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1 gmina wiejska 1412082 mazowieckie miński Jakubów 600 000,00 650 000,00

Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania z ogrzewania węglowego na gazowe w 

budynkach na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej byłego PGR Mienia Zakład Witkowizna

600 000,00 zł

2
gmina miejsko-

wiejska
1419053 mazowieckie płocki Drobin 500 000,00 500 000,00

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo w formule "zaprojektuj i wybuduj". 

Wymiana przestarzałych i niewydolnych urządzeń na nowoczesne wraz z utylizacją. Ponadto 

teren zostanie utwardzony, ogrodzony, oświetlony lampami LED, wyposażony w monitoring 

techniczny i wizyjny, zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. 300 000,00 zł

3
gmina miejsko-

wiejska
1401063 mazowieckie białobrzeski Wyśmierzyce 820 000,00 820 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami garażowymi i zapleczem technicznym dla OSP w 

Witaszynie.

400 000,00 zł

4
gmina miejsko-

wiejska
1418063 mazowieckie piaseczyński Tarczyn 5 000 000,00 5 000 000,00

Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w obrębie SHRO - Pawłowice. Celem jest powstanie 

nowoczesnej mechaniczo-biologicznej oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów.

2 500 000,00 zł

5
gmina miejsko-

wiejska
1419153 mazowieckie płocki Wyszogród 295 000,00 295 000,00

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie osiedla popegeerowskiego, w tym 

m.in.: termomodernizacja świetlicy oraz remizy strażackiej wraz z wymianą obróbek 

blacharskich,  montaż oświetlenia solarnego i ogrodzenie terenu wokół ww. obiektów, 

ogrodzenie boiska wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem solarnym, budowa 

ogólnodostępnego hot-spota.  

150 000,00 zł

6 gmina wiejska 1432032 mazowieckie
warszawski 

zachodni
Kampinos 171 520,00 171 520,00

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno", która 

będzie doprowadzona do nowo budowanego osiedla domków jednorodzinnych. Planuje się, że 

do 2028 r. wybudowanych zostanie 300 domów.
171 520,00 zł

7 gmina wiejska 1425092 mazowieckie radomski Przytyk 201 985,16 201 985,16

Budowa sieci wodociągowej w m. Zameczek Kolonia o łącznej dł. 384,7 m

201 985,16 zł

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej



8
gmina miejsko-

wiejska
1437063 mazowieckie żuromiński Żuromin 1 500 000,00 1 500 000,00

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku,  z zapleczem szatniowo-

sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu, będącej ogólnodostępnym profesjonalnym 

obiektem sportowym 
600 000,00 zł

9 gmina wiejska 1432032 mazowieckie
warszawski 

zachodni
Kampinos 203 000,00 203 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogi 

gminnej w miejscowości Szczytno, gm. Kampinos". Głównym celem projektu jest zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców Szczytna, a w szczególności pieszych, rowerzystów, dzieci 

wracających ze szkoły, a także kierujących pojazdami. Przedmiotowa droga jest szlakiem 

komunikacyjnym, przy którym znajduje się przystanek szkolny i zabudowa mieszkaniowa.
203 000,00 zł

10 gmina wiejska 1405062 mazowieckie grodziski Żabia Wola 350 000,00 350 000,00

Budowa chodnika w m. Siestrzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje

200 000,00 zł

11 gmina wiejska 1404022 mazowieckie gostyniński Gostynin W 400 000,00 450 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej we wsi Sokołów.  

Łączna długość sieci objętej inwestycją wynosi 1573 mb. Zadanie obejmować będzie wymianę 

istniejącej sieci azbestowo cementowej na sieć z rur PCV i PE.
200 000,00 zł

12 gmina wiejska 1432042 mazowieckie
warszawski 

zachodni
Leszno 400 000,00 500 000,00

Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej (budowa 

schodów p.poż., windy dla niepełnosprawnych, rozbudowa pomieszczeń sanitarnych z 

dostępem dla niepełnosprawnych, budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20-30 kW).
400 000,00 zł

13 gmina wiejska 1402092 mazowieckie ciechanowski Sońsk 400 000,00 400 000,00

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ślubowo - modernizacja dróg poprzez wykonanie 

nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 2,6 km w obrębie Ślubowo.

300 000,00 zł

14 gmina wiejska 1434102 mazowieckie wołomiński Strachówka 600 000,00 670 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Równe, w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy i 

remont przepustów

400 000,00 zł

15 gmina wiejska 1426132 mazowieckie siedlecki Zbuczyn 300 000,00 300 000,00

Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Zawady o dł. ok. 600 mb. Inwestycja 

obejmuje opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Inwestycja ma na celu 

zastąpienie istniejącej infrastruktury wodociągowej wykonanej jeszcze w czasach istnienia PGR.
300 000,00 zł



16 gmina wiejska 1402052 mazowieckie ciechanowski Grudusk 570 000,00 570 000,00

Przebudowa drogi wewn. (zmiana nawierzchni) wraz z montażem 4 lamp solarnych i 

przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla po PGR-owskiego w miejscowości Grudusk.

400 000,00 zł

17 gmina wiejska 1413092 mazowieckie mławski
Wieczfnia 

Kościelna
800 000,00 1 000 000,00

Inwestycja pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

miejscowości Grzebsk", obejmująca m.in. przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu 

popegeerowskim, budowę kanalizacji deszczowej i chodników oraz przebudowę oświetlenia 

ulicznego. 400 000,00 zł

18 gmina wiejska 1412042 mazowieckie miński Cegłów 1 000 000,00 1 000 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymian na LED) w miejscowościach Mienia, Wiciejów, 

Tyborów oraz budowa nowych odcinków oświetlenia.

700 000,00 zł

19 gmina wiejska 1407022 mazowieckie kozienicki Głowaczów 700 000,00 800 000,00

Budowa ujęcia wody w miejscowości Brzóza. Wykonanie studni nr 2 i 3 dla zasilania istniejących 

stacji uzdatniania wody. Planowany odwiert na głębokość ok. 90 m i uzyskania wydajności ok. 

30 m3/h z jednej studni.
500 000,00 zł

20 gmina wiejska 1426122 mazowieckie siedlecki Wodynie 1 500 000,00 1 500 000,00

Przebudowa dróg w miejscowości Szostek i Seroczyn. Przebudowanych zostanie 5 dróg o łącznej 

długości ok. 1,8 km w msc. Szostek drogi o nawierzchni betonowej uzyskają nawierzchnię 

bitumiczną, a w msc. Szostek drogi o nawierzchni żwirowej - nawierzchnię z kostki brukowej.
1 000 000,00 zł

21 gmina wiejska 1434102 mazowieckie wołomiński Strachówka 1 900 000,00 2 000 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Równe - budynek o pow. ok. 300 m2  z 

instalacją fotowoltaiczną

500 000,00 zł

22 gmina wiejska 1434062 mazowieckie wołomiński Jadów 2 896 000,00 2 896 000,00

Przebudowa budynku gimnazjum na obiekt społeczno - aktywizacyjny, dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych, wraz z zagospodarowaniem terenu

500 000,00 zł

23 gmina wiejska 1401042 mazowieckie białobrzeski Stara Błotnica 300 000,00 300 000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chruściechów o długości 380 m. Wykonanie 

nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa na istniejącej drodze. W bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi występuje luźna zabudowa mieszkalno-gospodarcza, łąki oraz pola.
300 000,00 zł

24 gmina wiejska 1416102 mazowieckie ostrowski Wąsewo 1 200 000,00 1 200 000,00

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej oraz budynku wielorodzinnego w msc. 

Trynosy-Osiedle:

1. docieplenie dachu budynku szkoły podstawowej i przedszkola,

2. rewitalizacja budynku wielorodzinnego poprzez wymianę i docieplenie dachu oraz stropu, 

docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów budynku.

1 200 000,00 zł



25 gmina wiejska 1423052 mazowieckie przysuski Potworów 2 215 217,34 2 215 217,34

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Olszańskiej w Potworowie. Zakres projektu 

obejmuje odcinek sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami obejmującymi 

zabudowania mieszkalne położone wzdłuż drogi gminnej — ul, Olszańska. Celem głównym jest 

doprowadzenie wody za pośrednictwem wodociągu do mieszkań oraz odprowadzenie ścieków 

komunalnych z ich mieszkań zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Projekt 

przyczyni się do poprawy warunków życia i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów 

wiejskich. 

600 000,00 zł

26 gmina wiejska 1402042 mazowieckie ciechanowski
Gołymin-

Ośrodek
700 000,00 700 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w msc. Nasierowo Dolne na odcinku ok. 800 m 

(przebudowa ciągu drogowego, budowa chodnika z kostki brukowej na odcinku ok. 400 m, 

zjazdów, montaż elementów uspokojenia ruchu, przebudowa linii energetycznej).
300 000,00 zł

27 gmina wiejska 1415032 mazowieckie ostrołęcki Czerwin 3 500 000,00 3 500 000,00

Termomodernizacja i przebudowa dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Grodzisk 

Duży.

1 900 000,00 zł

28 gmina wiejska 1429092 mazowieckie sokołowski Sterdyń 2 500 000,00 2 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi Nr 3908W w obrębie miejscowości Łazów”. 

Długość zaplanowanego do przebudowy odcinka wynosi 2,255 km.  Nawierzchnia jezdni będzie 

wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych. Zaplanowano także  budowę poboczy i zjazdów.  

Przedmiotowa droga jest drogą umożliwiającą dojazd do miejscowości Łazów, w której mieściły 

się składniki mienia i grunty należące wówczas do PGR-ów.

1 500 000,00 zł

29 gmina wiejska 1422062 mazowieckie przasnyski
Krzynowłoga 

Mała
500 000,00 500 000,00

Termomodernizacja (ocieplenia, wymiana pokrycia dachu) oraz remont (pomieszczenia 

socjalnego, łazienki, podłogi w Sali głównej), wymiana drzwi, remont kominka (ekoprojekt) 

budynku remizy OSP w miejscowości Romany - Sebory. Przy budynku wykonany zostanie 

podjazd dla niepełnosprawnych oraz siłownia zewnętrzna. Inwestycja poprawi warunki życia i 

stanie się centrum integracji i aktywizacji.

400 000,00 zł

30 gmina wiejska 1420102 mazowieckie płoński Raciąż W 1 600 000,00 1 600 000,00

 „Budowa świetlicy — centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo-

Wawrzonki”. Planowana inwestycja polega na budowie świetlicy na działce nr ewid. 7/3 o 

powierzchni 1,5 ha. Na chwilę obecną przedmiotowa działka stanowi własność Skarbu Państwa 

będąca w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Warszawie. 

Gmina Raciąż podjęła już pierwsze starania mające na celu przejęcie własności przedmiotowego 

gruntu. Powierzchnia użytkowa planowanej do budowy świetlicy będzie oscylowała w granicach 

322 m2. Przewiduje się budowę dwóch sal z przeznaczeniem do organizowana spotkań 

mieszkańców miejscowości Żukowo Warzonki i Cieciersk jak również miejscem spotkań dzieci 

oraz młodzieży zamieszkujących najbliższa okolicę. W ramach zadania będzie również wykonana 

mniejsza sala z przeznaczeniem jej wykorzystania przez działające Koło Gospodyń Wiejskich w 

Cieciersku, do którego należą mieszkańcy miejscowości Żukowo Wawrzonki, ponieważ 

przedmiotowa miejscowość jest częścią sołectwa Cieciersk. Świetlica będzie również 

dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie będzie posiadała barier 

architektonicznych. W ramach zadania przewiduje się również wykonanie kompletnego 

ogrodzenia świetlicy wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych oraz utwardzeniem terenu.

1 000 000,00 zł



31 gmina wiejska 1402082 mazowieckie ciechanowski Regimin 380 000,00 380 000,00

Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i strefą relaksu w m. Jarluty Duże - obiekt o pow. 

ok. 350 m2, który zostanie ogrodzony i oświetlony

300 000,00 zł

32 gmina wiejska 1425052 mazowieckie radomski Jedlińsk 1 300 000,00 1 300 000,00

Przebudowa drogi w Piastowie, odcinek od DP 3509W do granicy obrębu Piastów przy Stawach 

we Wsoli, przebudowa drogi długości ok 1312m, nawierzchnia asfaltowa, zmienna szerokość ok 

4m - 4,5 m, uzupełnienie podbudowy z kruszywa,  zabezpieczenie infrastruktury uzbrojenia, 

podczyszczenie rowów, przepusty, zjazdy, regulacja zjazdów. 700 000,00 zł

33
gmina miejsko-

wiejska
1425033 mazowieckie radomski Iłża 900 000,00 953 500,00

Budowa dwóch oczyszczalni zbiorczych dla budynków wielorodzinnych popegieerowskich w m. 

Pakosław i m. Starosiedlice

500 000,00 zł

19 626 505,16 zł


