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1 Powiat białobrzeski białobrzeski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów - Kadłubska Wola na odcinku 900 mb od km 

0+500 do km 1+400
tak -

2 Białobrzegi Gm. białobrzeski Przebudowa drogi gminnej Nr 110111W Leopoldów - Brzeska Wola, gmina Białobrzegi tak -

3 Promna białobrzeski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisew tak -

4 Promna białobrzeski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisew - II tak -

5 Radzanów białobrzeski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść, gmina Radzanów tak -

6 Radzanów białobrzeski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść, gmina Radzanów tak

7 Radzanów białobrzeski 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zacharzów gmina Radzanów nie rezygnacja wnioskodawcy

8 Stara Błotnica białobrzeski Przebudowa drogi gminnej relacji Czyżówka - Stary Kiełbów tak -

9 Stromiec białobrzeski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzemień (droga nr 110502W) tak -

10 Wyśmierzyce białobrzeski
Modernizacja drogi gminnej gruntowej na działce ewid. nr 1436 obręb Wyśmierzyce od km 0+420 

do km 1+860, długości 1440,0 mb
tak -

11 Powiat ciechanowski ciechanowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto na odcinku od km 

4+229 do km 6+295
tak -

12 Ciechanów Gm. ciechanowski Modernizacja drogi gminnej ulica Polna w m. Niestum, gm. Ciechanów tak -

13 Glinojeck ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Faustynowo Kolonia tak -

14 Gołymin-Ośrodek ciechanowski Przebudowa drogi gminnej nr 120448W relacji Watkowo - Konarzewo-Sławki tak -

15 Grudusk ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Nr 120511W Grudusk - Pszczółki Czubaki nie wniosek błędny

16 Ojrzeń ciechanowski 1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś od km 0+005,00 do km 0+340,7 i od 

km 0+357,90 do km 0+948, etap II
tak -

17 Ojrzeń ciechanowski 2 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb odcinek II od km 0+000,00 do km 0+600,00 tak -

18 Opinogóra Górna ciechanowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin tak -

19 Regimin ciechanowski Przebudowa drogi gminnej Kątki - Klice tak -

20 Sońsk ciechanowski 1
Przebudowa drogi gminnej nr ew. 150/1 Ciemniewo - Bodziejewo na odcinku od km 0+000,00 do 

km 0+995,98
tak -

21 Powiat garwoliński garwoliński
Przebudowa drogi powiatowej nr 1314W Parysów - Puznówka - Jaźwiny - do drogi nr 805 w km 

11+585 ÷ 13+535
tak -

22 Borowie garwoliński 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd, gmina Borowie tak -
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23 Borowie garwoliński 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe, gmina Borowie tak -

24 Garwolin Gm. garwoliński 1
Przebudowa drogi gminnej nr 130203W (Garwolin) gr. gminy  Garwolin - Puznów Nowy - gr. gminy 

Parysów (Parysów)
tak -

25 Garwolin Miasto garwoliński 1
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Księżnej Anny 

Mazowieckiej
tak -

26 Garwolin Miasto garwoliński 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Armii Ludowej tak -

27 Garwolin Miasto garwoliński 3 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Sławińska nie

brak środków finansowych, 

zadania o priorytecie 1 i 2 

zostały objęte 

dofinansowaniem

28 Górzno garwoliński 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Górzno tak -

29 Łaskarzew Gm. garwoliński 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 130609W Izdebno Kolonia - Wola Rowska tak -

30 Łaskarzew Miasto garwoliński 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Przychodnia w Łaskarzewie tak -

31 Maciejowice garwoliński 1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strych tak -

32 Maciejowice garwoliński 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oronne tak -

33 Miastków Kościelny garwoliński Przebudowa drogi gminnej Nr 130815W w miejscowościach Ryczyska, Zwola i Zwola Poduchowna tak -

34 Parysów garwoliński 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 130909W we wsi Poschła tak -

35 Parysów garwoliński 2 Przebudowa drogi gminnej Nr  130916W we wsi Kozłów tak -

36 Pilawa M. i Gm. garwoliński 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 131030W w miejscowości Jaźwiny tak -

37 Pilawa M. i Gm. garwoliński 2 Przebudowa drogi gminnej Gocław - Kalonka tak -

38 Sobolew garwoliński Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak tak -

39 Trojanów garwoliński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 131224W w miejscowości Damianów tak -

40 Wilga garwoliński 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wicie nie wniosek błędny

41 Żelechów garwoliński
Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 131412W i 131436W w miejscowości Stefanów w Gminie 

Żelechów 
tak -
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42 Powiat gostyniński gostyniński 1 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 1417W Zaborów Stary - Gostynin tak -

43 Powiat gostyniński gostyniński 2 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6906W Czermno - Stary Barcik nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

44 Pacyna gostyniński 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb tak -

45 Pacyna gostyniński 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 360 mb tak -

46 Szczawin Kościelny gostyniński 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów - Jesionka tak -

47 Szczawin Kościelny gostyniński 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieryszew tak -

48 Baranów grodziski
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strumiany Górne dz. nr ewid. 181 i Strumiany Dolne dz. 

nr ewid. 303 
tak -

49 Grodzisk Mazowiecki grodziski
Przebudowa drogi gminnej nr 150210W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych we wsi Chlebnia w 

Gminie Grodzisk Mazowiecki
tak -

50 Żabia Wola grodziski Przebudowa ul. Zdrojowej w miejscowości Zalesie, Wycinki Osowskie i Musuły gm. Żabia Wola tak -

51 Powiat grójecki grójecki 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1668W Chynów - Nowa Wieś odcinek Gołębiów - Bronisławów tak -

52 Powiat grójecki grójecki 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1652W Chynów - Grobice odcinek Sułkowice - Grobice nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

53 Belsk Duży grójecki Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka tak -

54 Błędów grójecki 1
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Machnatka na odcinku Machnatka - 

Machnatka Parcela (Bartosówka)
tak -

55 Chynów grójecki 1 Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Droga Krajowa 50 - Żyrów - Wola Żyrowska - Żyrówek tak -
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56 Chynów grójecki 2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 160323W Pawłówka - Franciszków nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

57 Goszczyn grójecki
Przebudowa drogi gminnej nr 160409W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach 

Bądków i Olszew
tak -

58 Grójec Gm. i M. grójecki Przebudowa drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów tak -

59 Jasieniec grójecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tworki i Boglewice tak -

60 Mogielnica Gm. i M grójecki Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w m. Górki gmina Mogielnica tak -

61
Nowe Miasto nad 

Pilicą
grójecki Przebudowa drogi gminnej Bełek - Świdrygały we wsi Świdrygały tak -

62 Pniewy grójecki Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Jurki - Kruszew - Wola Pniewska tak -

63 Warka grójecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michalczew w gminie Warka tak -

64 Garbatka-Letnisko kozienicki Przebudowa drogi gminnej ul. Wł. Ppłk. Molendy "Graba" tak -

65 Głowaczów kozienicki Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówki Grabnowolskie - Etap II tak -

66 Gniewoszów kozienicki 1 Przebudowa drogi Wysokie Koło "Powiśle" tak -

67 Gniewoszów kozienicki 2 Przebudowa drogi w miejscowości Boguszówka tak -

68 Grabów nad Pilicą kozienicki
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach Wyborów, Grabów Zaleśny w Gminie 

Grabów nad Pilicą
tak -

69 Magnuszew kozienicki 1 Modernizacja drogi Kurki - Grzybów tak -

70 Magnuszew kozienicki 2 Modernizacja drogi Dębowola - Trzebień tak -

71 Sieciechów kozienicki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głusiec nie wniosek błędny

72 Serock M. i Gm. legionowski Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana, gmina Serock tak -

73 Wieliszew legionowski 1
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie 

nawierzchni oraz oznakowania dróg na terenie Gminy Wieliszew. Etap II
nie wniosek błędny

74 Wieliszew legionowski 2 Przebudowa ul. Dworcowej w msc. Góra tak -
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75 Powiat lipski lipski 1
Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno - Długowola Maruszów w km od 9+090 do 11+490 

dł. 2400 mb
tak -

76 Powiat lipski lipski 2
Przebudowa drogi powiatowej nr 4520W Kroczów Mniejszy - Pcin od km 4+755 do km 5+085 dł. 

330 mb
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

77 Chotcza lipski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kijanka o dł. 900 mb tak -

78 Chotcza lipski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siekierka Nowa o dł. 750 mb tak -

79 Ciepielów lipski 1 Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany tak -

80 Lipsko M. i Gm. lipski
Przebudowa drogi gminnej nr 190316W Boży Dar - Lucjanów od drogi powiatowej Krępa Kościelna - 

Ludwików - Nowa Wieś w km 1+492 - 0+792 dł. 700 m
tak -

81 Rzeczniów lipski 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Dubrawa (Kalinów Mały) tak -

82 Rzeczniów lipski 2 Przebudowa drogi gminnej Kotłowacz - granica Gminy - Krzyżanówka tak -

83 Sienno lipski Przebudowa drogi gminnej  190506W w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze - II etap tak -

84 Solec nad Wisłą lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190623W w Słuszczynie tak -

85 Powiat łosicki łosicki 1
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023W Ostromęczyn - Kolonia Chłopków na odcinku od km 

1+794 do km 3+333, o dł. 1,530 km
tak -

86 Powiat łosicki łosicki 2
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012W od drogi nr 811 - Chybów - Litewniki Stare - Walim - 

Nowa Kornica na odcinku od km 12+880 do km 14+240, dł. 1,360 km
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

87 Huszlew łosicki Modernizacja dróg gminnych w Huszlewie na działkach nr 1141, 884 i 961 tak -

88 Łosice M. i Gm. łosicki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 200223W w miejscowości Czuchleby tak -

89 Łosice M. i Gm. łosicki 2 Przebudowa drogi gminnej nr 200243W od km 0+000 do km 0+750 tak -

90 Olszanka łosicki Przebudowa drogi gminnej nr 200311W Bolesty - dr. Powiatowa 2030W tak -

91 Platerów łosicki 1
Modernizacja drogi gminnej Falatycze - Meszki od km 0+000 do km 1+020 na działkach o 

numerach: 884, 882, 883, 887, 888, 242/2, 243/2, 244/2
tak -

92 Platerów łosicki 2
Przebudowa drogi gminnej Falatycze - Czuchleby od km 0+000 do km 0+980 na działkach o 

numerach: 905/2, 903/2, 903/1, 897, 893
tak -
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93 Sarnaki łosicki Modernizacja drogi gminnej Nr 200501W w miejscowości Borsuki tak -

94 Stara Kornica łosicki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylany tak -

95 Powiat makowski makowski 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin - Guty Duże tak -

96 Powiat makowski makowski 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec - Kuchny - Płoniawy-Bramura nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

97 Czerwonka makowski Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Soje o długości 0,960 km tak -

98 Karniewo makowski Modernizacja drogi gminnej Nr 210202W we wsi Obiecanowo. Odcinki o dł. łacznej 1720 mb tak -

99 Krasnosielc makowski 1 Modernizacja drogi gminnej w msc. Pienice i Wola Pienicka w gminie Krasnosielc tak -

100 Krasnosielc makowski 2 Modernizacja drogi gminnej w msc. Grabowo i Amelin w gminie Krasnosielc nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

101 Maków Mazowiecki makowski Modernizacja ulicy Malinowej tak -

102 Młynarze makowski 1
Przebudowa drogi gminnej Młynarze - Ogony od km 0+000 do km 0+995 na odcinku o długości 995 

mb
nie wniosek błędny

103 Młynarze makowski 2
Przebudowa drogi gminnej Nr 210511W we wsi Kołaki od km 0+000 do km 0+995 odcinek o 

długości 995 mb 
tak -

104 Płoniawy-Bramura makowski 1 Przebudowa drogi gminnej Obłudzin tak -

105 Płoniawy-Bramura makowski 2 Przebudowa drogi gminnej Obłudzin tak -

106 Powiat makowski makowski
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
tak -

107 Różan makowski Przebudowa drogi gminnej Kaszewiec - Dzbądzek tak -

108 Rzewnie makowski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słojki na odcinku o długości 1,0 km tak -
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109 Rzewnie makowski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzewnie Kolonia na odcinku o długości 1,0 km tak -

110 Sypniewo makowski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzechowo Wielkie (kolonie) tak -

111 Sypniewo makowski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarzyły. nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

112 Sypniewo makowski Przebudowa (renowacja) Stawu Obręb Gąsewo Poduchowne - działka nr 57 nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

113 Szelków makowski Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Orzyc dz. ew. nr 51 tak -

114 Powiat miński miński
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2252W Milew - gr. powiatu na odc. od km 0+533 

do km 1+354
tak -

115 Cegłów miński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska tak -

116 Dębe Wielkie miński Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Celinów tak -

117 Dobre miński Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek - II etap na odcinku 680 mb tak -

118 Halinów miński Modernizacja drogi nr ew. 39 w miejscowości Zagórze tak -

119 Jakubów miński 1
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strzebula gmina 

Jakubów
tak -

120 Jakubów miński 2
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Izabelin gmina 

Jakubów
tak -

121 Kałuszyn miński 1
Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Patok, Szymony, gm. 

Kałuszyn
tak -

122 Kałuszyn miński 2 Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Mroczki, gm. Kałuszyn nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

123 Latowicz miński 1 Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn - Stawek tak -
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124 Latowicz miński 2 Przebudowa drogi gminnej w Budach Wielgoleskich - I etap tak -

125 Mińsk Mazowiecki Gm. miński Modernizacja ulicy Łąkowej w Zamieniu tak -

126 Mrozy miński
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dębowce, gmina Mrozy - III 

etap
tak -

127 Powiat miński miński Zakup sprzętu informatycznego wraz  z oprogramowaniem tak -

128 Stanisławów miński 1
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gmina 

Stanisławów
tak -

129 Stanisławów miński 2
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gm. 

Stanisławów
tak -

130 Dzierzgowo mławski Przebudowa drogi gminnej Kitki-Kitki Kolonie od km 0+000 do 1+323,80 tak -

131 Lipowiec Kościelny mławski Przebudowa drogi nr ew. 345 dojazd do pól w miejscowości Niegocin, Gmina Lipowiec Kościelny tak -

132 Radzanów mławski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bońkowo Podleśne tak -

133 Radzanów mławski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Glinki tak -

134 Strzegowo mławski Przebudowa drogi Drogiszka - Pokrytki tak -

135 Stupsk mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska - Jeże tak -

136 Szreńsk mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywki Bośki tak -

137 Szydłowo mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nosarzewo Polne - Nosarzewo Nowe tak -

138 Wieczfnia Kościelna mławski Przebudowa drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko - Wąsosze tak -

139 Wiśniewo mławski Modernizacja drogi gminnej nr 189 w miejscowości Korboniec tak -

140 Powiat nowodworski nowodworski Przebudowa drogi nr 2427W Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo tak -

141 Czosnów nowodworski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzozówka - Wiersze tak -

142 Leoncin nowodworski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 240216W we wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin tak -

143 Nasielsk nowodworski Budowa - modernizacja drogi gminnej w Miękoszynku tak -

144 Pomiechówek nowodworski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goławice Pierwsze gm. Pomiechówek tak -
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145 Zakroczym nowodworski
Przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o dł. 1170 m (od drogi powiatowej nr 3002W) 

w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym
tak -

146 Powiat ostrołęcki ostrołęcki 1
Przebudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka - Krobia - Jazgarka od km 0+017,00 do km 

0+600,00
tak -

147 Baranowo ostrołęcki 1 Przebudowa drogi Ziomek - Gutocha tak -

148 Baranowo ostrołęcki 2 Przebudowa drogi gminnej w msc Kopaczyska nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

149 Czerwin ostrołęcki Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze tak -

150 Goworowo ostrołęcki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rębisze Parcele, gm. Goworowo tak -

151 Kadzidło ostrołęcki 1 Przebudowa drogi w Krobi tak -

152 Lelis ostrołęcki 1 Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Chrusty tak -

153 Łyse ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej nr 250724W Łączki - Piątkowizna od km 0+000,00 do km 2+310,00 tak -

154 Myszyniec ostrołęcki Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I tak -

155 Olszewo-Borki ostrołęcki
Przebudowa dróg gminnych: ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna w msc. Zabrodzie, gm. 

Olszewo-Borki
tak -

156 Troszyn ostrołęcki Modernizacja drogi transportu rolnego Janochy - Troszyn od km 0+000,00 do km 0+796,04 tak -

157 Powiat ostrowski ostrowski 1 Przebudowa drogi powiatowej 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo tak -

158 Powiat ostrowski ostrowski 2
Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W relacji Podborze - Kalinowo - Króle Duże od km 6+155 do 

km 7+530
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

159 Andrzejewo ostrowski
Rozbudowa i przebudowa dr. gminnej nr 260109W Załuski Lipniewo - Pieńki Żaki - etap I odc. od 

km 0+000 do km 0+450
tak -

160 Boguty-Pianki ostrowski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Kamieńczyk-Borowy - odc. I tak -
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161 Małkinia Górna ostrowski Przebudowa drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki tak -

162 Nur ostrowski Przebudowa drogi gminnej Nur - Kamianka - Stokowo tak -

163
Ostrów Mazowiecka 

Gm.
ostrowski 1 Rozbudowa drogi gminnej Dybki Ugorek tak -

164
Ostrów Mazowiecka 

Gm.
ostrowski 2 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Grabownica nie wniosek błędny

165 Stary Lubotyń ostrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo-Folwark tak -

166 Szulborze Wielkie ostrowski 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janczewo Wielkie, gm. Szulborze Wielkie tak -

167 Szulborze Wielkie ostrowski 2 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grędzice, gm. Szulborze Wielkie tak -

168 Wąsewo ostrowski Przebudowa drogi gminnej relacji DK Nr 60 - Brudki Nowe - Wąsewo - Lachowiec - DK nr 60 tak -

169 Zaręby Kościelne ostrowski Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody - Piotrowice tak -

170 Powiat otwocki otwocki Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel tak -

171 Kołbiel otwocki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec, gm. Kołbiel tak -

172 Osieck otwocki 1 Budowa drogi utwardzonej z tłucznia i kruszywa dolomitowego tak -

173 Sobienie-Jeziory otwocki Modernizacja drogi gminnej nr 270707W w miejscowości Sobienie Biskupie tak -

174 Wiązowna otwocki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie tak -

175 Góra Kalwaria piaseczyński 1 Przebudowa ulicy Sikorskiego w Czersku tak -

176 Góra Kalwaria piaseczyński 2 Przebudowa ulicy Sikorskiego w Czersku - kontynuacja tak -

177 Prażmów piaseczyński Przebudowa drogi gminnej nr 280508W, ulicy Dojazdowej i Ogrodowej w m. Krępa, gm. Prażmów tak -

178 Tarczyn piaseczyński Przebudowa ul. Prostej w m. Przypki tak -

179 Powiat płocki płocki
Modernizacja drogi powiatowej nr 2968W Rębowo - Orszymowo na odcinku od km 1+668,77 do 

km 2+448,77 o długości 0,780 km
tak -

180 Bielsk płocki Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży - etap II tak -

181 Bodzanów płocki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek tak -
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182 Bodzanów płocki 2 Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kiełtyki nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

183 Brudzeń Duży płocki 1

Rozbudowa drogi gminnej od km 1+400 do km 1+758.10 w miejscowości Żerniki i Robertowo w 

ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Żerniki, gmina Brudzeń Duży”. Inwestycja realizowana w trybie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (Decyzji ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych

tak -

184 Brudzeń Duży płocki 2

Rozbudowa drogi gminnej w m. Turza Mała od km 0+000 do km 1+138.08 w ramach zadania 

inwestycyjnego „Budowa Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Turza Mała, gmina Brudzeń Duży

tak -

185 Bulkowo płocki Przebudowa drogi powiatowej Nr 2949W Bulkowo - Osiek - Krubice tak -

186 Drobin M. i Gm. płocki Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 tak -

187 Gąbin M. i Gm. płocki
Przebudowa drogi gminnej w m. Strzemeszno na dł. 0,835 km, stanowiącej dojazd do gruntów 

rolnych
tak -

188 Łąck płocki 1 Przebudowa drogi gminnej G10 w miejscowości Kościuszków tak -

189 Łąck płocki 2 Przebudowa drogi gminnej nr 290702W w miejscowości Sendeń Mały tak -

190 Mała Wieś płocki Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżanowo tak -

191 Nowy Duninów płocki Budowa drogi gminnej w m. Lipianki tak -

192 Radzanowo płocki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 291018W w miejscowości Radzanowo - Dębniki tak -

193 Słubice płocki
Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do 

km 2+799
tak -

194 Stara Biała płocki Budowa drogi gminnej nr 291301W Trzebuń - Dzięgielewo tak -

195 Staroźreby płocki 1
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bromierz i Bromierz Nowy na terenie Gminy 

Staroźreby
tak -

196 Staroźreby płocki 2 Modernizacja drogi gminnej relacji Bromierzyk Nowy - Bromierz na terenie Gminy Staroźreby tak -



L.p.
Wnioskodawca 

(Gmina / Powiat)
powiat

Prio- 

rytet
Nazwa zadania

Zadanie objęte 

dotacją

Przyczyny braku 

dofinansowania

Wnioski o dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

na zadania wymienione w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Nabór na rok 2017

197 Wyszogród Gm. i M. płocki
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840 

mb, gmina Wyszogród
tak -

198 Powiat płoński płoński Przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W od dr. nr 570 - Srebrna - Żukowo tak -

199 Baboszewo płoński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goszczyce Poświętne tak -

200 Czerwińsk nad Wisłą płoński Modernizacja drogi gminnej kruszywem (Łbowo od DP 3071W w kierunku m. Pieścidła) tak -

201 Dzierzążnia płoński 1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo nr 92 i 100 gmina Dzierzążnia w km 

0+000 - 1+333
tak -

202 Dzierzążnia płoński 2
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podmarszczyn - działka nr 27, 59 gmina Dzierzążnia w 

km 0+000 - 0+454
nie wniosek błędny

203 Naruszewo płoński Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo - Michałowo w miejscowości Beszyno tak -

204 Nowe Miasto płoński Przebudowa drogi gminnej w m. Żołędowo i Popielżyn Dolny o dł. 1,922 km tak -

205 Płońsk Gm. płoński 1 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrzynki, gmina Płońsk tak -

206 Płońsk Gm. płoński 2 Przebudowa ciągów drogowych w miejscowości Wroninko, gmina Płońsk nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

207 Raciąż Gm. płoński 1
Przebudowa drogi gminnej Szapsk - Złotopole nr 301074W (odcinek od drogi 301058W do drogi 

301061W)
tak -

208 Raciąż Gm. płoński 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Kozolin na dz. nr ewidencyjny 98 o długości 367,00 m tak -

209 Sochocin płoński Przebudowa drogi gminnej relacji Ślepowrony - Niewikla tak -

210 Załuski płoński 1 Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski nr 301212W tak -

211 Załuski płoński 2 Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła gmina Załuski nr 301210W nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

212 Brwinów pruszkowski Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna-Wieś - II etap nie wniosek błędny

213 Michałowice pruszkowski 1 Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie tak -
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214 Powiat przasnyski przasnyski Przebudowa drogi powiatowej nr 3210W Krukowo - Ostrówek tak -

215 Chorzele przasnyski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poścień Wieś - ETAP I tak -

216 Czernice Borowe przasnyski 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Czernice tak -

217 Czernice Borowe przasnyski 2 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

218 Jednorożec przasnyski 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń tak -

219 Krasne przasnyski 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stary Janin tak -

220 Krasne przasnyski 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Milewo - Brzegędy tak -

221 Krzynowłoga Mała przasnyski 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulatowo - Czerniaki tak -

222 Krzynowłoga Mała przasnyski 2 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielonek tak -

223 Przasnysz przasnyski
Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie centrum wsi Kijewie
nie brak środków finansowych

224 Przasnysz przasnyski
Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Odnowa wsi Gostkowo
nie brak środków finansowych

225 Przasnysz Gm. przasnyski 1 Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol - Gostkowo tak -

226 Powiat przysuski przysuski Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice - Zdonków - Ryków - etap I tak -

227 Borkowice przysuski 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach ul. Wiśniowa tak -

228 Borkowice przysuski 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ninkowie (w kierunku Politowa) tak -

229 Gielniów przysuski Przebudowa drogi gminnej nr 330202W dojazdowej do gruntów rolnych Bieliny - Jastrząb tak -

230 Klwów przysuski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuszyna tak -

231 Odrzywół przysuski Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna-Kolonia tak -

232 Potworów przysuski 1 Przebudowa drogi gminnej Grabowa - Wygnanów tak -
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233 Potworów przysuski 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec na dz. nr 853 od km 0+000 do km 0+300,48 nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

234 Przysucha Gm. i M. przysuski Przebudowa drogi gminnej Nr 330939W tak -

235 Rusinów przysuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zychorzyn tak -

236 Wieniawa przysuski 1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów-Kamień, Komorów dz. nr ewid. 443, Kamień 

dz. nr ewid. 1197
tak -

237 Wieniawa przysuski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń tak -

238 Wieniawa przysuski 3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów dz. nr ewid. 444 nie

brak środków finansowych, 

zadania o priorytecie 1 i 2 

zostały objęte 

dofinansowaniem

239 Powiat pułtuski pułtuski Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław tak -

240 Gzy pułtuski Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo tak -

241 Obryte pułtuski 1 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zambski Stare tak -

242 Obryte pułtuski 2 Przebudowa drogi gminnej nr 340207W w miejscowości Sokołowo Włościańskie nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

243 Obryte pułtuski 3 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340214W Rozdziały - Rowy - Sokołowo Włościańskie nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

244 Pokrzywnica pułtuski 1 Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia-Piskornia tak -
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245 Pokrzywnica pułtuski 2 Przebudowa drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

246 Powiat pułtuski pułtuski Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem tak -

247 Pułtusk pułtuski
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Lipniki Stare (droga gminna nr 

340414W)
tak -

248 Winnica pułtuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto tak -

249 Zatory pułtuski 1
Budowa drogi gminnej dojazdowej do wsi Mystkówiec - Szczucin odcinek I od km 0+000 do km 

1+411
tak -

250 Powiat radomski radomski 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn - Małęczyn - do drogi krajowej nr 9 (II Etap) tak -

251 Powiat radomski radomski 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice (II Etap) nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

252 Gózd radomski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów - etap I tak -

253 Iłża radomski Przebudowa drogi gminnej Michałów - Seredzice tak -

254 Jastrzębia radomski

Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje - Olszowa - Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 

3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługą terenów przyległych, Gmina Jastrzębia, 

powiat radomski - ETAP II, odc. L=731,85m

tak -

255 Jedlińsk radomski Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby tak -

256 Kowala radomski 1 Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walentynów gm. Kowala tak -

257 Kowala radomski 2
Rozbudowa drogi gminnej nr 350617W na odcinku od drogi gminnej nr 350616W do drogi gminnej 

nr 350619W w m. Zabierzów
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

258 Pionki Gm. radomski Budowa drogi gminnej w miejscowości Januszno tak -
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259 Przytyk radomski Przebudowa drogi gminnej nr 350910W w miejscowości Mścichów tak -

260 Skaryszew radomski Przebudowa drogi w miejscowości Edwardów tak -

261 Wierzbica radomski 1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczków tak -

262 Wierzbica radomski 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice tak -

263 Wolanów radomski Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 351210W relacji: Zabłocie - Bieniędzice. nie wniosek błędny

264 Zakrzew radomski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taczów tak -

265 Zakrzew radomski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowice tak -

266 Powiat siedlecki siedlecki 1
Przebudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański na odcinku Wodynie - 

Wola Wodyńska
tak -

267 Powiat siedlecki siedlecki 2
Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku Dziewule - 

Grodzisk
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

268 Domanice siedlecki
Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367, 459, 513, 

566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice
tak -

269 Korczew siedlecki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin tak -

270 Korczew siedlecki 2 Przebudowa dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

271 Kotuń siedlecki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszew Duży nr ewidencyjny 926 tak -

272 Kotuń siedlecki 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gręzów nr ewidencyjny 708 i 664 nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

273 Mokobody siedlecki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary droga nr 360403W na odcinku 880 mb tak -
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274 Mokobody siedlecki 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 550 mb nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

275 Mordy M i Gm. siedlecki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki tak -

276 Paprotnia siedlecki 1
Przebudowa drogi gminnej nr 360609W od drogi powiatowej Paprotnia-Mordy do drogi 

powiatowej Siedlce-Korczew w m. Podawce km 0+000-0+470m gm. Paprotnia
tak -

277 Paprotnia siedlecki 2
Przebudowa drogi gminnej nr 360609W od drogi powiatowej Paprotnia-Mordy do drogi 

powiatowej Siedlce-Korczew w miejscowości Podawce km 0+780-0+987=207m gm. Paprotnia
tak -

278 Przesmyki siedlecki

Modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni 

żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową 

na terenie wsi Wólka Łysowska dz. nr 461

tak -

279 Siedlce siedlecki 1 Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Ostrówek tak -

280 Siedlce siedlecki 2 Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łak na terenie wsi Ujrzanów tak -

281 Skórzec siedlecki Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Dąbrówka - Stany, gm. Skórzec tak -

282 Suchożebry siedlecki 1 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kownaciska nie wniosek błędny

283 Suchożebry siedlecki 2 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Suchożebrska ul. Kasztanowa - etap I tak -

284 Wiśniew siedlecki 1 Budowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Okniny - Stare Okniny tak -

285 Wiśniew siedlecki 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Helenowie tak -

286 Wodynie siedlecki 1 Rozbudowa ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach tak -

287 Wodynie siedlecki 2 Przebudowa drogi gminnej w Helenowie nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem
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288 Zbuczyn siedlecki 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grochówka tak -

289 Zbuczyn siedlecki 2 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dziewule tak -

290 Powiat sierpecki sierpecki 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Zawidz tak -

291 Gozdowo sierpecki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice tak -

292 Gozdowo sierpecki 2 Przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy - Cetlin - Reczewo II etap tak -

293 Mochowo sierpecki 1 Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy tak -

294 Mochowo sierpecki 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Malanówko tak -

295 Rościszewo sierpecki 1 Przebudowa drogi gminnej NR 370305W w miejscowości Polik tak -

296 Sierpc Gm. sierpecki 1
Modernizacja drogi gminnej nr 370520W w miejscowości Podwierzbie, gmina Sierpc od km 0+336 

do km 1+036
tak -

297 Sierpc Miasto sierpecki Budowa ul. Bema w Sierpcu tak -

298 Szczutowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej Stara Wola - Dziki Bór etap II tak -

299 Zawidz sierpecki 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Makomazy gm. Zawidz tak -

300 Zawidz sierpecki 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Skoczkowo gm. Zawidz tak -

301 Powiat sochaczewski sochaczewski 1
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do 

skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 2 

zostało objęte 

dofinansowaniem

302 Powiat sochaczewski sochaczewski 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W Dębówka - Zielonka o długości 0,980 km - ETAP I tak -

303 Brochów sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów dz. nr 250/1 tak -

304 Iłów sochaczewski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie, gm. Iłów tak -

305 Iłów sochaczewski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozów A, gm. Iłów nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem
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306 Młodzieszyn sochaczewski 1 Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 192 miejscowość Juliopol tak -

307 Młodzieszyn sochaczewski 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki) nie wniosek błędny

308 Nowa Sucha sochaczewski 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Dębsk tak -

309 Nowa Sucha sochaczewski 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kornelin i Kozłów Biskupi tak -

310 Rybno sochaczewski 1 Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno nie rezygnacja wnioskodawcy

311 Rybno sochaczewski 2 Przebudowa drogi gminnej nr 380520W Cypriany - Ćmiszew Rybnowski tak -

312 Sochaczew Gm. sochaczewski
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Janówek Duranowski, Andrzejów Duranowski, 

Duranów, Sielice
tak -

313 Teresin sochaczewski Przebudowa drogi gminnej nr 380820W w m. Maurycew - Etap I tak -

314 Powiat sokołowski sokołowski 1
Przebudowa - Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W na odcinku Józin - Kamianka, od 

km 0+430 do km 1+675, o dł. 1245mb - Etap I gm. Repki
tak -

315 Powiat sokołowski sokołowski 2
Przebudowa - Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna, od km 

3+480 do km 4+600 - Etap I, gm. Kosów Lacki
tak -

316 Powiat sokołowski sokołowski 3
Przebudowa - Modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3907W w miejscowości Sterdyń, na 

odcinku o długości 0,999 km, gm. Sterdyń
nie

brak środków finansowych, 

zadania o priorytecie 1 i 2 

zostały objęte 

dofinansowaniem

317 Bielany sokołowski 1 Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Księżopole Komory - Paczuski Duże tak -

318 Ceranów sokołowski 1 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 276/1 w miejscowości Wszebory tak -

319 Ceranów sokołowski 2 Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 703 i 707 w miejscowości Noski tak -

320 Jabłonna Lacka sokołowski 1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bujały - Morszków tak -

321 Jabłonna Lacka sokołowski 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomodna nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

322 Kosów Lacki sokołowski
Budowa drogi gminnej nr 390404W od km 1+225,40 do km 2+905,57 w miejscowości Henrysin, 

gmina Kosów Lacki
tak -

323 Repki sokołowski Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 62 do wsi Wierzbice Górne tak -
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324 Sabnie sokołowski
Przebudowa drogi w miejscowości Suchodół Włościański zlokalizowanej na działce o nr ew. 45 i w 

miejscowości Hołowienki na działce o nr ew. 746 - ETAP I
tak -

325 Sokołów Podlaski Gm. sokołowski Modernizacja drogi gminnej Grochów - Karolew tak -

326 Sterdyń sokołowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieńczyk tak -

327 Powiat szydłowiecki szydłowiecki Przebudowa drogi powiatowej Ostałów-Sulistrowice odc. Zawonia-Ostałów tak -

328 Chlewiska szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Budki I Gmina Chlewiska, powiat szydłowiecki tak -

329 Jastrząb szydłowiecki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór tak -

330 Jastrząb szydłowiecki 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów-Orłów nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

331 Mirów szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 400308W na odcinku Mirów Nowy - Mirów Stary tak -

332 Orońsko szydłowiecki Budowa drogi gminnej w m. Guzów od km 0+007,50 do km 0+755,0 - Etap I tak -

333 Szydłowiec szydłowiecki Przebudowa drogi dojazdowej do pól w  miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec tak -

334 Błonie
warszawski 

zachodni
1 Przebudowa drogi gminnej nr 410115W w miejscowości Bieniewo Parcela, gmina Błonie tak -

335 Błonie
warszawski 

zachodni
2 Przebudowa drogi gminnej nr 410101W i nr 410102W w miejscowości Cholewy, gmina Błonie nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

336 Kampinos
warszawski 

zachodni
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek tak -

337 Leszno
warszawski 

zachodni
Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola tak -

338 Powiat węgrowski węgrowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 4214W Łochów - Twarogi Gruszczyno w km od 1+652,00 do 

3+248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb
tak -

339 Grębków węgrowski 1 Przebudowa drogi gminnej Kopcie - Mokobody tak -
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340 Grębków węgrowski 2 Przebudowa drogi gminnej nr 420107W Polków - Sagały - gr. gm. Wierzbno nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

341 Korytnica węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sekłak tak -

342 Liw węgrowski Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory (etap I) tak -

343 Łochów węgrowski Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+000 - 0+375, długość odcinka 375 mb tak -

344 Miedzna węgrowski Przebudowa drogi gminnej nr 420523W w obrębie wsi Żeleźniki tak -

345 Sadowne węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica tak -

346 Stoczek węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki tak -

347 Wierzbno węgrowski 1 Modernizacja drogi gminnej Soboń, długość odcinka 1300 mb

dotacja 

przyznana, 

przeniesiona na 

inne zadanie

-

348 Wierzbno węgrowski 2 Modernizacja drogi gminnej Józefy - Skarżyn, długość odcinka 1 064 mb tak -

349 Powiat wołomiński wołomiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka tak -

350 Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej Nr 430113 dz. nr 64 w miejscowości Wszebory Gmina Dąbrówka tak -

351 Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadła - Podbale tak -

352 Klembów wołomiński 1 Przebudowa drogi gminnej w miejsowości Tuł dz. ew. 75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 m.b. tak -

353 Klembów wołomiński 2 Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Kraszew na działce ew. 133 i 37 obręb 143407_2.004 nie wniosek błędny

354 Poświętne wołomiński Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Laskowizna, Gmina Poświętne - dz. ew. nr 143 tak -

355 Radzymin wołomiński
Modernizacja drogi do gruntów rolnych ul. Bratnia w miejscowości Nowe Załubice, Gmina 

Radzymin
tak -
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356 Strachówka wołomiński 1
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 35 w miejscowości 

Borucza, gmina Strachówka - etap II
tak -

357 Strachówka wołomiński 2
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ew. 3 w Boruczy oraz dz. 

nr ew. 185 w miejscowości Kąty - Wielgi gmina Strachówka
tak -

358 Tłuszcz wołomiński 1 Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów od km 0+435,00 do km 0+772,51 tak -

359 Tłuszcz wołomiński 2 Budowa drogi gminnej nr 430902W bez nazwy 1 Kury - Rudniki od km 0+000,00 do km 0+465,38 nie wniosek błędny

360 Tłuszcz wołomiński Budowa dwóch zbiorników wodnych służących małej retencji nie brak środków finansowych

361 Powiat wyszkowski wyszkowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk nie wniosek błędny

362 Brańszczyk wyszkowski
Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 440114W relacji Nowe Budy - Stare Budy gmina 

Brańszczyk
tak -

363 Długosiodło wyszkowski Przebudowa gminnej drogi Nr 440210W w miejscowości Grądy Szlacheckie tak -

364 Somianka wyszkowski
Przebudowa drogi gminnej Nr 440406W od drogi powiatowej Nr 4410W Zdziebórz - Stare Kozłowo, 

gmina Somianka
tak -

365 Zabrodzie wyszkowski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Słopsk tak -

366 Powiat zwoleński zwoleński 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha - Męciszów tak -

367 Powiat zwoleński zwoleński 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów tak -

368 Kazanów zwoleński 1 Przebudowa drogi gminnej o nr DG450120W długości 835 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś tak -

369 Kazanów zwoleński 2
Przebudowa drogi gminnej o nr DG450122W na długości 490 mb w miejscowości Ostrownica 

Kolonia
tak -

370 Policzna zwoleński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cicha tak -

371 Przyłęk zwoleński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska tak -

372 Tczów zwoleński 1
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Rawica - Podzakrzówek dł. 880 mb, szer. jezdni 3,5 m z 

mijankami
tak -

373 Tczów zwoleński 2 Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Józefów odcinek długości 380 mb szer. jezdni 4,5 m nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem
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374 Zwoleń Gm. zwoleński 1 Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoleń tak -

375 Zwoleń Gm. zwoleński 2 Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Drozdów gm. Zwoleń nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

376 Zwoleń Gm. zwoleński 3 Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Niwki, gm. Zwoleń nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

377 Powiat żuromiński żuromiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4601W Nowa Wieś - Działdowo na odcinku Nowa Wieś - Łążek tak -

378 Bieżuń żuromiński Przebudowa drogi gminnej Stawiszyn Łaziska - Kobyla Łąka tak -

379 Lubowidz żuromiński 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Purzyce tak -

380 Lutocin żuromiński 1 Przebudowa drogi gminnej Przeradz Mały - Głęboka tak -

381 Lutocin żuromiński 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrapoń tak -

382 Siemiątkowo żuromiński Przebudowa drogi gminnej Złe Borki – Karolinowo od km 2+000,00 do km 2+930,00 – etap trzeci tak -

383 Żuromin Gm. i M. żuromiński 1 Przebudowa drogi gminnej nr 460610W Będzymin-Siemcichy tak -

384 Powiat żyrardowski żyrardowski 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo tak -

385 Żyrardów St. żyrardowski 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów tak -

386 Mszczonów żyrardowski Przebudowa drogi we wsi Gąba gmina Mszczonów tak -

387 Puszcza Mariańska żyrardowski Modernizacja drogi gminnej nr 470218W w miejscowościach Michałów - Puszcza Mariańska tak -

388 Radziejowice żyrardowski
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kamionka od km 0+000 do km 0+625,55 

dz. nr ew. 48 i 49, obręb Pieńki Radziejowickie
tak -

389 Wiskitki żyrardowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwona Niwa Parcel w kierunku m. Roztropna tak -


