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1 gmina 1017032 łódzkie wieluński
Konopnica (gmina 

wiejska)
1 500 000,00 1 500 000,00   

Przedmiotem wniosku jest uzyskanie środków na sfinansowanie 

inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 

Rychłocice”. W ramach projektu wykonany zostanie system kanalizacji 

zbiorczej dla ścieków komunalnych o łącznej długości 1760 m. 400 000,00 zł

2 gmina 1012142 łódzkie radomszczański
Żytno (gmina 

wiejska)
580 000,00 580 000,00   

W gminie Żytno funkcjonowały 2 PPGR-y.Inwestycja dotyczy 

modernizacji kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi  4 

bloki mieszkalne ( 32 lokale) byłych pracowników PPGR Sekursko . 

Zakres inwestycji obejmuje następujące prace:

-demontaż istniejących urządzeń kotłowni,

-wymiana kotłów CO , opalanych miałem węglowym, na 2 kotły CO  5 

generacji  opalane ekogroszkiem o mocy 250 KW każdy,

-montaż nowego wyposażenia kotłowni,

-wymiana ciągów ciepłowniczych doprowadzających ciepło do 4 

bloków mieszkalnych, 

-wymiana głównych ciągów ciepłowniczych w każdym z bloków 

mieszk.

-montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 10 KW produkujących 

energię na potrzeby kotłowni( sterowniki,pompy wody dmuchawy 

oświetlenie)

500 000,00 zł

3 gmina 1007082 łódzkie opoczyński
Żarnów (gmina 

wiejska)
2 364 645,60 2 364 645,36   

Przedmiotem wniosku jest przebu. dróg wewnęt. w Miedznej 

Murowanej na ul. Słonecznej, ul. Wysoka, ul. Kościelnej oraz na dz. o 

nr ew. gr. 73 o łącznej dł. około 2310 mb. Drogi po przeb. będą 

posiadać nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 3,5-4 

m wraz z 2 poboczami po 0,50cm. Planowane do przeb. drogi to drogi 

jednojezdniowe klasy D. Obecnie drogi posiadają nawierz. utwardzoną 

z tłucznia kamiennego. Przeb. drogi stanowić będą ciąg komunikacyjny 

łączący się z dr. wojewódzką nr 726.

700 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

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



4 gmina 1014052 łódzkie sieradzki
Burzenin (gmina 

wiejska)
189 216,64 189 216,64   

Przebudowa budynku gminnego (po byłym PGR), zlokalizowanego w 

m. Wolnica Niechmirowska, wykorzystywanego na świetlicę wiejską 

oraz lokale mieszkalne. Przebudowa polegała będzie m. in. na: 

wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z 

częściową zmianą konstrukcji więźby, wykonanie nowej instalacji 

odgromowej, orynnowania, rozebranie starych i budowa nowych 

kominów, docieplenie ścian i sufitów, dostosowanie wejścia do 

świetlicy dostępnego dla osób z dysfunkcjami.

100 000,00 zł

5 gmina 1003042 łódzkie łaski
Widawa (gmina 

wiejska)
783 388,17 783 388,17   

Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg w miejscowości Ligota. Drogi 

objęte wnioskiem są w złym stanie technicznym posiadają liczne 

wyboje i zastoiny wodne, przebiegają przez tereny zabudowane. 

Nawierzchnia dróg jest częściowo utwardzona kruszywem. Projektuje 

się wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości od 3,5 do 4,0 

m oraz poboczy z kruszywa o szerokości 0,5 m. Dla poprawy 

bezpieczeństwa zostaną wykonane progi zwalniające. 

380 000,00 zł

6 gmina 1006113 łódzkie łódzki wschodni
Tuszyn (gmina 

miejsko-wiejska)
4 400 000,00 4 400 000,00   

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. 

Tuszyńskiej w Żerominie i odejściami bocznymi do granic działek 

znajdujących się na terenie PGR. Długość sieci grawitacyjnej PCV 

DN200-1450m; kanał tłoczny DN110-1300m,przepompownie 

2szt.,odgałęzienia DN160 20szt. Kanał wzdłuż bloków DN160-200m. 

Sieć kanalizacyjna przebiega w drodze asfaltowej: ul. Tuszyńska. 

Projektowana sieć zostanie włączona do istniejącej studzienki kan. w 

ul. Ogrodzonka w Tuszynie

600 000,00 zł

7 gmina 1007012 łódzkie opoczyński
Białaczów (gmina 

wiejska)
500 000,00 500 000,00   

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie 

oraz przyległych dróg wew. na odcinku o dł. 990 mb. Projekt zakłada: 

przebudowę jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej o szer. 3-4 m; 

budowę zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0-31,5 mm i z 

kostki brukowej betonowej, wykonanie poboczy z kostki brukowej i z 

kruszywa łamanego 0-31,5 mm, oczyszczenie i odmulenie istniejących 

rowów przydrożnych; budowę i przebudowę przepustów.
500 000,00 zł



8 gmina 1011062 łódzkie poddębicki
Zadzim (gmina 

wiejska)
650 000,00 650 000,00   

Przedmiotem inwestycji jest: „Przebudowa drogi gminnej o długości 

1,0 km w miejscowości Zalesie, obręb ew.  PGR Zalesie, gm. Zadzim.”

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla w/w zadania 

inwestycyjnego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych;

- wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi 

(wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni jezdnej z 

mieszanki asfaltu, wykonanie poboczy, odwodnienia i oznakowania);     

   Długość drogi – 1,0 km, szerokość jezdni 3,7 m, pobocza po 0,75 m
600 000,00 zł

9 gmina 1013042 łódzkie rawski
Rawa Mazowiecka 

(gmina wiejska)
2 000 000,00 2 000 000,00   

Inwestycja pn.: „Przebudowa i remont drogi na odcinku Pokrzywna – 

Linków o długości 4,12 km” swoim zakresem robót obejmuje 

wykonanie nawierzchni bitumicznej i utwardzenie poboczy kruszywem 

łamanym. Wpłynie ona na poprawę dojazdu do gruntów rolnych i 

siedlisk rolniczych mieszkańców ww. miejscowości oraz skróci dojazd 

mieszkańcom, którzy korzystają z innych dróg dojazdowych na terenie 

Gminy Rawa Mazowiecka. Szczegółowy zakres określi dokumentacja 

projektowa. Koszt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz 

uzyskanie decyzji środowiskowej i nadzory

1 000 000,00 zł

10 gmina 1016032 łódzkie tomaszowski
Budziszewice 

(gmina wiejska)
400 000,00 400 000,00   

Przebudowa drogi gminnej nr 116057E Józefów Stary – Adamów

Inwestycja obejmuje:

- przebudowę odcinka drogi o długości 0,995 m

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- wykonanie podbudowy jezdni

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni

- odtworzenie zjazdów

- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego

- montaż oznakowania pionowego

- budowę kanału technologicznego

400 000,00 zł

11 gmina 1016102 łódzkie tomaszowski
Ujazd (gmina 

wiejska)
2 537 071,00 2 537 071,00   

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku położonego w 

Ujeździe z przeznaczeniem na działalność Stowarzyszenia Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów koło Ujazd, Gminnej Biblioteki Publicznej, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Inwestycja obejmuje m.in.. 

przebudowę istniejących pomieszczeń, wykonanie nowych otworów 

okiennych i drzwiowych, rozbudowę budynku o klatkę schodową i 

dźwig osobowy, wykonanie instalacji wod.-kan., elektrycznej, 

termomodernizację budynku wraz z przebudową kotłowni gazowej.

710 000,00 zł



12 gmina 1017012 łódzkie wieluński
Biała (gmina 

wiejska)
800 000,00 824 000,00   

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektów użyteczności 

publicznej w centrum miejscowości Kopydłów, gm. Biała polegająca 

m.in. rozbudowie, termomodernizacji, montażu instalacji centralnego 

ogrzewania (instalacja fotowoltaiczna + pompy ciepła) w budynkach 

Świetlicy Wiejskiej oraz Domu Ludowego w Kopydłowie oraz na 

oświetleniu przyległego terenu rekreacyjnego, znajdujących się na 

działkach Nr 8/11 i 8/16 obr. Kopydłów, gm. Biała
400 000,00 zł

13 gmina 1017042 łódzkie wieluński
Mokrsko (gmina 

wiejska)
767 950,33 767 950,33   

Inwestycja polega na remoncie dwóch odcinków dróg gminnych w m. 

Ożarów (Nowy Folwark) o łącznej długości 1913 m wraz z budową, 

dobudową i wymianą istniejących opraw oświetlenia drogowego na 

oprawy LED. Wykonane zostanie mechaniczne profilowanie i 

zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej warstwy destruktem 

bitumicznym o śr. gr. 8 cm, dwukrotne powierzchniowe utrwalenie 

nawierzchni emulsją asfaltową z grysem oraz wykonanie poboczy z 

kruszywa., a na jednym odcinku także zagęszczenie podbudowy.

400 000,00 zł

14 gmina 1021032 łódzkie brzeziński
Dmosin (gmina 

wiejska)
620 000,00 620 000,00   

Projekt obejmuje swym zakresem inwestycję w miejscowości Osiny, w 

której funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Planowana 

inwestycja polega na przebudowie wodociągu gminnego z rur 

azbestowych na rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową 

drogi lokalnej z chodnikiem. Przedmiotowa inwestycja jest konieczna 

ze względu na szkodliwość azbestowych komponentów wodociągu 

wobec środowiska i zdrowia ludzkiego oraz na zły stan  drogi lokalnej 

szutrowej.

600 000,00 zł

15 gmina 1021042 łódzkie brzeziński
Jeżów (gmina 

wiejska)
1 500 000,00 1 500 000,00   

Przedmiot inwestycji stanowi remont drogi gminnej przez 

miejscowości Popień – Popień Parcela – Dąbrowa od DP2920E do 

DP2934E (dz. ew. nr 5 obręb 0011 Popień PGR, nr 53 obręb 0012 

Popień Parcela, nr 27 obręb 0023 Leszczyny). Zakres robót obejmować 

będzie m.in.: roboty ziemne, warstwę wyrównawczą, nową nakładkę 

asfaltową, utwardzenie i profilowanie poboczy. Remont w/w drogi 

gminnej poprzez bezpośrednie połączenie z drogami powiatowymi nr 

2920E i 2934E przyczyni się              do poprawy spójności lokalnej sieci 

drogowej, a także do zwiększenia poziomu rozwoju społeczno - 

gospodarczego oraz poprawy warunków życia mieszkańców w 

miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

630 000,00 zł



16 gmina 1021052 łódzkie brzeziński
Rogów (gmina 

wiejska)
960 000,00 960 000,00   

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka rurociągu 

kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie 0016 Rogów PGR o długości 

1,3 km zapewniającego odpływ nieczystości w sposób zorganizowany z 

osiedla budynków wielorodzinnych (zaplecze mieszkaniowe byłego 

PGR). Nowo powstała infrastruktura włączona zostanie w sieć główną 

odprowadzającą ścieki z gminy do oczyszczalni. Dodatkowymi 

elementami projektu będzie sterowana przepompownia z przyłączem

energetycznym. Projekt ma znaczenie priorytetowe i stworzy warunki 

do podłączenia co najmniej 32 lokali mieszkalnych

600 000,00 zł

17 gmina 1017022 łódzkie wieluński
Czarnożyły (gmina 

wiejska)
1 500 000,00 1 826 048,00   

Przedmiotem inwestycji jest „Zagospodarowanie terenu gminnego w 

osiedlu mieszkaniowym Wspólnota w Czarnożyłach. Inwestycja będzie 

prowadzona na terenie na którym wcześniej funkcjonował PGR. W 

ramach robót zostaną przebudowane drogi wewnętrzne wraz z 

chodnikami oraz wyznaczone miejsca parkingowe. Ponadto 

wyznaczone zostaną nowe miejsca garażowe i uporządkowane 

istniejące oraz powstanie plac zabaw. Inwestycje podzielono na dwa 

etapy, 

które obejmować będą budowę dróg wewnętrznych, chodników, 

parkingu, placu zabaw oraz uporządkowanie miejsc garażowych.

800 000,00 zł

9 320 000,00 zł


