mazowieckie płocki Wyszogród gmina 1 635 000,00 1 635 000,00 1 635 000,00 6,28% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa targowiska miejsko—gminnego w m. Wyszogród. Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmować będzie:

-	adaptację terenu przy targowisku poprzez wykonanie nowych ciągów pieszych, - odwodnienie terenu,

-	wykonanie utwardzonego terenu dla sprzedawców wraz z ciągami pieszymi dla kupujących oraz parkingiem,

-	budowę nowych sanitariatów i toalet,

-	ogrodzenie całości placu targowego,

-	przebudowę istniejącego budynku administracyjnego,

-	stworzenie ogólnodostępnej strefy wi-fi,

-	montaż monitoringu wizyjnego wraz z rejestratorami, - montaż oświetlenia solarnego

28.09.2020

126 1420043 Miasto i Gmina Czerwińsk 

nad Wisłą

mazowieckie płoński Czerwińsk nad Wisłą Gmina 800 000,00 1 060 063,20 1 177 848,00 3,29% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Odnowienie zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Chociszewie obejmujące wymianę pokrycia dachowego, Izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki 

okiennej, remont pomieszczeń w budynku, renowację elewacji, modernizację kotłowni. Parametry: pow. zabudowy 436,02m², pow. użytkowa 411,72m², kubatura 

3181,73m³, wymiary budynku 30,75m x 17,02m. Zabytkowy dwór murowany, parterowy, podpiwniczony z częściowym poddaszem użytkowym z XIX w wymaga pilnych 

prac odnowieniowo–restauracyjnych. 

29.09.2020

127 1420043 Miasto i Gmina Czerwińsk 

nad Wisłą

mazowieckie płoński Czerwińsk nad Wisłą Gmina 1 500 000,00 2 296 340,87 2 551 489,86 7,12% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie: powierzchnia części dobudowywanej 730m², łączna powierzchnia użytkowa budynku  910m², powierzchnia zabudowy 

istniejąca – 256 m², powierzchnia zabudowy po rozbudowie 825m², parametry  budynku po przebudowie 43x35m, wysokość maksymalna budynku – 7,5m, kubatura  4 

000 m³. Inwestycja obejmuje w szczególności wykonanie robót branży budowlanej i konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, a także niezbędne zagospodarowanie terenu. 

29.09.2020

128 1421062 Gmina Raszyn mazowieckie pruszkowski Raszyn gmina 2 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 2,20% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa budynku OSP w Dawidach na działce o pow. 3 255 m2, pow. zabudowy 601,3 m2, kubatura budynku 3070 m3. Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny z 

podziałem na strefy funkcyjne — część biurowo-socjalną i część garażową, ze wszystkimi instalacjami w tym: wentylacja mechaniczna, kotłownia gazowa, winda. 

Przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych przyłączy, oświetlenia zewnętrznego dziatki, drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, placu zabaw dla dzieci, 

zieleni, odwodnienia terenu.

25.09.2020

129 1421062 Gmina Raszyn mazowieckie pruszkowski Raszyn gmina 3 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 3,20% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie 3 lub 4 oddziałowego żłobka na działce o powierzchni 6261 m2. W tym celu przewiduje się adaptację istniejącego 

budynku znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską poprzez jego odrestaurowanie i dobudowę nowej części, przeznaczonej na potrzeby sal dla dzieci, 

zaplecza kuchennego i innych niezbędnych pomieszczeń. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje i przyłącza oraz wyposażenie meblowe, technologię 

kuchni itp.

25.09.2020

130 1422062 Gmina Krzynowłoga Mała mazowieckie przanyski Krzynowłoga Mała gmina 600 000,00 620 000,00 620 000,00 2,96% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola z zapleczem kuchennym przy Szkole w Krzynowłodze Małej- inwestycja 

obejmuje przebudowę parteru Szkoły oraz zakup wyposażenia. Umożliwi zapewnienie miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dożywianie dzieci i podopiecznych 

GOPS. Utworzenie przedszkola na terenach wiejskich zmniejszy wykluczenie społeczne oraz umożliwi zachowanie dystansu pomiędzy uczniami w dobie pandemii.

25.09.2020

131 1422062 Gmina Krzynowłoga Mała mazowieckie przasnyski Krzynowłoga Mała gmina 800 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5,28% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa technologiczna oraz termomodernizacja Stacji

Uzdatniania Wody w Krzynowłodze Małej, inwestycja polega na zmianie pompowania wody do sieci gminnej z jednostopniowego na dwustopniowy poprzez Instalację 

zestawu hydroforowego, Budowę zbiornika retencyjnego zewnętrznego, dostosowanie istniejącej instalacji technologicznej i automatyki do nowego trybu pracy SUW. 

Przewiduje się też wykonanie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz instalację fotowoltaiczną.

30.09.2020

132 1423042 Gmina Odrzywół mazowieckie przysuski Odrzywół gmina 5 000 000,00 5 000 000,00 6 800 000,00 31,86% 73,53% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Gmina Odrzywół leży w widłach rzek Drzewiczki i Pilicy na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pilicy i Obszarze NATURA 2000, stąd pilna jest potrzeba rozbudowy 

kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Obecnie funkcjonująca oczyszczalnia ma pojemność dobową 150m3 /dobę i nie ma już możliwości przyjęcia ścieków z nowych 

systemów kanalizacji jak i ze zbiorników szczelnych (ścieki dowożone). W ostatnim okresie gmina doświadcza dużego zainteresowania potencjalną zabudową rekreacyjną 

i mieszkaniową. Warunkiem jest powiększenie wydajności oczyszczalni do 350m3 /dobę. Gmina posiada koncepcję techniczną i Plan Funkcjonalno-Użytkowy na realizację 

inwestycji. Ze względu na bardzo małe dochody własne gminy (wskaźnik G-701,19.) realizacja zadania przerasta możliwości finansowe gminy zwłaszcza, że jednocześnie 

gmina przygotowuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłonna.

14.09.2020

133 1424012 Gmina Gzy mazowieckie pułtuski Gzy gmina 1 500 000,00 2 240 000,00 2 240 000,00 12,05% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 „Termomodernizacja budynków użyteczności na terenie gminy Gzy" • dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni polsko-Węgierskiej w przewodowie 

poduchownym oraz kompleksu budynków Gzy 59 (budynek Hali Sportowej, Biblioteki Publicznej oraz Szkoły l. Zakres: wymiana kotłowni na gazową, ocieplenie ścian 

zewnętrznych. wymiana okien i drzwi, kaskadowy układ pomp ciepła powietrze-woda. ocieplenie stropodachu, manta* fotowoltaiki, wymiana opraw oświetleniowych na 

LEO.

29.09.2020

134 1424044 Gmina Pułtusk mazowieckie pułtuski Pułtusk gmina 4 000 000,00 4 400 000,00 4 450 000,00 3,01% 98,88% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa Przedszkola w miejscowości Przemiarowo. Przedszkola dwuoddziałowe z zapleczem kuchennym. Parametry techniczne: pow. zabudowy 586,7m2, pow. 

całkowita 586,7 m2, powierzchnia użytkowa 174,46m2, ilość kondygnacji – 1, kubatura 2779,96m2. Inwestycja obejmuje niezbędną infrastrukturę tzn. drogi w tym 

miejsca parkingowe, chodniki, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, przyłącze sieci cieplnej, przyłącza elektrotechniczne i teletechniczne, pompa ciepła

30.09.2020



135 1424052 Gmina Świercze mazowieckie pułtuski Świercze gmina 577 528,00 577 528,00 1 925 095,00 2,56% 30,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340540W KOWALEWICE WŁOŚCIANSKIE - GNATY SZCZERBAKI o długości 2 339,0 m. Zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, 

oczyszczenie i wymiana elementów odwodnienia, wykonanie poszerzenia drogi, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika z kostki betonowej, pobocza z 

kruszywa łamanego, pielęgnacja i obsiew zieleni, zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i roboty wykończeniowe. Wykonanie 

2 wyniesionych przejść dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlanie lampami solarnymi.

09.09.2020

136 1424062 Gmina Winnica mazowieckie pułtuski Winnica gmina 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 9,31% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem wniosku jest budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Winnica. Ścieżka zostanie pobudowana na byłym torowisku nieczynnej kolejki wąskotorowej* 

której teren przejęła Gmina Winnica. Trasa przebiega w większości równolegle do pasa drogi wojewódzkiej nr 571. Na odcinku 6020 mb planowane jest zniwelowanie 

terenu i wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię ścieżki z betonu asfaltowego. Zaprojektowano 3 hybrydowe punkty solarne oraz wzmocnienia konstrukcji w miejscach 

przejazdów do posesji.

30.09.2020

137 1425022 Gmina Gózd mazowieckie radomski Gózd gmina 800 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 3,51% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kolonia — Gózd — Karszówka. Wnioskowana do przebudowy droga posiada utwardzoną nawierzchnię bitumiczną, która z 

uwagi na zły stan techniczny wymaga podjęcia natychmiastowych działań mających na celu podniesienie jej parametrów technicznych. Roboty drogowe będą polegały na 

wykonaniu: dodatkowych warstw konstrukcyjnych, regulacji i podczyszczeniu rowów drogowych oraz przepustów pod zjazdami, oznakowania drogi oraz obustronnych 

poboczy i mijanek.

29.09.2020

138 1425022 Gmina Gózd mazowieckie radomski Gózd gmina 2 300 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 5,32% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin, gmina Gózd wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu. Inwestycja polegać będzie min. na 

budowie: urządzenia służącego do poboru wód podziemnych, zewnętrznych zbiorników na wodę uzdatnioną, układu komunikacyjnego, zbiorników bezodpływowych na 

ścieki sanitarne, wykonaniu budynku technologicznego wraz z instalacjami oraz budowie odcinka wodociągu łączącego projektowaną SUW z istniejącą gminną 

rozdzielczą siecią wodociągową.

29.09.2020

139 1425022 Gmina Gózd mazowieckie radomski Gózd gmina 3 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 8,51% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia oraz w miejscowości Gózd oś. Karszówka do oczyszczalni ścieków w Goździe oraz budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni ścieków w Klwatce Królewskiej. Nowa kanalizacja to komfort, wygoda i zdrowie 

mieszkańców. To podstawa dalszego rozwoju gminy oraz szansa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

29.09.2020

140 1425035 Gmina Iłża mazowieckie radomski Iłża gmina 500 000,00 500 000,00 963 848,17 1,38% 51,88% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 350202W dojazdowej w m. Seredzice, gmina Iłża.

Istniejąca droga gminna Nr 350202W posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniową, szerokość jezdni 5,0 m wraz z poboczami gruntowymi o zmiennej szerokości. 

Nawierzchnia drogi w złym stanie technicznym, liczne ubytki wraz z wybijami. Droga posiada rowy przydrożne. Brak zjazdów indywidualnych do nieruchomości. Opisana 

droga łączy 2 miejscowości w gminie Iłża, Seredzice Jasieniec Iłżecki Górny. Prowadzi do cmentarza parafialnego, pól uprawnych, lasów oraz łąk.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 3502020W o długości 816 m, która rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową. 

Projektowana inwestycja polegała będzie na wymianie istniejącej konstrukcji, na konstrukcję która będzie spełniała wymagania jako podbudowa pod ułożenie warstw 

bitumicznych. Projektowana inwestycja będzie polegać na wykonaniu

 

nawierzchni bitumicznej: warstwa wiążąca 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm, wykonaniu podbudowy - na odcinku od km 0+000 do km 0 +553, wyrównanie istniejącej 

podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm, na odcinku od km 0+ 553 do km 

0+816 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm wraz z podbudową z kruszywa łamanego o gr. 15 cm . Droga będzie miała szerokość 5,0 m, będzie 

posiadała obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym gr. 15 cm i szerokości 0,75 m. Zaprojektowano również zjazdy do nieruchomości znajdujących się 

wzdłuż drogi . Zostanie wprowadzone oznakowanie zgodnie z opracowanym projektem.

30.09.2020

141 1425052 Gmina Jedlińsk mazowieckie radomski Jedlińsk gmina 2 000 000,00 2 600 000,00 2 500 000,00 3,77% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa stołówki szkolnej przy szkole w Jedlińsku to przebudowa pomieszczeń kuchni i innych towarzyszących z ciągami technologii przygotowania żywności, 

pomieszczeń piwnicznych. Roboty przebudowy posadzek, wykonanie ścian, sufitów, prace tynkarskie, malowanie, wyposażenie, stolarka drzwiowa, pochylnia dla 

niepełnosprawnych. Instalacje do wykonania: wod-kan., elektr., centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacji, detekcji gazu, kontroli dostępu. Wyposażenie  technologii 

kuchni-środki trwałe. 

23.09.2020

142 1425062 Gmina Jedlnia-Letnisko mazowieckie radomski Jedlnia-Letnisko gmina 2 500 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 5,67% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia — Letnisko, 

Piotrowice gmina Jedlnia — Letnisko etap l. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

28.09.2020/              korekta 

12.10.2020

143 1425122 Gmina Wolanów mazowieckie radomski Wolanów gmina 2 000 000,00 2 000 000,00 2 506 664,27 5,70% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa i nadbudowa oraz termomodernizacja dawnego budynku GOK i Biblioteki w Wolanowie przy ul. Opoczyńskiej 3. Budynek nie jest użytkowany od wielu lat. W 

ramach inwestycji zostanie rozebrany do ścian parteru, a następnie odbudowany z respektem dla zasad nowoczesnego, niskoenergetycznego budownictwa. Inwestycja 

jest objęta Planem Rewitalizacji Gminy Wolanów. W wyniku inwestycji budynek odzyska dawne i zyska nowe funkcje. Będzie ważnym miejscem integracji i aktywizacji 

społeczności lokalnej.

04.09.2020

144 1425132 Gmina Zakrzew mazowieckie radomskim Zakrzew gmina 1 500 000,00 1 800 000,00 2 191 000,00 3,43% 82,15% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 W ramach zadania planuje się prace budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoty Podstawowej na przedszkole i świetlicę oraz 

rozbudowie funkcjonującej remizy strażackiej w miejscowości Gulin. W ramach zadania zostanie również zlikwidowany stary budynek gospodarczy, a w jego miejsce 

powstanie plac zabaw. Ponadto w przebudowanym budynku szkoty zmienione zostanie ogrzewanie, budynek zostanie docieplony. Przed budynkiem powstanie 

platforma zewnętrzna dla niepełnosprawnych.

22.09.2020

145 1425132 Gmina Zakrzew mazowieckie radomskim Zakrzew gmina 1 500 000,00 1 800 000,00 2 300 000,00 3,58% 78,26% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 W ramach zadania pn. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie planuję się termomodernizację budynku szkoły. przedmiotowy obiekt zostanie 

docieplony, zostanie wymieniona stolarka okienna, pokrycie dachowe oraz nastąpi montaż dodatkowego ogrzewania w postaci nagrzewnic. Ponadto planuje się montaż 

paneli fotowoltaicznych, które przyczynią się zmniejszenia opłat za energię elektryczną. Zostanie wybudowany także podjazd dla niepełnoprawnych, który umożliwi 

korzystanie z obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami.

22.09.2020

146 1426053 Miasto i Gmina Mordy mazowieckie siedlecki Mordy gmina 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2,03% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje. Celem inwestycji jest stworzenie warunków do rozwoju kultury i integracji wśród mieszkańców. Budynek świetlicy 

przeznaczony będzie dla społeczności wsi Czołomyje oraz sąsiednich wsi. Budowany będzie budynek parterowy z dachem czterospadowym. Powierzchnia zabudowy — 

155,76 m 2 . Powierzchnia użytkowa — 118,18 rn2 . Kubatura — 747,76 m 3 . Przy budynku będą parkingi i miejsca postojowe. Na pozostałym terenie działki wykonana 

będzie urządzona zieleń.

18.09.2020

147 1426053 Miasto i Gmina Mordy mazowieckie siedlecki Mordy gmina 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2,03% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Radzików Wielki. Zakres inwestycji obejmuje: wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę 

powlekaną, docieplenie ścian i stropu, przebudowę kotłowni z wymianą istniejącego kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazowe z zamontowanego zbiornika oraz 

montażu instalacji fotowoltaicznej.

25.09.2020

148 1426062 Gmina Paprotnia mazowieckie siedlecki Paprotnia Gmina 2 000 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 37,22% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Paprotnia poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z 

przyłączami w miejscowościach Pluty, Koryciany, Pliszki i Łęczycki.  Na terenie Gminy Paprotnia znajduje się mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków średniej 

wydajności 600 m3/dobę. Oczyszczalnia jest dostosowana do odbioru ścieków z części gminy i podczyszczonych ścieków z Zakładu Drobiarskiego w Stasinie. W chwili 

obecnej sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest w miejscowościach: Hołubla, Paprotnia, Grabowiec, Podawce, Krynki, Stasin oraz Uziębły. Gmina Paprotnia 

skanalizowana jest w ok. 35%. Inwestycja zakłada rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o 416 RLM. W kosztach planowanej inwestycji ujęte są koszty związane z 

wykonaniem projektów budowlanych oraz budową sieci na planowanym obszarze.

30.09.2020

149 1426092 Gmina Skórzec mazowieckie siedlecki Skórzec Gmina 1 100 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 4,79% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1, Gmina Skórzec 30.09.2020

150 1426112 Gmina Wiśniew mazowieckie siedlecki Gmina Wiśniew Gmina 3 000 000,00 5 961 900,87 5 961 900,87 21,92% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zadanie obejmuje budowę instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Wiśniew, Kaczory, Tworki i Gostchorz, gmina Wiśniew. Projektowana 

sieć kanalizacyjna z rur PVC 0,20 m odbierze ścieki sanitarne z budynków usytuowanych wzdłuż drogi poprzez przyłącza grawitacyjne z rur PVC 0,16 m i doprowadzi do 

projektowanych przepompowni ścieków. Następnie ścieki zostaną przetransportowane do studni rozprężnej i dalej do istniejącej sieci i oczyszczalni ścieków. 

30.09.2020

151 1426132 Gmina Zbuczyn mazowieckie siedlecki Zbuczyn gmina 2 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 25,01% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m3/d wraz z infrastrukturą techniczną w 

miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej raz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki Kosy, gm. Zbuczyn.

30.09.2020

152 1427022 Gmina Gozdowo mazowieckie sierpecki Gozdowo gmina 912 459,05 912 459,05 2 847 169,05 8,28% 32,05% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zakres robót 

obejmuje roboty budowlane, elektryczne, sanitarne wewnątrz budynku, termoizolację budynku, zmiana poszycia dachu, zagospodarowanie terenu (wykonanie ciągów 

pieszo — jezdnych, parkingów), wykonanie terenu rekreacyjnego (plac zabaw z siłownią zewnętrzną) oraz dostawę i montaż wyposażenia do Środowiskowego Domu 

Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

15.09.2020



153 1427052 Gmina Sierpc mazowieckie sierpecki Sierpc gmina 500 000,00 513 156,00 513 156,00 1,48% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa drogi gminnej w m. Borkowo Wielkie (droga powiatowa ul. Długa) do granicy gminy

Sierpc o długości 1500m i szerokości nawierzchni mineralno — asfaltowej 4 m oraz pobocza kruszywa łamanego 2x0,75m.

25.09.2020

154 1427062 Gmina Szczutowo mazowieckie sierpecki Szczutowo gmina 1 000 000,00 1 100 000,00 1 155 000,00 4,60% 95,20% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem wniosku jest budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Szczutowo, na terenach rozproszonej zabudowy, gdzie budowa kanalizacji sieciowej 

jest nieuzasadniona ekonomicznie. Przedsięwzięcie zakłada budowę 55 biologicznych oczyszczalni wraz z drenażem rozsączającym.

23.09.2020

155 1428022 Gmina Brochów mazowieckie sochaczewski Brochów gmina 600 000,00 1 200 000,00 1 800 187,96 8,14% 66,66% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z odgałęzieniami do granic działek prywatnych miejscowości Tułowice, Brochów, Sianno, 

Lasocin, Famułki Brochowskie, Łasice oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Śladów. Długość planowanej do wykonania sieci wodociągowej ok. 

9,980 km, długość planowanych do wykonania odgałęzień wodociągowych ok. 0,400 km oraz wykonanie 1 przydomowej oczyszczalni.

30.09.2020

156 1428032 Gmina Iłów mazowieckie sochaczewski Iłów gmina 1 400 000,00 1 689 995,64 1 689 995,64 5,30% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka.

Inwestycja polega na budowie Stacji Uzdatniania Wody, budowie zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z koniecznością uzdatniania wody 

dostarczanej do gminnej sieci wodociągowej. Obiekt zostanie wyposażony w elementy niezbędne do efektywnego transportu wody do gminnej sieci wodociągowej w 

układzie dwustopniowym w oparciu o ujęcie wód podziemnych oraz układ pomp sieciowych zlokalizowanych w budynku stacji. Inwestycja zapewni niezawodną dostawę 

wody do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych na terenie gminy, poprawi więc komfort życia mieszkańców, wpłynie pozytywnie na stan sanitarny oraz na stan 

zdrowia użytkowników.

21.09.2020

157 1428042 Gmina Młodzieszyn mazowieckie sochaczewski Gmina Młodzieszyn Gmina 1 800 000,00 1 881 817,00 3 819 350,00 12,81% 49,27% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 „Przebudowa  z  rozbudową  gospodarki  wodno-ściekowej  Gminy  Młodzieszyn”.  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Na 

całośd przedsięwzięcia składa się: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnieo i pozwoleo, w tym: 

- pozwolenia na budowę i złożenia zgłoszeo nieoprotestowanych oraz dokumentacji eksploatacyjnej, 

- opracowanie map do celów projektowych. 

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków: 

- przebudowa układu mechanicznego odwadniania osadu – montaż prasy taśmowej do mechanicznego odwadniania osadów wraz z instalacją do wapnowania osadu, 

- przebudowa sieci międzyobiektowych w zakresie gospodarki osadowej, 

- wykonanie obudowy instalacji odwadniania osadu, 

- przebudowa i rozbudowa systemu zasilania oraz sterowania, pomiarów i kontroli, 

3. Rozbudowa z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody: 

- wymiana pomp na pompy o większej wydajności w istniejących studniach, 

- przebudowa armatury w istniejących studniach, 

- przebudowa wraz z rozbudową technologii istniejącej stacji uzdatniania wody, 

- budowa dodatkowej studni wraz z wyposażeniem o wydajności ok. 65 m3/h, 

- budowa systemu sterowania, pomiarów i kontroli, 

- montaż agregatu prądotwórczego dla potrzeb stacji uzdatniania wody, 

- budowa odcinka sieci wodociągowej doprowadzającej wodę surową z nowoprojektowanej studni do stacji uzdatniania wody oraz na cele ppoż., 

4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. 

5. Przedsięwzięcie obejmuje także: 

– budowę sieci międzyobiektowych (rurociągi technologiczne, przewody energetyczne i sterownicze), 

– wpięcie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom budowlanym, próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich 

zakładanych i wcześniej uzgodnionych parametrów, 

- drogi wewnętrzne dostosowane do rozwiązao funkcjonalnych. 

30.09.2020

158 1428062 Gmina Rybno mazowieckie sochaczewski Rybno gmina 1 300 000,00 1 375 323,27 1 375 323,27 6,36% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rybno. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie działki gminnej o nr ewid.218/20 obręb Rybno. Budowa ośrodka polegać 

będzie na budowie nowego budynku z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia o powierzchni zabudowy 287 m2 . Budynek będzie wyposażony w 5 gabinetów poradni dla 

dorosłych w tym jeden zabiegowy i jeden stomatologiczny, a także 3 gabinety lekarskie. Powstanie także jeden gabinet poradni dla dzieci wraz z dodatkowym pokojem 

przygotowawczym i przeznaczeniem do szczepień. Instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana instalację zbiornikową i wewnętrzną gazu. Budynek będzie posiadał 

dwa wejścia, jedno będzie z przeznaczeniem dla dzieci , drugie wejście dla dorosłych. Wyposażony będzie w dwie poczekalnie wraz z recepcją.

29.09.2020

159 1428072 Gmina Sochaczew mazowieckie sochaczewski Sochaczew gmina 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,06% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa świetlicy w miejscowości Andrzejów Duranowski w Gminie Sochaczew.

W zawiązku z rozwojem zabudowy mieszkaniowej, zwiększyły się potrzeby infrastrukturalne. Udało się na przestrzeni ostatnich lat za pomocą środków UE dokonać 

remontów dróg. Powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych.

29/09/2020

160 1428072 Gmina Sochaczew mazowieckie sochaczewski Sochaczew gmina 1 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,40% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa stacji uzdatniania wody na terenie miejscowości Żuków w Gminie Sochaczew.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żuków ma na celu zapewnienie zaopatrzenia w wodę dla istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochaczew z 

zasobów wodnych w miejscowości

Żuków. Realizacja projektu obejmowała będzie ogólne rozwiązania techniczne budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Żuków oraz przystosowania sieci 

wodociągowej do nowych warunków zasilania w wodę. Zakres prac planowanej inwestycji będzie obejmował budowę budynku stacji, instalację technologiczną 

uzdatniania wody, budowę zbiorników retencyjnych posadowionych na fundamentach, budowę odstojnika wód popłucznych, budowę studni oraz sieci przyobiektowych.

29/09/2020

161 1428082 gmina Teresin mazowieckie sochaczewski Teresin gmina 1 500 000,00 3 000 000,00 4 500 000,00 6,54% 66,67% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 wymiana opraw na technologię LED o zróżnicowanej mocy, uzupełnienie oświetlenia w nowych lokalizacjach (np. nowe ulice – do 20%), modernizacja infrastruktury 

(słupy, wysięgniki - w niezbędnym zakresie). Wyposażenie oświetlenia w sterowanie systemem nadrzędnym (załączanie, wyłączanie, obniżanie strumienia świetlnego, 

dostosowanie do chwilowych potrzeb). Łącznie około 2500 punktów oświetlenia.

29/09/2020

162 1429011 Miasto Sokołów Podlaski mazowieckie sokołowski Sokołów Podlaski gmina miejska 3 000 000,00 5 969 886,00 7 269 886,00 0,07% 82,12% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa nowego odcinka ul. PIŁSUDSKIEGO od skrzyżowania z ul. Bartoszową (droga powiatowa nr 39410) do skrzyżowania z ul. Siedlecką (droga krajowa nr 63). 

Projektowany pas drogowy usytuowany jest na działkach rolnych, pastwiskach i będzie pełnił dla Miasta funkcję „małej obwodnicy śródmiejskiej”

W ramach zadania wykonane zostaną:

-	jezdnia asfaltowa na podbudowie, ścieżka rowerowa, chodnik wraz z oświetleniem ulicznym, kanał  technologiczny — 850 m

-	kanalizacja deszczowa - 730m

-	roboty towarzyszące (zabezpieczenie rurociągu, przebudowa linii SN, nadzór, wykup gruntów)- wkład własny

29.09.2020

163 1429022 Gmina Bielany mazowieckie sokołowski Bielany Gmina 1 500 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 26,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Projekt zakłada przebudowę drogi wewnętrznej Wojewódki Dolne (dz. nr 704/2, 199), Kudelczyn (dz. nr199). Długość drogi do przebudowy 2,0 km., szerokość drogi jest 

różna: dz. 704/2 — szer. 10,0 m., dz. nr 199 — szer. 3,0 m, dz. nr 199 szer. 7,0 m. Na odcinku drogi szer. 3,0 m czynimy staraniawykupu celem poszerzenia pasa do 7,0 m. 

Priorytetem będzie zapewnienie dostępności do obiektów użyteczności publicznej (np. Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim) 

zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Parametry planowanej drogi: szer. pasa ruchu — 	m, pobocza —0,75 m. Odwodnienie 

pasa drogowego powierzchniowe, spadki podłużne i poprzeczne w kierunku pobocza z kruszywa.

30.09.2020

164 1429032 Gmina Ceranów mazowieckie sokołowski Ceranów gmina 500 000,00 500 000,00 550 000,00 6,00% 90,90% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Szkoła w Ceranowie pod względem technicznym znacznie odbiega od pobliskich szkół. Wymaga natychmiastowego remontu. W innych miejscowościach buduje się nowe 

szkoły o wyższym standardzie z ogromnymi halami sportowymi. Nasza mała gmina dysponuje niewielkimi środkami, dlatego też własnymi siłami nie zdołamy 

wyremontować niezbędnych elementów budynku. Szkoła jest zabytkiem, a tym samym wizerunkiem gminy Ceranów. Bieżące remonty budynku powinny być 

wykonywane i zastosowane najnowsze, najskuteczniejsze technologie. Ze względu na miano zabytku w budynku nie mogą być użyte niektóre materiały, jak np. w 

przypadku ocieplenia, może to być tylko tynk ciepłochłonny a nie styropian. Niestandardowe materiały budowlane wiążą się oczywiście z większym kosztem, na co nie 

stać tak małej gminy jak nasza.

30.09.2020

165 1429062 Gmina Repki mazowieckie sokołowski Repki Gmina 400 000,00 409 471,96 409 471,96 1,71% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Włodki.  

W ramach zadania planuje się modernizację budynku świetlicy wiejskiej, która polega na 

wykonaniu: instalacji fotowoltaicznej, klimatyzacji, termomodernizacji, wymianie pokrycia dachowego, wymianie okien i drzwi. 

29.09.2020



166 1429062 Gmina Repki mazowieckie sokołowski Repki Gmina 1 000 000,00 1 106 185,00 1 106 185,00 4,64% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Repkach  

Zadanie polega na: dociepleniu ścian zewn. budynku, dociepleniu stropu poddasza i nad piwnicy, wymianie zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, budowa instalacji 

c.w.u. wraz z montażem nowego źródła ciepła  - kotłownia gazowa kondensacyjna pracująca na potrzeby c.o. i c.w.u., wymiana instalacji c.o., wraz z montażem wymiana 

grzejników z zaworami termostatycznymi, modernizacja wew. systemu ogrzewania, modernizacja systemu c.w.u., montaż instalacji PV, modernizacja instalacji 

elektrycznej, wymiana instalacji odgromowej. 

29.09.2020

167 1429062 Gmina Repki mazowieckie sokołowski Repki Gmina 1 000 000,00 2 714 441,00 2 714 441,00 11,40% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Skrzeszewie.  

Zadanie polega na: dociepleniu ścian zewn. budynku, dociepleniu stropu poddasza, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, wydzielenie pomieszczenia na 

nową kotłownię gazową kondensacyjną pracująca na potrzeby c.o. i c.w.u., wymianie grzejników, modernizacja wew. systemu ogrzewania, modernizacja systemu c.w.u., 

montaż instalacji PV, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana instalacji odgromowej. 

29.09.2020

168 1429072 Gmina Sabinie mazowieckie sokołowski Sabinie gmina 1 000 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 8,80% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji technologicznej w Stacji Uzdatniania Wody Kurowice.Mieści się na dz. o 

nr1635/1 Powstała w 1980 r.i jest stacją wymagającą stałej obsługi. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny instalacji należy wykonać kompleksową wymianę całej 

instalacji.Po wymianie instalacji, woda z pracujących naprzemiennie studni głębinowych trafi do nowego centralnego aeratora ciśnieniowego a stamtąd do trzech filtrów 

ciśnieniowych.

15.09.2020

169 1430022 Gmina Jastrząb mazowieckie szydłowiecki Jastrząb gmina 800 000,00 995 204,00 995 204,00 3,68% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów - Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie, W ramach planowanej 

inwestycji zostaną wykonane prace ziemne sieci wodociągowej, rurociągi i armatura sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów- Gąsawy Rządowe gm. Jastrząb o długości 

2,404 km oraz modernizacja hydroforni w skład której wejdą m.in. następujące prace: wymiana pomp płaskich podających wodę do sieci wodociągowej (wewnątrz 

hydroforni), wymiana

 

zbiorników wodnych ( 2x50m3) mieszczące wodę uzdatnioną, wymiana pompy głębionej — ujęcie 1 i 2, wymiana zbiornika (odstojnik) na wody popłuczne, wymiana 

złoża oczyszczającego wodę mieszczącą się

 

w odżelazaczu i manganiaczu, wymiana sprężarki, zabezpieczenie pomp głębinowych, aerator do mieszania wody z powietrzem, pompy poziome do wody uzdatnionej, 

pompy do tłoczenia wody uzdatnionej i wód popłucznych, wymiana zaworów zwrotnych i armatury przy pompach poziomych, wymiana istniejącego orurowania. 

Źródłem    wody dla planowanego wodociągu będzie istniejący wodociąg ()160 PCV znajdujący się w drodze gminnej w miejscowości Śmiłów. Rezultatem zadania będzie 

zasilenie 334 gospodarstw wodą z hydroforni Śmiłów należącej do Gminy Jastrząb. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Gminy 

Jastrząb poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów- Gąsawy Rządowe oraz modernizację hydroforni w Śmiłowie mających szczególne znaczenie dla 

poprawy stanu środowiska, rozwoju sektora gospodarczego, społecznego oraz efektywność kosztową z tytułu ponoszenia opłat za wodę przez gminę. Istniejąca 

hydrofornia wymaga prac modernizacyjnych głównie ze względu na zły stan techniczny urządzeń. Często dochodzi do awarii starych pomp i urządzeń, co wiąże się z 

dużymi kosztami ich usunięcia. W wyniku modernizacji hydroforni zostaną zminimalizowane tego typu awarie. Natomiast nowobudowana sieć wodociągowa pozwoli 

mieszkańcom podłączyć się do hydroforni w Śmiłowie,

30.09.2020

170 1433022 Gmina Grębków mazowieckie węgrowski Grębków gmina 1 000 000,00 2 800 000,00 3 500 000,00 0,16% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie, która będzie polegała na: ociepleniu ścian i fundamentów, wymianie 

okien, zamontowaniu pompy ciepła oraz paneli 

fotowoltanicznych

30.09.2020

171 1433032 Gmina Korytnica mazowieckie węgrowski Korytnica gmina 2 000 000,00 2 000 000,00 4 489 500,00 16,00% 44,55% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa i nadbudowa pompowni wody Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach-Grubakach:

W ramach niniejszego projektu planuje się:

demontaż istniejących stalowych oraz budowę nowego zbiornika retencyjnego dwukomorowego żelbetowego o pojemność 300m3 przebudowę i nadbudowę 

istniejącego budynku przepompowni. wykonanie wiaty na agregat prądotwórczy przewody wodociągowego tzw. Tranzytu wodociągowego dla podtrzymania 

odpowiedniego ciśnienia w istniejącej sieci wodociągowej infrastrukturę towarzyszącą przewody kanalizacji spustowej dla opróżnienia zbiornika wyrównawczego np. na 

wypadek awarii lub wyczyszczenia zbiornika.

demontaż istniejącej technologii zbiorników filtracyjnych i hydroforowych wewnątrz stacji Oraz budowę nowego zbiornika wód popłuczynach zastępującego istniejące 

studnie przelewowe które stanowiły osadnik dla wód popłucznych.

Odstojnik żelbetowy o pojemność 50m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku przepompowni. Nadbudowie podlegać będzie istniejący budynek w związku ze zmianą stropodachu tj. zmiana kata 

nachylenia dachu do 12st. wraz z wymianą pokrycia z papy na blachę trapezową. Projektuje się nową instalację technologiczną wewnątrz stacji wraz z wymianą i 

infrastruktury technicznej podziemnej na terenie objętym wnioskiem

25.09.2020

172 1433042 Gmina Liw mazowieckie Węgrowski Liw gmina 2 000 000,00 4 455 000,00 4 950 000,00 14,97% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przebudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie oraz rozbudowa o część dotyczącą przedszkola. W ramach inwestycji zwiększa się miejsca przedszkolne dla 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat, powiększa się bazę lokalową na potrzeby najmłodszych uczniów szkoły oraz rozbudowuje się kuchnię szkolną w celu umożliwienia żywienia 

dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola.  

24.09.2020

173 1433053 Gmina Łochów mazowieckie węgrowski Łochów gmina 2 000 000,00 3 849 652,30 4 812 065,37 5,23% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa wodociągu w Łazach. Brak wodociągu to utrudnienie dla ponad 200 mieszkańców i 123 właścicieli działek rekreacyjnych. Zaopatrzenie w wodę to zadanie 

własne gminy. Wskaźnik zwodociągowania Gminy wynosi 91% (tereny wiejskie 87%). Obecnie budujemy 2,6 km wodociągu we wsi Gwizdały i Łazy w ramach PROW. Nie 

mamy możliwości pozyskania środków z innych programów na realizację zadania. W planach mamy także budowę SUW w Gwizdałach oraz wodociągu w Szuminie i 

Nadkolu.

29.09.2020

174 1433062 Gmina Miedzna mazowieckie Węgrowski Miedzna gmina 1 500 000,00 3 282 053,00 4 376 070,00 21,70% 75,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja pn. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Miedzna (Żeleźniki) obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z podłączeniami. Projektowana kanalizacja 

sanitarna będzie odprowadzała ścieki sanitarne do oczyszczalni ścieków w Miedznej z terenu miejscowości Żeleźniki. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje 

budowę:

- kanały grawitacyjne z rur PVC-U SN8 Dn200 — 2084 mb

- odgałęzienia boczne z rur PVC-U SN4 Dn160 — 1053 mb

- odgałęzienia boczne z rur PEIOO RC SDR17 0  — 142 mb

- podłączenia kanalizacyjne z rur PVC-U SN4 Dn160 — 158 mb rurociąg tłoczny z rur PEIOO PNIO SDR17 0 90x5,4 - 1161 mb

- rurociąg tłoczny z rur PEIOO RC SDR17 0 90x5,4 — 393 mb

- zbiornikowa przepompownia ścieków z uzbrojeniem terenu — 3 kpl.

24.09.2020/29.09.2020 

korekta wniosku

175 1433082 Gmina Stoczek mazowieckie węgrowski Stoczek gmina 1 000 000,00 1 620 436,81 3 696 970,24 15,00% 43,83% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej w Gminie Stoczek” to zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków użyteczności 

publicznej (Z. O. w Grygrowie i Z. O. w Stoczku) poprzez:

modernizacja systemu CWU,

- ocieplenie przegród ściennych i stropów,

modernizacja systemu grzewczego poprzez montaż gruntowych pomp ciepła (Grygrów -97 kW,

Stoczek-132 kW), wykonanie inst. fotowoltaicznych (Grygrów -19 kWp, Stoczek-30 kWp), dostosowania budynku Z. O. w Stoczku do wymagań z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej.

30.09.2020

176 1433092 GMINA WIERZBNO mazowieckie węgrowski Wierzbno gmina 1 000 000,00 2 476 000,00 2 476 000,00 17,79% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Filipy, Wąsosze, Orzechów, Wyczółki gm. Wierzbno. Gmina Wierzbno posiada dokumentację projektową inwestycji, w 2020 

roku uzyskała prawomocną decyzję starosty węgrowskiego nr 31/2020 o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej. Dokonano również zgłoszenia zamiaru wykonania 

przyłączy wodociągowych - starosta węgrowski zaświadczeniem z dnia 25 maja 2020 roku wskazał na brak do wniesienia sprzeciwu odnośnie w/w zgłoszenia. Długość 

wykonywanej sieci wodociągowej to 7394 m.  

29/09/2020

177 1434011 Gmina Miasto Kobyłka mazowieckie wołomiński Kobyłka gmina 652 252,00 652 252,00 652 252,00 0,40% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta Kobyłka. Dokumentacja obejmuje w swoim zakresie wykonanie oświetlenia z nowymi 

oprawami wykonanymi w technologii LED, w części na istniejących słupach, a częściowo na nowych ze stali ocynkowanej o wysokości 7 m.

25.09.2020

178 1434031 Miasto Ząbki mazowieckie wołomiński Ząbki gmina 4 000 000,00 8 118 000,00 8 118 000,00 3,27% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego komunalnego, przy ul. Kaszubskiej 10, na działce nr 52 obręb 03-27 (0051) w Miście Ząbki. 

Będzie to budynek mieszkalny niepodpiwniczony o 4 kondygnacjach nadziemnych. Na parterze znajdują się miejsca postojowe - 18 miejsc w obrysie budynku oraz 6 

miejsc poza obrysem budynku, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami; piętro I, II, III to trzy kondygnacje mieszkalne. Parametry: dł. budynku– 36.24m, szerokość 

budynku - 12.79m -wysokość budynku– 12.13m; pow. zabudowy - 392.50m2; pow. wew. budynku-1031.20m2; powierzchnia użytkowa mieszkań-822,69m2; kubatura 

netto kondygnacji nadziemnych-4996.95m3. W budynku mieści się 20 lokali mieszkalnych o pow. od 31,36m2 do 54,02 m2. Na dachu zostaną zainstalowane panele 

fotowoltaiczne – 60 paneli o mocy 300 W, razem 18 kWh. W budynku może zamieszkać od 100 do 120 osób. Prawomocne pozwolenie na budowę: Decyzja Nr 

1626p/2017 z dnia 20.12.2017 r. 

29.09.2020

179 1434041 Miasto Zielonka mazowieckie wołomiński Zielonka gmina 500 000,00 1 539 711,56 1 811 425,37 1,76% 85,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja obejmuje budowę mostku pieszo-rowerowego na rzece Długiej w Parku Dębinki w Zielonce; uwzględnia koszty dokumentacji projektowej (budowlanej i 

wykonawczej, zawierającej: projekty- rozbiórki starej kładki,  branżowe i małej architektury), robót budowlanych (m.in.: rozbiórki starej kładki; umocnienia skarp, wałów i 

dna rzeki; budowy mostka; zabezpieczenia kanalizacji deszczowej; wykonania instalacji oświetleniowej mostka; budowy nowego układu komunikacyjnego z fragmentem 

ścieżki rowerowej; przebudowy sieci gazowej i teletechnicznej) i nadzoru. 

29.09.2020



180 1434052 Gmina Dąbrówka mazowieckie wołomiński Dąbrówka gmina 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2,70% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Planowana przebudowa dachu hali przy  Publicznej Szkole Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach realizowana będzie wraz ze zmianą pokrycia dachu oraz 

z powiązanymi wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, oraz instalacjami elektrycznymi. Dodatkowo przy zmianie pokrycia zostaną wykonane prace wewnątrz budynku 

oraz ocieplony cokół sali od strony zewnętrznej lub zostaną przebudowane ściany. 

29.09.2020

181 1434052 Gmina Dąbrówka mazowieckie wołomiński Dąbrówka Gmina 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5,40% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Planowana rozbudowa i przebudowa budynku  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach ma na celu uzyskanie przestrzeni dodatkowej pod 

nowe klasy i dobudowanie stołówki wraz z zapleczem kuchennym i wyposażeniem. Rozbudowa będzie polegała na dobudowaniu skrzydła w poziomie parteru 

zawierającego nowe oddziały do nauki, dużą stołówkę wraz z zapleczem kuchennym i wymianę pieców gazowych. Przewiduje się niewielką ingerencję w istniejącą część 

szkoły - powstanie między innymi łazienka dla osób niepełnosprawnych. 

29.09.2020

182 1434082 Gmina Poświętne mazowieckie wołomiński Poświętne gmina 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1,45% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej - Drużyny Wykrywania i Alarmowania w sprzęt i urządzenia do rozpoznawania i wykrywania skażeń oraz informowania 

ludności o ich wystąpieniu

,a w szczególności : Indywidualne środki ochrony przed skażeniami, sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych np. : Automatyczny przyrząd do wykrywania bojowych 

środków trujących w cenie

138, 000 zł za sztukę lub osobisty przyrząd do wykrywania bojowych środków trujących w cenie 77 490 zł za sztukę, kabina dekontaminacyjna w cenie 14 600 zł za sztukę 

Zakupienie i montaż agregatów prądotwórczych dużej mocy w cenie ok. 100, 000 zł

30.09.2020

183 1434082 Gmina Poświętne mazowieckie powiat wołomiński Poświętne Gmina 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1,45% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel - Czubajowizna. 30.09.2020

184 1434082 Gmina Poświętne mazowieckie powiat wołomiński Poświętne Gmina 8 000 000,00 13 869 143,00 13 869 143,00 41,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne poprzez budowę sieci wodociągowej. 30.09.2020

185 1434093 Gmina Radzymin mazowieckie wołomiński Radzymin gmina 1 500 000,00 6 974 000,00 6 974 000,00 4,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Wnioskowane do wsparcia finansowego przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych na nieruchomości stanowiącej własność gminy Radzymin.

W projektowanych budynkach znajdować się będzie łącznie 26 lokali mieszkalnych. Wszystkie lokale będą posiadały balkon oraz komórkę lokatorską znajdującą się na 

parterze budynku. We wszystkich lokalach mieszkalnych pozyskanych przy udziale finansowego wsparcia zostanie zainstalowane wyposażenie.

Na parterze każdego z budynków zaprojektowano jeden lokal mieszkalny dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz jedno miejsce postojowe w zespole 

parkingów na terenie działki.

30.09.2020

186 1435012 Gmina Brańszczyk mazowieckie wyszkowski Brańszczyk gmina 490 000,00 490 000,00 500 000,00 1,06% 98,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest dostawa, montaż, rozruch 19 przydomowych oczyszczalni ścieków, badania ścieku oczyszczonego. Oczyszczalnie zaprojektowano w 

technologii osadu czynnego i zatopionego złoża biologicznego. Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami w tym z normą PNEN 12566-3+A1:2013. W 

skład oczyszczalni wchodzi: przykanalik PVC 110, rurociąg tłoczny, rewizja PVC 110, osadnik gnilny, reaktor biologiczny, urządzenia do utylizacji osadów, przepompownie 

ścieków czystych i surowych, odbiornik ścieków (studnia chłonna), studnie inspekcyjne i rozprężne, układ wentylacji wysokiej połączonej z wentylacją niską.

30.09.2020/korekta 

07.10.2020

187 1435012 Gmina Brańszczyk mazowieckie wyszkowski Brańszczyk gmina 627 628,46 627 628,46 727 628,46 1,55% 86,26% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Nakieł, Ciepła, Retmańska, Pogodna, Grzybowa,

Rumiankowa i w dziatkach nr 105 i 106/13 w Brańszczyku oraz w działce nr 133/1 w Brańszczyku

Nowym. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w ulicach:

- Ciepła i Nakieł na dziatkach o nr ewid. 284, 311/2, 258/1, 259/1, 260/1, 261/1, 262/2

- Retmańska na działkach o nr ewid. 1812, 262/21, 1776, 1775, 1774, 1773, 262/14

- Natkieł i Pogodna na działkach o nr ewid.311/2, 255/11, 255/12, 255/26 - Rumiankowej i Grzybowej na działkach o nr ewid. 416/25, 421/10, 1852/25.

- i na działce o nr ew.: 105, 106/13 w Brańszczyku.

Oraz na działce: o nr ew.: 133/1 w Brańszczyku Nowym.

Wodociągi zostaną wykonane z rur o średnicy DN110mm.

Sieć wodociągowa rozdzielcza dla działek 105, 106/13 w Brańszczyku oraz 133/1 w Brańszczyku Nowym zaprojektowana została z rur ciśnieniowych PE o średnicy Dn 

110. Sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącego wodociągu DN 160, zlokalizowanego na działce ew. nr 133/1, włączenie do przewodu przez trójnik 

kielichowokołnierzowy.

Sieć wodociągową rozdzielczą dla ulicy Grzybowej i Rumiankowej zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE o średnicy Dn 110. Sieć wodociągowa zasilana będzie z 

istniejącego wodociągu DN 110.

Miejsca połączeń projektowanego wodociągu (ul. Retmańska) z istniejąca siecią określają warunki techniczne i jest to: projektowana sieć wodociągowa PEIOO DN110mm 

w ul. Retmańskiej — węzeł wł6.1

Miejsca połączeń projektowanego wodociągu (ul. Natkieł i Ciepła) z istniejąca siecią określają warunki techniczne i jest to: sieć wodociągowa PCV DNIOO w ul. Ciepłej 

—węzeł Wł.

Miejsca połączeń projektowanego wodociągu (ul. Nałkieł i Pogodna) z istniejąca siecią określają warunki techniczne i jest to: projektowana sieć wodociągowa PEIOO RC 

DN110mm w ul. Nakieł — węzeł WII.

Całość przewidywanych do zastosowania materiałów w zakresie rurociągów, armatury, uzbrojenia ppoż, ewentualnych odtworzeń nawierzchni w zakresie podbudowy, 

asfaltów, nawierzchni żwirowych przed wbudowaniem zostanie uzgodniona na podstawie złożonych wniosków materiałowych z podaniem propozycji dostawcy wraz z 

kompletem dokumentów potwierdzających ich parametry techniczne. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 2,87 km.

30.09.2020/korekta 

07.10.2020

188 1435012 Gmina Brańszczyk mazowieckie wyszkowski Brańszczyk gmina 2 000 000,00 3 604 333,41 3 604 333,41 7,68% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn w celu zaopatrzenia w wodę następujących miejscowość: Trzcianka, Niemiry, Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Przyjmy, 

Turzyn, Ojcowizna, Poręba Średnia, Poręba Kocęby, Udrzynek, Udrzyn, Dudowizna, Tuchlin, Stare Budy, Nowe Budy. Obszar tych miejscowości stanowi % powierzchni 

gminy.

Rozbudowa stacji będzie realizowana na działkach o nr ewidencyjnym 99/22 i 99/2 w m. Udrzyn.

Projekt nie zakłada budowy nowych przyłączy wodociągowych. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 7 km.

30.09.2020/korekta 

07.10.2020



189 1435042  Gmina Somianka mazowieckie wyszkowski Somianka Gmina 1 200 000,00 1 247 000,00 1 559 640,00 5,10% 79,95% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie oczyszczalni ścieków w miejscowości Somianka w ramach zadania planowane jest wykonanie następujących prac:

1.Pomieszczenie Stacji odwadniania osadu

Wymiana kompletnej instalacji odwadniania osadu na nowa z prasą np. Monobett

Wymiana instalacji wodociągowej na nową z rur zgrzewanych

Wymiana instalacji elektrycznej

Inne prace remontowe pomieszczenia

Szacowany koszt w/w prac — 280.000,00zł netto

2.Pomieszczenie sita z pompownia pośrednią

Wymiana płaszcza sita i lokalnej szafy sterującej ?

Wymiana zasuw i odcinków przewodów na dopływie ścieków surowych z pompowni głównej i z węzła przyjęcia ścieków dowożonych

Wymiana pomp, zaworów zwrotnych, zasuw i przewodów węzła tłocznego w pompowni pośredniej (za sitem)

Wymiana instalacji wodociągowej na nowa z rur zgrzewanych

Wymiana instalacji elektrycznej

Inne prace remontowe pomieszczenia

Szacowany koszt w/w prac — 110.000,00zł netto

3.Pompownia główna

Wymiana pomp, zaworów zwrotnych, zasuw i przewodów węzła tłocznego w pompowni

Wymiana lokalnej szafy sterującej

Wykonanie pomostu pośredniego w pompowni

Wymiana włazu na nowy ze stali nierdzewnej

Szacowany koszt w/w prac — 35.000,00zł netto

4.Reaktor biologiczny

Zakup i montaż pompy podającej ścieki do komory SBR

Zakup i montaż mieszadła (napowietrzającego) w zbiorniku uśredniającym

Zakup dyfuzorów do montażu w komorze KTSO do napowietrzania osadu

Wymiana rusztu napowietrzającego w SBR2 Zakup i montaż pompy do osadu w komorze SBR2

Zakup i montaż dekantera do komory SBR2

Wykonanie odcinka przewodu tłocznego ścieków surowych, wraz z jego wprowadzeniem bezpośrednio do zbiornika uśredniającego

Szacowany koszt w/w prac — 160.000,00zł netto

5.Prace ogólno-budowlane na reaktorze biologicznym

Wymiana elewacji i ocieplenia na nowa ze styropianem 5cm i tynkiem akrylowym (lub innym) wraz z obróbkami blacharskimi na koronie zbiornika

Remont tub likwidacja betonowych wieńców dla włazów rewizyjnych i montażowych

Usunięcie płytek i kleju na stopie zbiornika, wraz z naprawami ubytków i pokryciem stropu specjalną powłoką

Wymiana włazów i pokryw na nowe ze stali nierdzewnej

Remont spocznika i schodów wejściowych oraz barierek i innych elementów stalowych

Szacowany koszt w/w prac — 240.000,00zł netto

1 6 Wymiana kompletnej instalacji AKPiA, tj. kabli sterowniczych, szafy zasilająco-sterowniczej urządzeń do sterowania procesem i pracą urządzeń

Szacowany koszt w/w prac — 320.000,00zł netto

30.09.2020

190 1435053 Gmina Wyszków mazowieckie wyszkowski Wyszków gmina 4 000 000,00 12 000 000,00 15 000 000,00 7,60% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem zadania jest rozbudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Wyszkowie.

Na zadanie składać się będzie:

a) budowa jezdni asfaltowej o dł. ok. 1,7 km wraz z rondem;

b) budowa ciągów pieszo - rowerowych;

c) budowa linii oświetlenia ulicznego;

d) budowa kanalizacji deszczowej; budowa kanalizacji teletechnicznej;

f) przebudowa potencjalnych kolizji z sieciami (kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową, siecią

c. o., siecią gazową, siecią elektroenergetyczną, siecią teletechniczną).

30.09.2020

191 1435062 Gmina Zabrodzie mazowieckie wyszkowski Zabrodzie gmina 2 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 15,57% 80,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Młynarze i Anastazew oraz uzupełnienie sieci w miejscowościach: Adelin, Gaj, Wysychy, Dębinki, 

Kiciny, Mostówka, Zabrodzie, Słopsk, Podgać, Płatków a także budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Obrąb. Kontenerowy SUW poprawi 

ciśnienie w istniejącej sieci wodociągowej oraz umożliwi dalszą jej rozbudowę.

30.09.2020

192 1436032 Gmina Przyłęk mazowieckie zwoleński Przyłęk gmina 1 300 000,00 1 552 260,38 1 552 260,38 4,90% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000  Budowa  gminnej drogi asfaltowej (obecnie gruntowa dojazdowa do pól-D) o długości 0,98 km łączącej dwie miejscowości Mszadle Nową z Przyłękiem. Nowa droga 

połączy drogę powiatową (DP 4526W) z drogą gminną. Zadanie obejmuje: etap przygotowawczy (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), wykonanie robót 

ziemnych, wykonanie podbudowy drogi, położenie nawierzchni asfaltowej, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) oraz 

zieleń drogową.

28.09.2020

193 1436042 Gmina Tczów mazowieckie zwoleński Tczów gmina 600 000,00 700 000,00 700 000,00 3,00% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwestycji jest remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tczów. Remont stacji będzie polegał między innymi na wymianie złóż pochłaniających duże 

ilości żelaza oraz manganu tzw. urządzeń filtrujących oraz wymianie instalacji elektrycznej oraz niektórych elementów instalacji wod — kan na nową. Remontowi będzie 

podlegać również budynek stacji uzdatniania poprzez wymianę pokrycia dachowego.

Istniejący obiekt znajduje się na działkach nr 594/2, 594/15, 588/6, 588/2, 587/2, 588/10 w miejscowości Tczów.

10.09.2020

194 1436053 Gmina Zwoleń mazowieckie zwoleński Zwoleń gmina 3 142 645,35 3 142 645,35 6 484 089,35 10,00% 48,47% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Wnioskowana kwota stanowi wkład wł. zad. inwest. „Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu polegająca na budowie boiska piłkarskiego i treningowego, 6-

torowej bieżni okrężnej o długości 400 m, 8-torowej bieżni prostej do biegów na 110 m, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do 

skoku wzwyż, rzutni do rzutu oszczepem oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego” dofin. z FUND. ROZW. KULT. FIZ. SPORT. POLSKA -PR. ROZW. LOK. INFRASTR. 

SPORT. - ED. 2020.

29.09.2020

195 1438011 Miasto Żyrardów mazowieckie żyrardowski Żyrardów gmina 10 000 000,00 24 786 000,00 27 540,00 12,00% 90,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 W ramach inwestycji, o tytule: Rewitalizacja XIXw. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zakłada się realizację 4 

zadań: 

•	rewaloryzacja i termomodernizacja zabytk. budynku szkoły podst. nr 2 wraz z przeznaczeniem dziedzińca na scenę letnią; 

•	rewaloryzacja zabytk. przedszkola nr 9 (II etap); 

•	zagospodarowanie 5 kwartałów urbanistycznych (w tym konserwację zabytk. budynków gosp.); • 	przebudowa ul. Wyszyńskiego, Staszica, Ściegiennego, Kościuszki. 

30.09.2020

196 1438052 Gmina Wiskitki mazowieckie żyrardowski Wiskitki gmina 3 000 000,00 8 000 000,00 10 500 000,00 19,40% 76,19% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowniami ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii 

zasilających przepompownie” — w ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna, w tym- budowa kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z kanałami 

bocznymi do granic nieruchomości, rurociągami ciśnieniowymi i przepompowniami ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową obsługującą posesje.

29.09.2020

197 1463011 Gmina Miasto Radom mazowieckie radomski Radom gmina 30 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00 5,49% 100,00% 05 1010 1010 0100 6713 9160 0000 Przedmiotem inwest. jest budowa wiaduktu nad torami PKP w miejsce istniejącego obiektu, którego stan techniczny wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. Inwestycja 

jest konieczna i nierozerwalnie związana z projektem realizowanym przez PPL, budową lotniska w Radomiu. Przewidziany przystanek kolejowy PKP w obrębie wiaduktu 

umożliwi utworzenie węzła przesiadkowego, niezbędnego dla powodzenia inwestycji która ułatwi obsługę pasażerów z Okęcia na radomskie lotnisko. 

30.09.2020/ korekta 

15.10.2020

493 367 512,86 973 386 729,50 1 093 910 383,42


