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1 Powiat białobrzeski białobrzeski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie - Radzanów od km 6+659 do 7+059 na odcinku 

400 m
tak -

2 Białobrzegi Gm. białobrzeski Przebudowa drogi gminnej Nr 110161W ul. Zbigniewa Herberta w Suchej nie wniosek błędny

3 Promna białobrzeski 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Przybyszew, Gmina Promna tak -

4 Promna białobrzeski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Promna - Kolonia nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

5 Radzanów białobrzeski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grotki tak -

6 Radzanów białobrzeski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

7 Stara Błotnica białobrzeski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów - etap 2 tak -

8 Stromiec białobrzeski 1 Przebudowa drogi gminnej Zachmiel - Ducka Wola 110510W (km od 0+900 do km 1+782) tak -

9 Wyśmierzyce białobrzeski
Przebudowa drogi gminnej gruntowej na działce ewidencyjnej nr 210 od km 0+000 do km 0+999 

obręb Jabłonna, długości 999 mb
tak -

10 Powiat ciechanowski ciechanowski 1
Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku o długości 910 m 

od km 21+853 do km 22+763
tak -

11 Powiat ciechanowski ciechanowski 2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo - Pajewo - Gołymin Ośrodek na odcinku od km 

5+397 do km 6+215
tak -

12 Ciechanów Gm. ciechanowski 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki - Rutki Głowice tak -

13 Glinojeck ciechanowski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śródborze tak -

14 Glinojeck ciechanowski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Luszewo nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

15 Gołymin-Ośrodek ciechanowski 1 Przebudowa drogi gminnej nr 120405W w miejscowości Nowy Gołymin tak -

Wnioski o dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

na zadania wymienione w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
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16 Gołymin-Ośrodek ciechanowski 2
Przebudowa drogi gminnej relacji Konarzewo Marcisze - Konarzewo - Skuze Etap I od km 0+000,00 

do km 0+658,60 (od drogi powiatowej 1212W do obiektu mostowego na rzece Sona)
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

17 Opinogóra Górna ciechanowski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomorze tak -

18 Opinogóra Górna ciechanowski 2 Przebudowa drogi gminnej Kołaczków-Kobylin etap II nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

19 Regimin ciechanowski 1 Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Lipa tak -

20 Regimin ciechanowski 2 Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Szulmierz nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

21 Sońsk ciechanowski Przebudowa drogi gminnej nr 120910W Niesłuchy - Ciemniewko tak -

22 Powiat garwoliński garwoliński Przebudowa drogi powiatowej nr 1301W Stara Prawda - Jamielne - Iwowe w km 5+880 ÷ 6+879 tak -

23 Borowie garwoliński 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny tak -

24 Borowie garwoliński 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

25 Garwolin Gm. garwoliński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucin tak -

26 Garwolin Miasto garwoliński 1
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Maczka - II etap, 

ulepszenie nawierzchni
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 2019

27 Garwolin Miasto garwoliński 2
Modernizacja drogi dojazdowej (dz. nr 1361) do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. 

Bajkowej
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

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

29 Łaskarzew Gm. garwoliński 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa - Aleksandrów - Izdebno w km 0+280 ÷ 1+015 tak -

30 Łaskarzew Miasto garwoliński Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie, ul. Kolejowa tak -

31 Maciejowice garwoliński 1  Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kraski Dolne tak -

32 Miastków Kościelny garwoliński 1
Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola w 

km 3+818 - 4+588
tak -

33 Miastków Kościelny garwoliński 2
Przebudowa drogi dojazdowej gminnej Nr 130832W do gruntów rolnych w miejscowości Kujawy w 

km 0+000 - 0+702
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

34 Parysów garwoliński Przebudowa drogi we wsi Wola Starogrodzka tak -

35 Pilawa Miasto i Gmina garwoliński 1 Przebudowa drogi Al. Owocowa - na Budy w Trąbkach w km 1+916 - 2+291 tak -

36 Pilawa Miasto i Gmina garwoliński 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Jaźwiny w km 0+000 - 0+369 i km 0+509 - 0+692 nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

37 Sobolew garwoliński 1 Modernizacja drogi gminnej nr 131137W w Sobolewie (dz. nr 774) tak -

38 Trojanów garwoliński 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Damianów tak -

39 Trojanów garwoliński 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabianka nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem
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40 Żelechów garwoliński Przebudowa drogi gminnej nr 131427W w Starym Goniwilku tak -

41 Powiat gostyniński gostyniński 1
Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410W Solec - Zaborów Nowy w m. 

Rybne i Baby Dolne
tak -

42 Pacyna gostyniński Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skrzeszewy obręb geodezyjny Skrzeszewy tak -

43 Sanniki Miasto i Gmina gostyniński Budowa drogi gminnej we wsi Brzezia - ETAP III tak -

44 Szczawin Kościelny gostyniński 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz tak -

45 Szczawin Kościelny gostyniński 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słup tak -

46 Baranów grodziski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gole dz. nr ew 77 tak -

47 Żabia Wola grodziski Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby etap II nie wniosek błędny

48 Powiat grójecki grójecki 1
Przebudowa drogi powiatowej nr 1675 W Wola Chynowska - Konary na odcinku przez wieś 

Chynów o długości 840,00 mb
tak -

49 Powiat grójecki grójecki 2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1606 W Dobryszew - Trzylatków na odcinku przez wieś 

Odrzywołek o długości 1000,00 mb
tak -

50 Belsk Duży grójecki 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 160127W w miejscowości Lewiczyn tak -

51 Błędów grójecki 1 Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Jadwigów tak -

52 Błędów grójecki 2 Przebudowa drogi gminnej Błędów - Jadwigów nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

53 Chynów grójecki 1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Henryków w km 0+000 - 1+040 tak -

54 Chynów grójecki 2
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grobice Nowe w km 0+000 - 

0+580
tak -

55 Goszczyn grójecki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 160405W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goszczyn tak -

56 Grójec Gm. grójecki 1
Przebudowa drogi gminnej nr 161561 W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 

Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
tak -
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57 Grójec Gm. grójecki 2
Przebudowa drogi gminnej nr 160512 W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od 

km 1+650 do 2+622
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

58 Jasieniec grójecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Jasieniec i Warpęsy tak -

59 Mogielnica grójecki 1 Przebudowa drogi gminnej Aleja II Izabelin tak -

60 Mogielnica grójecki 2 Przebudowa drogi gminnej Wólka Gostomska tak -

61
Nowe Miasto nad 

Pilicą
grójecki Przebudowa drogi lokalnej Nowe Łęgonice - Bieliny tak -

62 Pniewy grójecki Przebudowa drogi gminnej 160925W w miejscowości Wilczoruda tak -

63 Warka grójecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno, gmina Warka tak -

64 Garbatka-Letnisko kozienicki
Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego - 

etap III
nie brak środków finansowych

65 Głowaczów kozienicki Przebudowa drogi gminnej w m. Cecylówka Głowaczowska tak -

66 Gniewoszów kozienicki 1 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia tak -

67 Gniewoszów kozienicki 2 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Boguszówka "Stawki" nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

68 Grabów nad Pilicą kozienicki 1
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach Wyborów i Grabów Zaleśny w Gminie 

Grabów nad Pilicą
tak -

69 Grabów nad Pilicą kozienicki 2 Przebudowa odcinka drogi gminnej we wsi Dąbrówki, gmina Grabów nad Pilicą nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

70 Kozienice kozienicki Przebudowa drogi dojazdowej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych tak -

71 Magnuszew kozienicki 1 Modernizacja drogi w Rozniszewie tak -
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72 Magnuszew kozienicki 2 Modernizacja drogi w Kłodzie tak -

73 Sieciechów kozienicki 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe - etap II tak -

74 Sieciechów kozienicki 2 Przebudowa drogi gminnej w Głusiec - Występ - etap II nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

75 Sieciechów kozienicki 3 Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec nie wniosek błędny

76 Nieporęt legionowski Przebudowa ul. Pęczkowskiego w miejscowości Nieporęt tak -

77 Serock Miasto i Gmina legionowski
Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w m. Cupel - odcinek od km 0+18 do 

km 0+600 (etap I)
tak -

78 Powiat lipski lipski 1
Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów - Rybiczyzna przez miejscowość Ciecierówka 

dł. 800 mb.
tak -

79 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

80 Chotcza lipski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranów o długości 840 mb tak -

81 Chotcza lipski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdków o długości 266 mb tak -

82 Ciepielów lipski Przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany tak -

83 Lipsko Miasto i Gmina lipski Przebudowa drogi gminnej nr 190327W Nowa Wieś - Ratyniec w km 0+000 - 0+970 dł. 970 mb tak -

84 Rzeczniów lipski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa) tak -

85 Rzeczniów lipski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów nie wniosek błędny

86 Sienno lipski Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych działka nr 332 tak -

87 Solec nad Wisłą lipski 1 Przebudowa drogi gminnej nr 190606W w miejscowości Boiska Kolonia na długości 490 mb tak -
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88 Solec nad Wisłą lipski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Piotrowińska na dł. 580 mb nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

89 Łosice Miasto i Gmina łosicki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 200265W w miejscowości Patków tak -

90 Łosice Miasto i Gmina łosicki 2 Przebudowa drogi gminnej nr 200210W od km 1+587 do km 2+147 w miejscowości Rudnik nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

91 Platerów łosicki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostromęczyn od km 0+100 do km 1+030 tak -

92 Platerów łosicki 2
Przebudowa drogi gminnej Falatycze - Czuchleby od km 0+980 do km 1+970, działki nr 905/2, 

903/2, 903/1, 897, 893
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

93 Sarnaki łosicki
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od km 0+004,35 do km 0+298 w miejscowości Chlebczyn, 

gmina Sarnaki
tak -

94 Stara Kornica łosicki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki - Popławy tak -

95 Powiat makowski makowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure tak -

96 Powiat makowski makowski
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbednego do zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów
nie brak środków finansowych

97 Czerwonka makowski 1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Bolki tak -

98 Czerwonka makowski 2 Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem
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99 Karniewo makowski 1 Modernizacja drogi gminnej nr 210212W Baraniec - Krzemień Odcinek o długości 600 mb. tak -

100 Karniewo makowski 2 Modernizacja drogi gminnej nr 210207W Zelki Dąbrowe - Szlasy Złotki Odcinek o długości 630 mb. tak -

101 Krasnosielc makowski Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bagienice Folwark - Etap 1 tak -

102
Maków Mazowiecki 

Miasto
makowski Modernizacja ulicy Długiej tak -

103 Młynarze makowski 1
Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Ochenki do miejscowości Długołęka Koski o długości 

885 mb w gminie Młynarze
tak -

104 Młynarze makowski 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 210521W w miejscowości Sieluń długości 946 mb nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

105 Płoniawy-Bramura makowski 1 Przebudowa drogi gminnej Stara Zblicha - Nowa Zblicha tak -

106 Płoniawy-Bramura makowski 2 Przebudowa drogi gminnej Nowe Płoniawy - Nowy Podoś tak -

107 Różan makowski Przebudowa drogi gminnej Załęże Wielkie - Szygi tak -

108 Rzewnie makowski 1
Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Nowe Łachy (dz. ew. nr 390, 372, 413), odcinek o długości 

1,024 km
tak -

109 Rzewnie makowski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzewnie (dz. ew. nr 199), odcinek o długości 1,227 km tak -

110 Rzewnie makowski 3
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Sielc (dz. ew. nr 66/2), odcinek o długości 1,140 

km
nie

brak środków finansowych, 

zadania o priorytecie 1 i 2 

zostały objęte 

dofinansowaniem

111 Sypniewo makowski 1 Przebudowa drogi gminnej Zamość - Poświętne tak -
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112 Sypniewo makowski 2 Przebudowa drogi gminnej Olki nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

113 Sypniewo makowski 3 Przebudowa drogi gminnej Glinki Rafały - Chełchy nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

114 Szelków makowski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167

dotacja 

przyznana, 

przeniesiona na 

inne zadanie

-

115 Szelków makowski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przeradowo, dz. ew. nr 62, 135 tak -

116 Powiat miński miński
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka od km 

11+080 do km 11+920,25
tak -

117 Powiat miński miński Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem nie brak środków finansowych

118 Cegłów miński 1 Przebudowa drogi (ul. Sienkiewicza) dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cegłów tak -

119 Cegłów miński 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci Posiadały tak -

120 Dębe Wielkie miński Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 220239W w miejscowości Rysie, gmina Dębe Wielkie tak -

121 Dobre miński
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 220305W w miejscowości Głęboczyca gmina Dobre, powiat 

miński
tak -

122 Halinów miński Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski tak -

123 Jakubów miński 1
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mistów gm. 

Jakubów
tak -
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124 Jakubów miński 2
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowości Ludwinów 

gmina Jakubów
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

125 Kałuszyn miński
Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn - 

etap II
tak -

126 Latowicz miński 1  Przebudowa drogi gminnej nr 220704W tak -

127 Latowicz miński 2 Budowa drogi gminnej 220716W w Transborze nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

128 Mrozy miński Przebudowa drogi publicznej gminnej w Borkach tak -

129 Siennica miński Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie tak -

130 Stanisławów miński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cisówka, Gmina Stanisławów tak -

131 Dzierzgowo mławski Przebudowa drogi gminnej Dobrogosty - Tana - Wydrzywilk, gm. Dzierzgowo tak -

132 Radzanów mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Glinki tak -

133 Strzegowo mławski 1 Przebudowa drogi Unikowo - Sułkowo Borowe tak -

134 Strzegowo mławski 2 Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zofijki nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

135 Stupsk mławski Przebudowa drogi gminnej Olszewo-Borzymy - Olszewo Bołąki od km 0+000 do km 1+055,00 tak -

136 Szreńsk mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Złotowo tak -

137 Szydłowo mławski Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Dębsk tak -

138 Wieczfnia Kościelna mławski 1 Przebudowa drogi gminnej nr G230937W w miejscowości Kobiałki tak -

139 Wieczfnia Kościelna mławski 2 Przebudowa drogi gminnej nr G230906W w miejscowości Grzybowo - Kapuśnik tak -
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140 Wiśniewo mławski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głużek na działce 568 tak -

141 Powiat nowodworski nowodworski 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 W Nasielsk - Nuna tak -

142 Czosnów nowodworski 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Cząstków Polski tak -

143 Leoncin nowodworski Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gniewniewice Folwarczne gm. Leoncin tak -

144 Nasielsk nowodworski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paulinowo, Gmina Nasielsk na odcinku 930 m.b. tak -

145 Pomiechówek nowodworski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędówko tak -

146 Zakroczym nowodworski Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych, gmina Zakroczym tak -

147 Powiat ostrołęcki ostrołęcki
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517 W Jazgarka - Lipniki na odc. od km 0+000,00 do km 

0+455,00
tak -

148 Baranowo ostrołęcki 1 Przebudowa drogi w msc. Orzołek tak -

149 Baranowo ostrołęcki 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje tak -

150 Czarnia ostrołęcki Przebudowa drogi transportu rolnego o nr geod. 387 we wsi Długie tak -

151 Czerwin ostrołęcki 1
Przebudowa drogi gminnej nr 250315 W relacji Choromany Witnice -Pomian od miejscowości 

Tyszki Ciągaczki do drogi Wojewódzkiej
tak -

152 Goworowo ostrołęcki 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Jemieliste, gm. Goworowo tak -

153 Goworowo ostrołęcki 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Ponikiew Duża, gm. Goworowo tak -

154 Kadzidło ostrołęcki 1 Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach tak -

155 Łyse ostrołęcki 1 Przebudowa drogi gminnej Łyse - Lipniki od km 0+000,00 do km 0+390,00 tak -

156 Olszewo - Borki ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej KDg w m. Mostowo tak -

157 Troszyn ostrołęcki 1 Modernizacja drogi transportu rolnego Milewo Wielkie - Mieczki - Ziemaki tak -

158 Troszyn ostrołęcki Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Troszyn nie rezygnacja wnioskodawcy

159 Powiat ostrowski ostrowski Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Prześwit - I etap tak -

160 Andrzejewo ostrowski 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Zaręby Choromany km 0+000 do km 0+230 tak -
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161 Małkinia Górna ostrowski Rozbudowa drogi gminnej Nr 260413W w miejscowości Klukowo, gmina Małkinia Górna tak -

162 Nur ostrowski 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 260516W w miejscowości Zaszków tak -

163
Ostrów Mazowiecka 

Gm.
ostrowski Przebudowa drogi gminnej nr 260641 w kierunku Sielc - Pólki tak -

164 Stary Lubotyń ostrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo - etap I tak -

165 Szulborze Wielkie ostrowski 1 Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek w lokalizacji 0+204,90-0+431,30 tak -

166 Szulborze Wielkie ostrowski 2 Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Janczewo Wielkie tak -

167 Wąsewo ostrowski 1 Przebudowa dróg transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Grębki tak -

168 Wąsewo ostrowski 2 Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mokrylas nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

169 Powiat otwocki otwocki Przebudowa drogi powiatowej nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec gmina Kołbiel tak -

170 Kołbiel otwocki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec tak -

171 Kołbiel otwocki 2 Przebudowa drogi - ulicy 3-go Maja w miejscowości Rudzienko w km 0+050-0+448 nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

172 Osieck otwocki 1
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, na terenie dz. ew. nr 793 w m. 

Augustówka
tak -

173 Sobienie - Jeziory otwocki 1 Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie tak -

174 Wiązowna otwocki 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta tak -

175 Prażmów piaseczyński 1
Przebudowa drogi gminnej nr 280521W, ulica Południowa w  m. Wola Prażmowska - Błonie, gm. 

Prażmów
tak -
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176 Prażmów piaseczyński 2 Przebudowa drogi gminnej nr 280523W, ulica Wiklinowa w m. Ludwików, gm. Prażmów nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

177 Tarczyn piaseczyński Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach tak -

178 Powiat płocki płocki
Modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby na 

odcinku od km 3+150 do km 5+170 o długości 2,020 km
tak -

179 Powiat płocki płocki

Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego 

i dokumentującego w celu zmodernizowania stanowisk ewidencji gruntów prowadzących sprawy z 

zakresu ochrony gruntów rolnych dot.terenów wyłączonych z produkcji rolniczej, rekultywacji oraz 

uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy

nie brak środków finansowych

180 Bielsk płocki Przebudowa drogi gminnej Pęszyno - Umienino tak -

181 Brudzeń Duży płocki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Izabelin i Wincentowo tak -

182 Bulkowo płocki Przebudowa drogi gminnej w m. Osiek etap 2 tak -

183 Drobin Miasto i Gmina płocki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek tak -

184 Drobin Miasto i Gmina płocki 2 Przebudowa drogi gminnej nr 29511W w Kucharach nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

185 Gąbin Miasto i Gmina płocki 1 Przebudowa drogi gminnej Kępina - Plebanka, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych tak -

186 Łąck płocki Przebudowa drogi gminnej nr 290724W w miejscowości Władysławów tak -

187 Mała Wieś płocki 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo - Arciszewo Stare tak -

188 Mała Wieś płocki 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 290832W w m. Dzierżanowo nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem
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189 Nowy Duninów płocki Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV tak -

190 Radzanowo płocki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - etap II tak -

191 Radzanowo płocki 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Juryszewo tak -

192 Słubice płocki Budowa drogi gminnej G291110W(G10) Wymyśle Polskie - Alfonsów - Bończa w gminie Słubice tak -

193 Słupno płocki Budowa drogi gminnej w miejscowości Wykowo tak -

194 Stara Biała płocki Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko - Kamionki II etap tak -

195 Wyszogród płocki 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 1000 mb tak -

196 Powiat płoński płoński Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódźc - Miączynek tak -

197 Baboszewo płoński 1 Budowa drogi gminnej nr 300113W relacji Arcelin - Kruszewie - Korzybie

dotacja 

przyznana, 

przeniesiona na 

inne zadanie

-

198 Baboszewo płoński 2 Przebudowa drogi w miejscowości Goszczyce Poświętne tak -

199 Czerwińsk nad Wisłą płoński 1 Przebudowa drogi gminnej Garwolewo - Osiek etap III tak -

200 Dzierzążnia płoński 1 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo dz. 37 i 100 tak -

201 Dzierzążnia płoński 2 Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice działka nr 152 nie wniosek błędny

202 Naruszewo płoński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo tak -

203 Nowe Miasto płoński Modernizacja drogi gminnej nr 300605 W Wólka Szczawińska, Henrykowo, Czarnoty tak -

204 Płońsk Gm. płoński 1 Przebudowa drogi gminnej nr 301772W w miejscowości Jeżewo, gm. Płońsk tak -

205 Raciąż płoński 1 Przebudowa drogi gminnej Kraśniewo - Strzeszewo Nr 301068W tak -

206 Sochocin płoński 1 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn tak -

207 Załuski płoński 1 Przebudowa drogi gminnej Kroczewo - Niepiekła, gmina Załuski nr 301210W, działka nr 38, 7

dotacja 

przyznana, 

przeniesiona na 

inne zadanie

-
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208 Załuski płoński 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W w miejscowości Naborowo, gm. Załuski działka 39 i 49 tak -

209 Powiat pruszkowski pruszkowski Budowa drogi nr 3110W we wsi Koszajec i Krosna nie wniosek błędny

210 Brwinów pruszkowski Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna - Wieś - III etap tak -

211 Michałowice pruszkowski Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - Etap I nie brak środków finansowych

212 Raszyn pruszkowski Budowa ulicy Hetmańskiej w Dawidach Bankowych Gmina Raszyn nie wniosek błędny

213 Powiat przasnyski przasnyski Przebudowa drogi powiatowej nr 3221W Plewnik - Ulatowo Adamy w km od 2+040 do km 3+030 tak -

214 Czernice Borowe przasnyski 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żebry Idźki tak -

215 Czernice Borowe przasnyski 2 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo tak -

216 Czernice Borowe przasnyski Renowacja zbiornika wodnego w Kosmowie nie brak środków finansowych

217 Jednorożec przasnyski Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małowidz tak -

218 Krasne przasnyski 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Nowokrasne tak -

219 Krasne przasnyski 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Zalesie nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

220 Krzynowłoga Mała przasnyski 1 Modernizacja drogi Romany Karcze - Romany Sędzięta tak -

221 Krzynowłoga Mała przasnyski 2 Modernizacja drogi Grabowo Padaki - Wykno Borowe nie wniosek błędny

222 Przasnysz Gm. przasnyski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki tak -

223 Przasnysz Miasto przasnyski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Polna) tak -

224 Powiat przysuski przysuski 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3504W Konary - Żmijków etap I tak -

225 Borkowice przysuski Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kuraszowa - Kochanów tak -

226 Gielniów przysuski Przebudowa drogi gminnej nr 330225W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezinki tak -

227 Klwów przysuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów tak -

228 Odrzywół przysuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek tak -
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229 Potworów przysuski 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec na dz. nr 853 tak -

230 Potworów przysuski 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec na dz. ew. nr 854 i 852 od km 0+000 do km 0+320 nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

231
Przysucha Gmina i 

Miasto
przysuski Przebudowa drogi gminnej Dębiny - Krajów Etap I: od km 1+224 do km 1+824 tak -

232 Rusinów przysuski
Budowa drogi gminnej w miejscowości Nieznamierowice dz. Nr 1758, 490/3; 1814 km 0+000 do 

km 0+340 wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków - Kłonna (dz. nr 490/2)
tak -

233 Wieniawa przysuski 1 Budowa drogi gminnej, ul. Warzywnej w miejscowości Wieniawa dz. nr ewid. 393 nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 2 

zostało objęte 

dofinansowaniem

234 Wieniawa przysuski 2 Budowa drogi gminnej  w miejscowości Koryciska dz. nr ewid. 252, 225/12 i 282/1 tak -

235 Wieniawa przysuski 3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorów dz. nr ewid. 444 nie wniosek błędny

236 Powiat pułtuski pułtuski
Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin -Szyszki - Gołymin Ośrodek na 

odcinku w m. Szyszki Włościańskie
tak -

237 Gzy pułtuski Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki, gm. Gzy tak -

238 Obryte pułtuski 1 Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare nie wniosek błędny

239 Obryte pułtuski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele nie wniosek błędny

240 Pokrzywnica pułtuski Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie - Płocochowo etap II tak -

241 Pułtusk Gm. pułtuski 1 Budowa drogi w miejscowości Grabówiec w gm. Pułtusk nie wniosek błędny

242 Pułtusk Gm. pułtuski 2 Przebudowa drogi gminnej w m. Trzciniec w Gminie Pułtusk tak -

243 Świercze pułtuski Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościesze - Gotardy tak -

244 Świercze pułtuski Wykonanie zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele retencyjne we wsi Gaj - etap I nie brak środków finansowych

245 Winnica pułtuski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Kuligi, gm. Winnica tak -

246 Zatory pułtuski 1 Przebudowa drogi wewnętrznej Mystkówiec - Szczucin (strona zachodnia) tak -
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247 Zatory pułtuski 2 Przebudowa drogi wewnętrznej Mystkówiec - Szczucin (strona wschodnia) nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

248 Zatory pułtuski 3
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Drwały, gmina Zatory, na odcinku od km 0+003,00 do km 

1+264,00
nie wniosek błędny

249 Powiat radomski radomski 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka - Groszowice - Piotrowice (III Etap) tak -

250 Powiat radomski radomski 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno (I Etap) nie rezygnacja wnioskodawcy

251 Gózd radomski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin tak -

252 Iłża radomski 1 Przebudowa drogi dojazdowej w m. Iłża ul. św. Franciszka tak -

253 Jastrzębia radomski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska tak -

254 Jedlińsk radomski Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby Etap II tak -

255 Kowala radomski Budowa drogi gminnej w m. Kosów - Etap II tak -

256 Przytyk radomski Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada Etap II tak -

257 Skaryszew radomski 1 Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz tak -

258 Skaryszew radomski 2 Budowa drogi gminnej Odechów "Gawroniec"- Wólka Twarogowa nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

259 Wierzbica radomski 1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany tak -

260 Wierzbica radomski 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

261 Wolanów radomski 1
Przebudowa drogi gminnej nr 351207W relacji Garno - Strzałków w miejscowości Strzałków, gmina 

Wolanów
tak -

262 Zakrzew radomski 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Zakrzewska Wola tak -

263 Zakrzew radomski 2 Przebudowa drogi gminnej nr 351328W w m. Zakrzew Kolonia tak -

264 Powiat siedlecki siedlecki Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 - Jagodne - Kopcie tak -
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265 Domanice siedlecki 1 Modernizacja drogi nr 90/2 w miejscowości Pieńki tak -

266 Domanice siedlecki 2 Modernizacja drogi nr 1395 w miejscowości Domanice tak -

267 Korczew siedlecki 1 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laskowice - etap II tak -

268 Korczew siedlecki 2 Budowa drogi wewnętrznej w m. Góry nie wniosek błędny

269 Kotuń siedlecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęki nr ewidencyjny 626 tak -

270 Mokobody siedlecki 1 Przebudowa drogi gminnej Mokobody Kolonia działka nr ew. 298 na odcinku 800 mb tak -

271 Mordy Miasto i Gmina siedlecki 1 Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze tak -

272 Paprotnia siedlecki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 360609W na odcinku Grabowiec-DP 3617W tak -

273 Przesmyki siedlecki Przebudowa drogi gminnej Kamianki Lackie - Bartków tak -

274 Siedlce Gm. siedlecki Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej, pól i łąk na terenie wsi Strzała tak -

275 Skórzec siedlecki 1 Przebudowa drogi dojazdowej w miejsc. Dąbrówka Stany tak -

276 Skórzec siedlecki 2 Przebudowa ulicy Akacjowej - droga dojazdowa w miejsc. Gołąbek nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

277 Wiśniew siedlecki 1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie tak -

278 Wiśniew siedlecki 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiśniew nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

279 Wodynie siedlecki 1 Przebudowa ulicy Glinianej w m. Seroczyn tak -

280 Zbuczyn siedlecki Modernizacja drogi w miejscowości Lucynów tak -

281 Powiat sierpecki sierpecki Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo tak -

282 Gozdowo sierpecki Przebudowa drogi gminnej nr 370120W w miejscowości Bonisław (w kierunku drogi wojewódzkiej) tak -

283 Mochowo sierpecki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe - Dobrzenice Duże tak -
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284 Mochowo sierpecki 2 Przebudowa drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie tak -

285 Rościszewo sierpecki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gmina Rościszewo tak -

286 Sierpc Gm. sierpecki 1 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzewo gmina Sierpc powiat sierpecki tak -

287 Sierpc Gm. sierpecki 2 Modernizacja drogi gminnej nr 370526W w miejscowości Rydzewo gmina Sierpc powiat sierpecki tak -

288 Sierpc Miasto sierpecki Przebudowa ul. Okulickiego w mieście Sierpc tak -

289 Szczutowo sierpecki Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie tak -

290 Zawidz sierpecki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Osiek Piaseczny gm. Zawidz tak -

291 Powiat sochaczewski sochaczewski 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,6 km tak -

292 Powiat sochaczewski sochaczewski 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3838W w miejscowości Miękinki dł. 0,962 km nie

brak środków finansowych, 

zadania o priorytecie 1 i 3 

zostały objęte 

dofinansowaniem

293 Powiat sochaczewski sochaczewski 3
Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do 

skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W
tak -

294 Powiat sochaczewski sochaczewski Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania nie brak środków finansowych

295 Iłów sochaczewski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo, gm. Iłów tak -

296 Młodzieszyn sochaczewski 1 Przebudowa drogi gminnej nr 380303W w Młodzieszynie dz. ew. 56/2 nie rezygnacja wnioskodawcy

297 Młodzieszyn sochaczewski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamion na dz. nr ew. 509 tak -

298 Nowa Sucha sochaczewski 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kornelin - Leonów tak -

299 Nowa Sucha sochaczewski 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szeligi tak -

300 Rybno sochaczewski 1 Przebudowa drogi gminnej nr 380518W Aleksandrów - Cypriany - Etap II tak -

301 Teresin sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowice Etap I tak -
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302 Powiat sokołowski sokołowski 1
Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy - Patrykozy-Kolonia, 

na terenie gminy Bielany - etap I
tak -

303 Powiat sokołowski sokołowski 2
Modernizacja - przebudowa drogi powiatowej nr 3903W na odcinku Ceranów - Noski, na terenie 

gminy Ceranów
nie wniosek błędny

304 Bielany sokołowski 1 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ew. nr 496 i 490 w m. Bielany Jarosławy tak -

305 Bielany sokołowski 2
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rozbity Kamień - Wańtuchy - I etap na odcinku od km 

0+000 do km 0+650
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

306 Jabłonna Lacka sokołowski 1 Przebudowa drogi gminnej Morszków - Jabłonna Lacka tak -

307 Jabłonna Lacka sokołowski 2 Przebudowa drogi gminnej Stara Jabłonna - Tończa nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

308 Kosów Lacki sokołowski
Przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 960,00 mb w miejscowości Wólka Dolna, gmina 

Kosów Lacki
nie wniosek błędny

309 Repki sokołowski Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mołomotki - Gałki tak -

310 Sabnie sokołowski 1
Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geod. 345 w miejscowości Tchórznica 

Szlachecka
tak -

311 Sokołów Podlaski Gm. sokołowski 1 Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś tak -

312 Sterdyń sokołowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Kolonia tak -

313 Powiat szydłowiecki szydłowiecki 1 Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700 tak -

314 Powiat szydłowiecki szydłowiecki 2
Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów - gr. woj. odc. Huta - Antoniów w km 12+792 

do km 13+342
tak -

315 Chlewiska szydłowiecki 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta tak -

316 Chlewiska szydłowiecki 2 Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirowa w miejscowości Chlewiska tak -

317 Jastrząb szydłowiecki Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zaciszna tak -

318 Mirów szydłowiecki 1
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów w km 0+000 do 0+445 w istniejącym pasie 

drogowym
tak -
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319 Orońsko szydłowiecki Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. o nr ew. 56 w m. Gozdków, obręb Zaborowie tak -

320 Szydłowiec szydłowiecki 1 Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec tak -

321 Szydłowiec szydłowiecki 2 Przebudowa jezdni drogi gminnej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

322
Powiat warszawski 

zachodni

warszawski 

zachodni
Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W o dł. ok. 980 mb w m. Nowe Faszczyce, gm. Błonie tak -

323 Błonie
warszawski 

zachodni
Przebudowa drogi gminnej nr 410102W  w miejscowości Cholewy, gmina Błonie (etap II) tak -

324 Kampinos
warszawski 

zachodni
1

Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich 

granic działek 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos
tak -

325 Kampinos
warszawski 

zachodni
2 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Pasikonie nie wniosek błędny

326 Leszno
warszawski 

zachodni

Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. 

Leszno
tak -

327 Powiat węgrowski węgrowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna - (granica powiatu) Rozbity Kamień 

oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie, km 5+690,61 - km 6+110,61, dł. 420 mb
tak -

328 Grębków węgrowski 1 Przebudowa drogi gminnej Leśnogóra - Żarnówka tak -

329 Korytnica węgrowski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica tak -

330 Liw węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krypy tak -

331 Łochów węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Matały tak -

332 Miedzna węgrowski Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 376 w obrębie wsi Warchoły nie wniosek błędny

333 Sadowne węgrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocięte tak -

334 Stoczek węgrowski 1 Przebudowa drogi gminnej nr 420732 w miejscowości Stoczek, działka nr ew. 780, gmina Stoczek tak -

335 Wierzbno węgrowski 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka-Folwark, długość odcinka 130,00 mb tak -
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336 Wierzbno węgrowski 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00 mb tak -

337 Powiat wołomiński wołomiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz tak -

338 Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 430111W w miejscowości Chruściele Gmina Dąbrówka tak -

339 Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr 440 w msc. Starowola tak -

340 Klembów wołomiński 1
Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep w gminie 

Klembów, powiat wołomiński
tak -

341 Poświętne wołomiński 1
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów 

(gmina Poświętne)
tak -

342 Radzymin wołomiński 1
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żukowskiego w miejscowości Zawady, 

Gmina Radzymin
tak -

343 Radzymin wołomiński 2
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Szwoleżerów w miejscowości Stary 

Dybów, Gmina Radzymin
tak -

344 Strachówka wołomiński 1
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Równe gm. 

Strachówka
tak -

345 Tłuszcz wołomiński 1 Przebudowa drogi gminnej bez nazwy 1 (Jaźwie) od km 0+150,00 do km 0+709,78 tak -

346 Wołomin wołomiński 1 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Radosna we wsi Stare Lipiny tak -

347 Wołomin wołomiński 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

348 Długosiodło wyszkowski Przebudowa drogi gminnej nr 440203W w miejscowości Nowa Pecyna i Stara Pecyna tak -

349 Rząśnik wyszkowski Przebudowa drogi Ochudno - Morgi na działce o nr ewid. 418 tak -

350 Somianka wyszkowski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne tak -

351 Wyszków wyszkowski Przebudowa drogi gminnej w Leszczydole - Działki dł. 947.0m tak -

352 Zabrodzie wyszkowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać - etap I tak -

353 Powiat zwoleński zwoleński 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska tak -

354 Powiat zwoleński zwoleński 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń - Kroczów - Kazanów 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 2019

355 Kazanów zwoleński 1 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Osuchów tak -

356 Kazanów zwoleński 2
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kowalków 

Kolonia
nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

357 Policzna zwoleński 1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teodorów tak -

358 Policzna zwoleński 2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annów nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem

359 Przyłęk zwoleński Przebudowa drogi gminnej Przyłęk (Stara Wieś - III Gościniec) tak -

360 Tczów zwoleński 1 Przebudowa drogi gminnej Brzezinki Stare - Karolin odc. długości 840 mb tak -

361 Zwoleń zwoleński 1 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w m. Józefów gm. Zwoleń tak -

362 Żuromin St. żuromiński
Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn - 

Kobyla Łąka - odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00 oraz od km 1+836,20 do km 2+062,00
tak -

363
Lubowidz Miasto i 

Gmina
żuromiński Przebudowa drogi gminnej w m. Wylazłowo nie wniosek błędny

364 Lutocin żuromiński Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec tak -

365 Siemiątkowo żuromiński
Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia - Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie - Nowe Budy 

Osieckie odcinek od km 1+200,00 do km 1+845,00
tak -

366
Żuromin Gmina i 

Miasto
żuromiński 1 Rozbudowa ul. Morgowa w Będzyminie tak -

367 Powiat żyrardowski żyrardowski 1
Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa 

- (Cychry)
tak -

368 Powiat żyrardowski żyrardowski 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz - Jeruzal) gr. woj. - Wola Polska nie

brak środków finansowych, 

zadanie o priorytecie 1 

zostało objęte 

dofinansowaniem
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369 Mszczonów żyrardowski 1 Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej tak -

370 Mszczonów żyrardowski Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ew. 422/2 w Mszczonowie nie brak środków finansowych

371 Puszcza Mariańska żyrardowski 1 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniowe - Studzieniec tak -

372 Puszcza Mariańska żyrardowski 2 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandria - Waleriany - Pniowe tak -

373 Radziejowice żyrardowski Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Benenard od km 0+000 do km 0+340, dz. nr ew. 142 tak -

374 Wiskitki żyrardowski Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 607 w Wiskitkach tak -


