WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych
przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662
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Rodzaj wnioskodawcy

województwo

Gmina

Gmina

Gmina

gmina

gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Powiat

Gmina

Kod TERYT wnioskodawcy

1000000

1001022

1001022

1001022

1001062

1001062

1001083

1001083

1001083

1002000

1002052

Województwo

Powiat/miasto na
prawach powiatu

Gmina

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

Kwota
wnioskowanych
środków w zł

6 000 000,00

bełchatowski

bełchatowski

bełchatowski

bełchatowski

bełchatowski

bełchatowski

bełchatowski

bełchatowski

Bełchatów (gmina wiejska)

Bełchatów (gmina wiejska)

Bełchatów (gmina wiejska)

Rusiec (gmina wiejska)

Rusiec (gmina wiejska)

Zelów (gmina miejskowiejska)

Zelów (gmina miejskowiejska)

Zelów (gmina miejskowiejska)

kutnowski

kutnowski

1 500 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

5 000 000,00

2 000 000,00

1 800 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

7 420 000,00

Krzyżanów (gmina wiejska)

2 400 000,00

Szacowany koszt inwestycji
w zł

11 000 000,00

Przedmiot i krótki opis inwestycji
Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowe Zespołu Parków Krajobrazowych Filia w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 61, to projektowany, nowatorski budynek na planie koła
zawierający sale eduk.-konf., zesp. pomieszcz. administr., gospod., techn., szatnie i toalety. W proj. przewidziano nasadzenia sprzyjające wzmocnieniu bioróżnorodności,
ścieżki eduk. i rekreac., tablice poglądowe, modelowe instal. do czynnej ochrony przyrody oraz parking. Budynek będzie dostosowany dla osób niepełn. i starszych.

REKOMENDACJA
KOMISJI

6 000 000,00 zł

1 800 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszulice Górne. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami. Istotą
przedmiotowego projektu jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zdzieszulice Górne mającą na celu poprawę warunków infrastrukturalnych koniecznych dla
zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno–gospodarczego terenu objętego inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi podłączenie nowych odbiorców do nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

1 500 000,00 zł

1 500 000,00

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji – świetlicy w Emilinie wraz z wyposażeniem – polega na budowie nowego energooszczędnego budynku użyteczności publicznej z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, tj. pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, panele fotowoltaiczne. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca
integracji dla mieszkańców oraz Centrum zarządzania obiektami sportowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Bełchatów. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości powietrza
na terenie gminy.

1 500 000,00 zł

1 000 000,00

Przebudowa drogi w Dobiecinie – odcinek drogi o długości ok. 950 m. Przebudowa realizowana będzie w granicach istniejącego pasa drogowego, w otoczeniu którego
usytuowane są budynki mieszkalne oraz pola uprawne. Droga stanowi dojazd do szkoły podstawowej oraz do infrastruktury sportowej – Boisko ORLIK. Ze względu na zły stan
techniczny drogi planowane jest na newralgicznych odcinkach wykonanie nowej podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Droga ta stanowi połączenie
drogi powiatowej Nr 1912E z miastem Bełchatów. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

1 000 000,00 zł

7 000 000,00

3 500 000,00

1 909 113,37

Przedmiot:„Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ruścu”.Celem inw.jest zapew.dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszk.,zdrowym
jaki i niepełnospr.W wyniku realiz.inw. nastąpi popr.bazy przedszk., zostaną utw.nowe miejsca przedszkolne.Opis:budowa bud. 4-oddział.przedszkola w Ruścu wraz z
rozbudową pl.zabaw, zagosp. terenu, parkingami oraz infr.tech.Zakłada się, że przedszkole przezn.będzie łącznie dla 125 dz. – 4 oddziały po 25 dz. oraz klubik dz. dla 25 dz.

Przedmiot inwestycji: „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Ruścu”. Cel: głęboka termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w msc Rusiec. Celem bezpośrednim projektu będzie poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizacja, inteligentne zarządzanie energią,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co zredukuje znacząco koszty ogrzewania i wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej.

INWESTYCJA DOTYCZY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, WRAZ Z WYPROWADZENIAMI I PRZYKANALIKAMI W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA,
KOLONIA POŻDŻENICE, IGNACÓW. ZAKRES ROBÓT ZAKŁADA DODATKOWO ODTWORZENIE PASÓW DROGOWYCH. W RAMACH ZADANIA WYBUDOWANY ZOSTANIE
WODOCIĄG Z RUR PE FI ok.160 DŁUGOŚCI ok. 3759,60 MB ORAZ FI 40 DŁUGOŚCI ok. 316,50 MB, FI 90 DŁUGOŚCI ok. 83,00 MB

5 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

1 800 000,00 zł

2 200 000,00

INWESTYCJA DOTYCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ, WRAZ Z WYPROWADZENIAMI I PRZYKANALIKAMI W OBRĘBIE
PASA DROGOWEGO ULICY POPRZECZNEJ W ZELOWIE. ZAKRES ROBÓT ZAKŁADA DODATKOWO ODTWORZENIE PASÓW DROGOWYCH W ZAKRESIE PODBUDOWY W TŁUCZNIU.
W RAMACH ZADANIA WYBUDOWANA ZOSTANIE KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV FI 200, FI 160 DŁUGOŚCI 732 MB, KANALIZACJA DESZCZOWA FI 200, FI 500 DŁUGOŚCI
OK. 454,8 MB, WODOCIĄG FI 160, FI 90, FI 40 DŁUGOŚCI OK. 219,7 MB

2 000 000,00 zł

2 200 000,00

INWESTYCJA DOTYCZY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ, WRAZ Z WYPROWADZENIAMI I PRZYKANALIKAMI W OBRĘBIE
PASA DROGOWEGO ULICY LEŚNEJ W ZELOWIE. ZAKRES ROBÓT ZAKŁADA DODATKOWO ODTWORZENIE PASÓW DROGOWYCH W ZAKRESIE PODBUDOWY W TŁUCZNIU. W
RAMACH ZADANIA WYBUDOWANA ZOSTANIE KANALIZACJA SANITARNA Z RUR PCV FI 200, FI 160 DŁUGOŚCI OK. 700 MB, KANALIZACJA DESZCZOWA FI 500 DŁUGOŚCI OK.
550 MB, WODOCIĄG FI 160, FI 40 DŁUGOŚCI OK. 700 MB

2 000 000,00 zł

7 420 000,00

3 400 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z.o.o z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii oraz część Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie prac w branży: architektonicznokonstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji gazów medycznych.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów - dotyczy uporządkowania gospodarki wodnej na terenie gminy Krzyzanów. W ramach zadania
wybudowanych zostanie 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

7 420 000,00 zł

2 400 000,00 zł

Gmina Łanięta planuje realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102277E oraz drogi dojazdowej do pól (działka 118)”. Projekt zakłada wykonanie nowej
nawierzchni wraz z podbudową na istniejącej nawierzchni drogi. Odcinek drogi ma długość 1200 m i 625 m; szerokość jezdni 3,50 m (w rejonie mijanki i na łukach poziomych
5,00m), szerokość pobocza – 0,75m; kategoria ruchu KR1; klasa techniczna – droga dojazdowa. Odcinek drogi o długości 625 m łączy się z obu stron z drogami powiatowymi.
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Gmina

Gmina

Powiat

1002072

1003042

1004000

łódzkie

łódzkie

łódzkie

kutnowski

łaski

Łanięta (gmina wiejska)

Widawa (gmina wiejska)

łęczycki

793 000,00

1 249 259,87

1 343 849,00

800 000,00

1 249 259,87

1 343 849,00

793 000,00 zł

Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa. Drogi objęte wnioskiem są w złym stanie technicznym, przebiegaja przez tereny o gęstej
zabudowie, stanowiacej osiedle mieszkaniowe. Projektuje się jezdnię wykonaną z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m., chodniki wykonane z kostki brukowej na
podbudowie. Woda opadowa zostanie odprowadzona do wybudowanej wcześniej kanalizacji deszczowej. Dla poprawy bezpieczeństwa zostanie wykonane nowe
oznakowanie poziome i pionowe. Dla uspokojenia ruchu w obszarach zagrożonych potencjalnym kolizjami, zostanie wprowadzona aktywna sygnalizacja, a miejsca przejść dla
pieszych zostaną wyniesione.

Zadanie pn. „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim” – jest kompleksową inwestycją polegającą na poprawie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we
wszystkich placówkach oświatowo – wychowawczych Powiatu Łęczyckiego. W ramach powyższego zadania zostanie wykonane: budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w
dwóch placówkach oświatowych, budowa bieżni lekkoatletycznej, budowa boiska do piłki plażowej, zakup i montaż siłowni zewnętrznych dla pięciu placówek oraz zakup i
montaż urządzeń typu Street Workout w jednej placówce.

1 249 259,87 zł

1 343 849,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach. Pozwoli ona zmniejszyć koszt zużycia energii o 50 %.
Planowana jest także instalacja szybu windy zewnętrznej w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planuje się zadaszenie boiska wielofunkcyjnego
położonego na terenie szkoły lekką konstrukcją stałą oraz wyposażenie obiektu w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną w celu umożliwienia korzystania z obiektu zimą.
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Powiat

Gmina

gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

1021000

1004042

1006022

1006032

1006032

1006073

1006103

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

brzeziński

łęczycki

łódzki wschodni

łódzki wschodni

łódzki wschodni

łódzki wschodni

łódzki wschodni

3 700 000,00

Grabów (gmina wiejska)

Andrespol (gmina wiejska)

Brójce (gmina wiejska)

Brójce (gmina wiejska)

Koluszki (gmina miejskowiejska)

Rzgów (gmina miejskowiejska)

1 000 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

500 000,00

3 950 000,00

820 000,00

3 700 000,00

2 785 000,00

10 100 000,00

3 700 000,00 zł

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grabowie. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w Gminie Grabów poprzez modernizację budynku oświatowego szkoły podstawowej wraz z halą sportową w Grabowie. Realizacje
inwestycji wynika z przeprowadzonej diagnozy stanu obecnego.
W ramach przedmiotowej inwestycji na terenie obiektu zaplanowano następujące prace:
- wymiana 2 węglowych kotłów C.O. na gazowe kondensacyjne,
- wymiana instalacji C.O. wraz z grzejnikami,
- modernizacja systemu C.W.U. wraz z nowym zbiornikiem,
- wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą,
- montaż OZE,
- docieplenie przegród zewnętrznych szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- położenie nowego pokrycia dachowego.

Zakres:
- rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie (m.in. termomodernizacja budynku
administracyjnego, rozbudowa zbiornika uśredniającego ścieki dowożone, modernizacja istniejącego
reaktora, przepompowni głównej, stacji zlewowej, montaż dodatkowego areatora, rozbudowa systemu
składowania i osuszania osadu)
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janówka, Justynów, Stróża i Zielona Góra
(długość sieci: 10,2 km)

1 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 800 000,00

Przedmiotem inwestycji będzie budowa kompleksu sportowego w Gminie Brójce. Główną część inwestycji stanowić będzie budowa boiska do gry w piłkę nożną. W skład
inwestycji wejdzie zakup/budowa trybun oraz oświetlenie. Infrastrukturę towarzyszącą stanowić będą pomieszczenia socjalne – szatnie dla zawodników, pomieszczenie dla
trenerów oraz pomieszczenie gospodarcze. Całość inwestycji zostanie uzupełniona o ogrodzenie, a także część oddzielającą samo boisko od trybun dla publiczności.
Dodatkowo kompleks sportowy zostanie wyposażony w miejsca parkingowe.

1 500 000,00 zł

800 000,00

Przedmiotem inwestycji będzie budowa Skateparku w Gm. Brójce. Przedmiotowy obiekt infrastruktury sportowej będzie zlokalizowany w Bukowcu, na terenie rekreacyjnym
przy świetlicy wiejskiej. Skatepark będzie miał charakter streetowy, znajdujący się na betonowej powierzchni. Wyposażenie skateparku – obiekty skateingowe będą
wykonane z prefabrykantów żelbetowych. Obiekt będzie służył do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach. Zajmie powierzchnię ok. 304 m2. Inwestycja będzie
również obejmować ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół Skateparku.

500 000,00 zł

31 032 101,00

2 150 968,11

Przedmiotem inwestycji jest budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 2911 E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki wraz
z przebudową drogi powiatowej. Wybudowany zostanie bezkolizyjny układ drogowy w postaci tunelu pod torami PKP o długości 0,35 km. Inwestycja przewiduje przebudowę
drogi z jezdnią o szer. 6 m i jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 2,5 m, budowę dróg serwisowych, odwodnienie tunelu, bariery ochronne i windy dla
niepełnosprawnych

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w 5 ulicach w Gadce Starej i Starowej Górze o długości 2,75 km w pasach dróg gminnych wraz z
konieczną infrastrukturą techniczną. Gmina uzyskała 1,0 mln zł z pierwszym etapie naboru lecz dopiero razem z wnioskowaną kwotą ma możliwość realizacji zamkniętej
inwestycji w tych miejscowościach. Nowe osadnictwo wymaga budowy sieci i podłączenia nowych odbiorców, inwestycja nie jest możliwa do wykonania ze środków
własnych.

3 950 000,00 zł

820 000,00 zł
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Gmina

Powiat

Gmina

Gmina

Powiat

powiat

Gmina

Gmina

gmina

gmina

Gmina

Gmina

Gmina

1006113

1007000

1008011

1008072

1009000

1009000

1009013

1009013

1009032

1009072

1010032

1010062

1010082

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzki wschodni

Tuszyn (gmina miejskowiejska)

opoczyński

pabianicki

pabianicki

3 800 000,00

Konstantynów Łódzki

Pabianice (gmina wiejska)

pajęczański

pajęczański

pajęczański

pajęczański

piotrkowski

piotrkowski

piotrkowski

1 000 000,00

1 750 000,00

250 000,00

pajęczański

pajęczański

1 000 000,00

2 500 000,00

Działoszyn (gmina miejskowiejska)

Działoszyn (gmina miejskowiejska)

Nowa Brzeźnica (gmina
wiejska)

Strzelce Wielkie (gmina
wiejska)

Gorzkowice (gmina wiejska)

Moszczenica (gmina
wiejska)

Rozprza (gmina wiejska)

800 000,00

500 000,00

850 000,00

1 000 000,00

2 500 000,00

855 000,00

2 800 000,00

3 733 000,00

8 000 000,00

9 000 000,00

5 700 000,00

450 000,00

2 500 000,00

1 904 330,51

1 145 938,00

850 000,00

Projekt obejmuje zakresem budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do rosnących potrzeb lokalnych społeczności oraz
podniesienie jakości życia mieszkańców. Zostaną wybudowane nowe pkt. świetlne wraz z urządzeniami. Grupa docelowa: wszystkie osoby korzystające z infrastruktury
oświetleniowej na terenie gminy Tuszyn w tym szczególnie: mieszkańcy gminy, turyści.

Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby
przychodni i podstawowej opieki medycznej.Realizacja projektu ma doprowadzić w długoterminowej perspektywie do zwiększenia wykrywalności chorób w ich wczesnym
stadium, leczenia chorób oraz wydłużenia czasu życia mieszkańców.Projekt umożliwi usytuowanie gabinetów POZ, AOS, ZOL w jednej lokalizacji oraz rozszerzenie jego zakresu
działania

Inwestycja polega na budowie pełnowymiarowej hali sportowej w systemie pasywnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 5/7 wraz z
niezbędnym zapleczem sanitarno-technicznym i wyposażeniem. Prace obejmą wszystkie branże budowlane: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną, instalację
odgromową, deszczową. Wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Zagospodarowany zostanie teren wokół hali.

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem klasopracowni językowej”. Prace
obejmują także budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami retencyjnymi, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym
oraz instalacji elektrycznych, instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej, co, cwu i kanalizacji oraz budowę 19 miejsc parkingowych. Poprzez zakup niezbędnego
wyposażenia, sprzętu i oprogramowania zostanie utworzona klasopracownia do nauki języków obcych, która wesprze kluczowe kompetencje na rynku pracy a także umożliwi
nauczanie eksperymentalne

Przedmiotem projektu jest zakup ambulansu na potrzeby SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w sprzęt medyczny ośrodka rehabilitacji dziennej, zakładu opiekuńczoleczniczego, oddziału chorób wewnętrznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych. Zakup ambulansu dla SPZOZ w Pajęcznie oraz doposażenie w
sprzęt medyczny podstawowej opieki zdrowia wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Pajęczańskim. Efektem realizacji projektu będzie rozszerzenie
oferty świadczonych usług, podniesienie jakości i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pacjentów szpitala.

Inwestycja dotyczy „ Przebudowy drogi powiatowej nr 4522E Załęcze Małe-Bobrowniki- Działoszyn w miejscowości Działoszyn ul. Bankowa”. Przebudowa dotyczy odcinka o
łącznej powierzchni 9093 m2 drogi powiatowej nr 4522E. Projekt zakłada wykonanie nowej jezdni, chodników, zjazdów, poboczy i odwodnienia, które jest priorytetem dla
mieszkańców posiadających zabudowania przy przebudowywanej drodze. Projekt został zgłoszony do Wydziału Architektury i Budownictwa na podstawie zgłoszenia
AB.6743.1.621.2017.AKu z w dniu 11. 05.2017 r.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa targowiska gminnego w Działoszynie metodą „zaprojektuj i wybuduj”. Targowisko zostanie zaprojektowane i wykonane
zgodnie z warunkami jakie powinny spełniać takie obiekty zgodnie Rozporządzeniem Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 20.07.2016 r. Targowisko zostanie oświetlone,
utwardzone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w kanalizację deszczową oraz zadaszone stoiska zajmujące połowę
powierzchni handlowej.

1 000 000,00 zł

3 800 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 750 000,00 zł

250 000,00 zł

2 500 000,00 zł

800 000,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi gminnej Nr 109027E w miejscowości Posmykowizna. Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia oraz wykonanie
zbiornika chłonno-odparowującego, podbudowy, jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów indywidualnych do posesji oraz na pola. Dla wykonania robót niezbędne będzie
także dokonanie wykupu działek przyległych do pasa drogowego.

500 000,00 zł

Budowa 3 budynków Centrum Integracji Społecznej w Nowej Brzeźnicy w celu przeciwdziałania, ograniczenia i minimalizowania skutkom zdrowotnym i społecznych stanu
epidemiologicznego COVID-19 w których będą świadczone usługi rekreacyjno-sportowe i szkoleniowo-dydaktyczne usługi prozdrowotne, w tym dla potrzeb rehabilitacji osób
z niepełnosprawnościami z zapleczem sanitarnym w ramach zadań przysposabiających osoby niesamodzielne do życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

850 000,00 zł

3 999 557,07

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębowiec w Gminie Strzelce Wielkie, obejmująca dostosowanie obiektu pod
względem rozwiązań budowlanych na potrzeby przebudowy istniejącego układu technologicznego uzdatniania i tłoczenia wody oraz wykonanie odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Kalinowej w Strzelcach Wielkich.

1 000 000,00 zł

2 500 000,00

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych prowadząca do poprawy parametrów jej pracy, obejmująca wszystkie
konieczne do wykonania rodzaje robót budowalnych w tym polegające na budowie nowych elementów, rozbudowie istniejących i przede wszystkim na remoncie lub
wymianie tych zużytych.

2 500 000,00 zł

890 000,00

Inwestycja pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w miejscowości Srock” obejmuje budowę chodnika o szerokości zgodnej z wymogami wynikającymi z
zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Szacunkowa długość przedmiotowego chodnika
wynosi około 630 m.

855 000,00 zł

2 800 000,00

Zakres zadania polega na budowie odcinków ok. 2 km chodnika z wjazdami wzdłuż drogi krajowej nr 91 na terenie gminy Rozprza w miejscowościach, Ignaców, Rozprza oraz
Niechcice.
Planowana inwestycja realizowana jest w granicach pasa drogowego i w rozwiązaniach projektowych obejmuje budowę chodnika polegającego na rozebraniu, wyrównaniu i
ułożeniu warstw konstrukcyjnych i ułożeniu warstwy kostki betonowej, odwodnieniem, kanałem technicznym.

2 800 000,00 zł
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Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Powiat

1011012

1011012

1011043

1011062

1012011

1012022

1012032

1012053

1012122

1013000

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

poddębicki

poddębicki

poddębicki

poddębicki

radomszczański

radomszczański

radomszczański

radomszczański

radomszczański

rawski

Dalików (gmina wiejska)

Dalików (gmina wiejska)

Uniejów (gmina miejskowiejska)

Zadzim (gmina wiejska)

Radomsko (gmina miejska)

Dobroszyce (gmina wiejska)

Gidle (gmina wiejska)

Kamieńsk (gmina miejskowiejska)

Radomsko (gmina wiejska)

587 000,00

500 000,00

2 500 000,00

1 550 000,00

500 000,00

963 608,67

1 051 300,00

720 000,00

565 000,00

9 000 000,00

1 931 000,00

Przedmiotem inwestycji pn. "Budowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Dalików" jest budowa 100 szt. lamp hybrydowych. System zasilania będzie wykorzystywał
moduły fotowoltaiczne i turbinę wiatrowa jako jedyne źródło zasilania. lampy zostaną zainstalowane w 17 miejscowościach na gruntach należących do Gminy Dalików, w
niedostatecznie oświetlonych obszarach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców: przy drogach i obiektach użyteczności publicznej.

587 000,00 zł

1 750 000,00

Przedmiotem inwestycji pn. "Rozbudowa infrastruktury ściekowej na terenie gminy Dalików” jest budowa 2 km kanalizacji w Dalikowie oraz zakup ciągnika z beczkowozem
asenizacyjnym do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Umożliwi to odbiór większej ilości
ścieków i dostarczenie ich do oczyszczalni ścieków w Dalikowie.

500 000,00 zł

20 000 000,00

4 920 000,00

4 578 023,10

1 992 217,33

1 322 000,00

11 975 664,81

1 208 975,35

17 500 000,00

Przedmiotem projektu jest budowa pierwszego na terenie powiatu poddębickiego przedszkola integracyjnego w Uniejowie wraz niezbędną infrastrukturą,
zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem oraz zakupem pomocy dydaktycznych. Przedszkole będzie w pełni dostoswane dla osób niepełnosprawnych zarówno ruchowo
jak i intelektualnie.
Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest: „Poprawa efektywności systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zadzim poprzez przebudowę i rozbudowę stacji poboru i uzdatniania
wody w Woli Zaleskiej”. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie niezawodności, poprawy jakości i funkcjonowania gospodarki wodnej, w tym usprawnienie funkcjonowania
sieci wodociągowej na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe. Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie kompletnej dokumentacji wielobranżowej dla w/w zadania inwestycyjnego z uzyskaniem
niezbędnych decyzji administracyjnych;
- wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową SUW wraz z niezbędną
infrastrukturą technologiczną, budową rezerwowego ujęcia wody, budową zbiornika retencyjnego
wody czystej, budową zbiornika na odparowanie wód z płukania filtrów, doprowadzeniem elektryki
do nowoprojektowanego budynku technologicznego wraz z niezbędną automatyką i sterowaniem;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych;
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót budowlanych;
- zakup ciągnika o mocy 100 kM z beczką o pojemności 5 m3 dla obsługi pięciu stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zadzim oraz Oczyszczalni Ścieków w Kazimierzewie,
gm. Zadzim;
- zakup pojazdu serwisowego do obsługi stacji uzdatniania wody i oczyszczalni na terenie gminy

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku. Obejmuje budowę 7 obiektów dla 8 dyscyplin sportowych,
zaplecza,parkingu. Kompleks zawiera:bieżnię o nawierzchni poliuretanowej, rozbieg do skoku w dal,rozbieg skoczni do skoku wzwyż,rozbieg rzutni do rzutu oszczepem,płytę
boiska z trawy syntetycznej z wybiegami,parking,ciągi piesze, utwardzenie pod trybuną,pod wiaty,pod zeskokiem skoczni do skoku wzwyż, opaska przy
parkingu,zjazd,trawniki,umocnienia skarp.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszyce.
W chwili obecnej na terenie Gminy Dobryszyce znajduje się 730
opraw oświetleniowych, w tym: 685 sztuk opraw sodowych, 23 sztuki opraw żarowych, 22 sztuki opraw rtęciowych. W ramach niniejszej inwestycji planuje się wymianę
wskazanych powyżej opraw oświetleniowych ulicznych na oprawy energooszczędne LED.
Wykaz prac obejmujących modernizację i budowę oświetlenia ulicznego: wymiana 730 sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach, budowa linii kablowych i montaż
80 sztuk opraw oświetleniowych oraz modernizacja 28 sztuk układów sterowania oświetlenia.
Celem niniejszej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy. Potencjalną grupą docelową inwestycji są mieszkańcy Gminy Dobryszyce w liczbie 4.368 osób. Jako interesariuszy inwestycji można wymienić mieszkańców
Gmin sąsiednich, a także osoby przebywające czasowo lub przejazdem w Gminie Dobryszyce, przedsiębiorców i inne instytucje z terenu Gminy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ujęcia wody wraz z odcinkiem rurociągu doprowadzającego wodę do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ciężkowice Gmina
Gidle. W ramach inwestycji przewiduje się budowę budynku technologicznego stacji oraz przystosowanie go do funkcji jaką ma pełnić w systemie zaopatrzenia w wodę.
Ujęciem podstawowym dla stacji wodociągowej będzie istniejąca studia głębinowa zlokalizowana na terenie działki nr 661.

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku wraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Budynek hali będzie ogólnodostępnym obiektem
użyteczności publicznej przeznaczonym, dla uczniów szkoły, jak i dla mieszkańców miasta i okolic. Na hali będzie możliwość gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa
na pełnowymiarowych boiskach. Budynek połączony będzie z budynkiem szkoły Obiekt został tak zaprojektowany, aby mógł funkcjonować niezależnie od czasu pracy szkoły.

Inwes. polega na bud. sieci kan. sanitarnej w m. Dziepółć, w poł. z remontem naw. drogi, w pasie której zlok. będą urządzenia kan. Zad. obejmuje bud. kan. sanitarnej
grawitacyjnej DN200mm o dł. 553,5m i kan. tłocznej DN90mm o długości 241,5m, jednej przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą tow. oraz przyłączy kan.w granicy pasa
drog. W ramach bud.sieci kanalizacji sanitarnej wyk. zostaną 32 szt. przyłączy. Po zakończeniu bud. sieci kan. wyremontowana zostanie droga o łącznej długości 560 mb.

Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, zgodnie z opracowanym - programem funkcjonalno-użytkowym.
1) Nowy Blok Operacyjny – z pomieszczeniami wymaganymi przepisami prawa oraz pomieszczeniem do sterylizacji.
2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIT) – oddział 4 łóżkowy
3) Łącznik z głównym budynkiem i łącznik z budynkiem oddziału wewnętrznego;
4) Winda
Zostanie zakupione wyposażenie do bloku operacyjnego oraz OIT.
Podmiot leczniczy, jednostka podległa Powiatowi, otrzymał pozytywną opinię o celowości inwestycji Wojewody Łódzkiego 19.10.2020 r.

2 500 000,00 zł

1 550 000,00 zł

500 000,00 zł

963 608,67 zł

1 051 300,00 zł

720 000,00 zł

565 000,00 zł

9 000 000,00 zł
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Powiat

Powiat

Powiat

1014000

1014000

1014001

łódzkie

łódzkie

łódzkie

sieradzki

2 232 600,00

sieradzki

800 000,00

sieradzki

757 813,00

10 000 000,00

5 500 000,00

757 813,00

Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wkładu pokrywającego wydatki związane
z przebudową odcinka drogi powiatowej 1700E od DW 479 do msc. Ruda. Przebudowa odcinka drogi
zakłada: wymianę konstrukcji jezdni, poszerzenie 4 286 m odcinka do szer. 6.00mb, budowę chodników
(szer. 1,5-2m) oraz przebudowę istniejących, wykonanie pasa zieleni, budowę w obrębie szkoły
wyniesionego przejścia dla pieszych, wykonanie pobocza o szer. 1-1,5m, peronów przystankowych oraz
przejść dla pieszych.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej 1751E-ul. Reymonta w Sieradzu. Zakres
prac obejmie przebudowę odcinka o dł. 1,23 km istniejącej drogi pod KR-3 z wykonaniem nowej
konstrukcji, budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m z kostki brukowej, wykonanie
oświetlenia ulicznego, wykonanie kanalizacji deszczowej (570mb), budowa rowu drogowego,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz aktywnego oznakowania przy przejściu dla
pieszych z czujnikiem obecności pieszego.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie II etapu modernizacji części pomieszczeń budynku szkolnego, wymiana oświetlenia, wymiana grzejników oraz wykonanie elewacji
budynku. Ponadto w ramach pozwolenia na budowę wykonana będzie przebudowa części ścian zewnętrznych oraz wydzielenie stref pożarowych poprzez zastosowanie
przegród oddzielenia pożarowego.

2 232 600,00 zł

800 000,00 zł

757 813,00 zł

Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu (pow. 0,43ha):
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Gmina

gmina

Gmina

gmina

gmina

Gmina

Gmina

powiat

gmina

1014011

1014011

1014062

1014062

1014062

1014093

1014113

1015000

1015062

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

sieradzki

sieradzki

sieradzki

sieradzki

sieradzki

sieradzki

sieradzki

Sieradz (gmina miejska)

Sieradz (gmina miejska)

Goszczanów (gmina wiejska)

Goszczanów (gmina wiejska)

Goszczanów (gmina wiejska)

Warta (gmina miejskowiejska)

Złoczew (gmina miejskowiejska)

skierniewicki

skierniewicki

1 000 000,00

600 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

600 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

Maków (gmina wiejska)

2 000 000,00

1 000 000,00

10 000 000,00

1 854 705,88

3 021 814,36

5 683 337,64

2 650 000,00

1 864 915,41

6 500 000,00

5 803 597,50

1 000 000,00 zł

Przedmiotem zadania jest rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury poprzez budowę nowej sali kinowej, pracowni artystycznych oraz pomieszczeń administracyjnych.
Nowopowstały obiekt będzie połączony nadwieszonym łącznikiem nad ciągiem pieszym z istniejącym budynkiem SCK - budynkiem Teatru Miejskiego w Sieradzu. Efektem
projektu będzie inwestycja, która zdecydowanie przyczyni się do podniesienia standardu życia społeczno - kulturalnego w regionie sieradzkim.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego składającego się z boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą techniczną. Pełny zakres inwestycji obejmuje
budowę: boiska, systemu nawadniania, bieżni (3 tory), budynku sanitarno-szatniowego, trybun, ławek trenerów i zawodników, parkingów i drogi wewnętrznej, instalacji:
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej. W ramach inwestycji konieczna jest budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej.

Przedmiotem inwestycji jest budynek Urzędu Gminy zlokalizowany w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 19. Inwestycja polegała będzie na: wymianie pokrycia dachowego z
eternitu na blachę, montażu układu paneli fotowoltaicznych, modernizacji układu grzewczego i źródła ciepła, wymianie żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła na
energooszczędne, ociepleniu budynku; wymianie starych okien i drzwi, montażu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla wybranych
pomieszczeń.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 114401E na odcinku Goszczanów - Karolina. Inwestycja polegała będzie na rozbudowie odcinka o długości 3,986 km.
Zakres prac obejmował będzie: wykonanie nawierzchni o szerokości 5 m, wykonanie rowów i poboczy, budowę zjazdów, wykonanie choodnika (w początkowym odcinku)
oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka, przedszkola , szkoły oraz poprawa życia lokalnej społeczności poprzez „Budowę drogi gminnej Roźdżały – Józefka o
długości 2,20 km, szerokości jezdni 5m. Zaprojektowana droga zachowuje dotychczasowy przebieg trasy po istniejącym śladzie. Istniejąca droga przebiega poza terenem
zabudowanym i łączy wsie Rożdżały i Józefka. W chwili obecnej jest to jezdnia o nawierzchni szutrowej oraz tereny przyległe do drogi. Pas drogowy nie jest wydzielony.
Wzdłuż drogi występują lasy. Odbywa się po niej ruch miejscowej ludności.

Zadanie pn. „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Lututowskiej w Złoczewie“polegać będzie na budowie nowego boiska rekreacyjnego o
nawierzchni ze sztucznej trawy.Na działce, na której planowana jest budowa boiska rekreacyjnego przewidziane jest utwardzenie dla ruchu pieszego, wykonanie
tzw.piłkochwytów,ogrodzenia z siatki.Przewiduje się wykonanie oświetlenia oraz nagłośnienia boiska,wykonanie drenażu odwadniającego,zaplecza boiska,urządzenie zieleni
wokół boiska.

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E na odcinku od miejscowości Słomków do granicy z powiatem Łowickim” o długości 3,887 km, w ramach
której nastąpi: poszerzenie jezdni do 6,0 m, ułożenie warstw bitumicznych na całej powierzchni szerokości jezdni, utworzenie obustronnych poboczy ziemnych o szerokości
1,0 m; odtworzenie istniejących rowów obustronnych (w m. Pszczonów doprowadzenie wody opadowej za pomocą wpustów ulicznych) oraz wykonanie zjazdów na działki
przyległe.

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105301E i przebudowa drogi gminnej 115264E" Jest to droga gminna prowadząca z Makowa-Maków
Kolonia-Wola Makowska. Jest to jedna z ważniejszych dróg w gminie. Przy drodze tej zlokalizowany jest najwiekszy zakład pracy firma AGARIS oraz wiele firm lokalnych,
ponadto droga prowadzi do najważniejszych obiektów publicznych tj. kościoół parafialny, cmentarz Szkoła Podstawowa, żłobek, hala sportowa. Na powyższe zadanie wydane
jest już pozwolenie na budowę.
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Inwestycja obejmuje przebudowę kładki dla pieszych i remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4346E – ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim nad rzeką
Wolbórką, powiat tomaszowski, województwo Łódzkie. Podstawowy cel inwestycji to wykonanie kładki o wymaganej klasie nośności polegający na rozbiórce istniejących
przęseł i wykonanie nowej konstrukcji przęseł kładki, remont filarów i przyczółków, a także remont chodników na dojściach do kładki.

W ramach inwestycji planuje się budowę żłobka publicznego. Obiekt przyjmie formę budynku parterowego, niepodpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Obiekt będzie posiadał ekologiczne źródło energii tj. instalację fotowoltaiczną. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu: plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci do
lat 3, parking dla samochodów, ogrodzenie obiektu. Obiekt będzie przystosowany do sprawowania opieki nad 90 dziećmi w kilku grupach żłobkowych.

Budowa budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego w msc. Ujazd. Zakres:budowa obiektu
dwukondygnacyjnego z wieżą do suszenia węży, instalacją sanitarną, siecią teletechniczną +CCTV +DVBT +sieci sygnalizacji włamaniowej i p.poż., wyposażeniem stałym i
ruchomym, zagosp. terenu. Budynek będzie stanowił siedzibę dla jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i zespołu wyjazdowego Ratownictwa
Medycznego typu „P”.

Inwestycja obejmuje utworzenie pracowni komputerowych w 4 szkołach i doposażenie 1 ośrodka egzaminacyjnego, dla których organem prowadzącym jest powiat wieluński.
Przedsięwzięcie obejmuje również: zakup komputerów, laptopów, tablic interaktywnych i projektorów. Poprawa bazy informatycznej umożliwi wprowadzenie nowoczesnych
metod i narzędzi nauczania, poprawi jakość kształcenia. Przedsięwzięcie zgodne jest z prognozą zapotrzebowania MEN na pracowników deficytowych w zawodach
szkolnictwa branżowego.

Przedmiotem wniosku jest uzyskanie środków na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w
miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”. W ramach projektu wykonany zostanie system kanalizacji zbiorczej dla ścieków
komunalnych
oraz system zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Inwestycja polega na termomodernizacji i wymianie dachu budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach. Wykonane zostaną następujące prace: docieplenie ścian,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi zewnętrzne) oraz wymiana dachu.
Przedmiotem inwestycji będzie„ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Nietuszyna, Bolków - ( Etap IV – Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Nietuszyna )", której celem jest odprowadzenie ścieków bytowych z terenu objętego inwestycja do
gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudlice. Jest to ostatni etap realizacji całości zadania dla miejscowości Nietuszyna. Trasa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
zlokalizowaną będzie w pasach drogowych oraz na terenach działek prywatnych dla których inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomościami. Zakres prac
obejmuje roboty ziemne, roboty montażowe i roboty odtworzeniowe drogowe.

Przedmiotem wniosku jest budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną, budowa dojścia do boiska i remont placu apelowego, budowa placu zabaw dla klas 1-3 i
remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Skomlinie.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przygotowanego w 2020 r. projektu budowalnego zabezpieczeń wieży zamkowej wchodzącej w skład ruin zamku w Bolesławcu.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych i konserwacyjnych. Celem inwestycji jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturalnego, jakim są ruiny
zamku w Bolesławcu (XIV-wieczna wieża zamkowa o wysokości 22 m i ruiny murów obwodowych). Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i konieczne jest go przed
destrukcyjnym działaniem czynników zewnętrznych (m.in. woda, sole, kwasy, grzyby) powodujących erozję elementów budowli, które z wiekiem i wskutek uszkodzeń straciły
naturalną powłokę ochronną.

Przedmiotem inwestycji jest budowa SUW w m. Rębieskie. Istniejące urządzenia są wyeksploatowane, wykazują liczne oznaki korozji i są obciążone znacznym ryzykiem
poważnej awarii skutkującej przerwami w dostawie wody do odbiorców. Wysokie koszty remontów oraz obsługi kwalifikują obiekt pilnej do przebudowy. W zakres inwestycji
wchodzi m.in: budowa budynku technolog. SUW, zbiornika do magazynowania wody uzdat., żelbetowego osadnika wód popł., budowa rurociągów wod-kan, rozbiórka ist.
budynku hydroforni i gosp. istniejących obudów studni głębinowych, zbiornika wód popł.

Przebudowa drogi powiat. nr 5106 E w Zgierzu, w ciągu ul. Piłsudskiego, na odcinku ul. Piątkowskiej (DW 702) do ul. Jaracza (PKP) o długości łącznej 1120 m w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Przebudowa zakłada dwa etapy realizacji. Pierwszy etap od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul 1 Maja (530m) i drugi etap od ul. 1 Maja do wiaduktu
PKP (590m). Przewidywane prace to wykonanie odwodnienia, przebudowa jezdni, wykonanie zjazdów i zatoczki autobusowej, przebudowa i uzupełnienie części chodnika.

Planowana inwestycja na terenie kompleksu sportowego MOSiR, przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu obejmuje:
- modernizację boiska piłkarskiego 100x60m z wraz z podbudową – sztuczna nawierzchnia trawiasta na shock padzie z niepalnym granulatem EPDM z recycklingu, spełniająca
wymogi ppoż dla nawierzchni pod hale pneumatyczne;
- budowę zadaszenia w postaci hali pneumatycznej wraz z kompleksowym wyposażeniem, w tym systemem wentylacji, oświetleniem LED, mocowaniem (szacowane wym.
115x74m, wys. do 21,74m).

Budowa nowoczesnego stadionu sportowego, który będzie służył mieszkańcom gminy Głowno. Inwestycja przewiduje wybudowanie stadionu wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
z zastosowaniem rozwiązań służących ochronie środowiska – OZE. Stadion przeznaczony do: rozgrywania meczów piłki nożnej, zawodów lekkoatletycznych dla szkół, ćwiczeń
bojowych dla OSP i organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. Oprócz boiska o nawierzchni z trawy naturalnej oraz 4 torów bieżni powstanie infrastruktura – trybuny,
zaplecze socjalne, sanitarne, parking i miejsca dla służb ratowniczych.

Przebudowa drogi gminnej Nr 120123E w Opalankach. Istniejący odciek drogi gminnej posiada nawierzchnię bitumiczną o niezadawalającym stanie wymagającym
wzmocnienia. Jezdnia szerokości 3,5 m zlokalizowana w istniejącym pasie drogowym, a oś projektowanej drogi pokrywa się z drogą istniejącą. Odwodnienie odbywa się jako
powierzchniowe na tereny przyległe. Długość odcinka planowanej przebudowy ~ 1400 mb.

700 000,00 zł

1 500 000,00 zł

100 000,00 zł

200 000,00 zł

600 000,00 zł

400 000,00 zł

729 246,22 zł

500 000,00 zł

360 000,00 zł

500 000,00 zł

500 000,00 zł

3 500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

500 000,00 zł

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Gmina

powiat

powiat

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

1020092

1021000

1021000

1021011

1021011

1021011

1021032

1061011

1062011

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

zgierski

Zgierz (gmina wiejska)

brzeziński

2 000 000,00

brzeziński

brzeziński

brzeziński

brzeziński

brzeziński

Łódź

Piotrków Trybunalski

500 000,00

4 000 000,00

Brzeziny (gmina miejska)

Brzeziny (gmina miejska)

Brzeziny (gmina miejska)

Dmosin (gmina wiejska)

Miasto Łódź

Miasto Piotrków Trybunalski

500 000,00

1 000 000,00

280 000,00

500 000,00

2 000 000,00

3 700 000,00

2 500 000,00

5 560 000,00

1 000 000,00

1 050 000,00

500 000,00

787 200,00

13 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

125 377 676,76

325 738 324,06

Przedmiotem inwestycji będzie: Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ustronie. Zakres prac obejmuje remont stacji uzdatniania wody wraz z wymianą instalacji i
urządzeń technologicznych w budynku SUW, oraz częściową zmianę technologii uzdatniania wody obejmującą płukanie złoża filtracyjnego wodą uzdatnioną ze zbiorników
retencyjnych i powietrza podawanego przez dmuchawę. Wydajność rzeczywista SUW będzie wynosić Q max= 60 m3 /h. W ramach inwestycji, planuje się w zakresie branży
konstrukcyjno - budowlanej wykonanie płyty fundamentowej pod filtry, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku wraz z wymianą orynnowania, remont
połaci dachowej budynku SUW wraz z ociepleniem stropo-dachu, remont budynku SUW, remont pomieszczeń, a także demontaż istniejących piecy węglowych. Nastąpi
wymiana zasilania elektrycznego SUW, instalacji elektrycznej SUW. Ujęcie wody i Stacja Uzdatniania Wody, które są strategicznym obiektem infrastruktury w rejonie,
stanowią zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców miejscowości Ustronie, Jedlicze A i Jedlicze B. W celu zapewnienia ciągłych dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody
uzdatnionej, istotną kwestią jest niezawodność stacji uzdatniania. Aby uniknąć w przyszłości ewentualnych awarii niezbędna jest modernizacja SUW.

Budowa szybów windowych wraz z przebudową klatek schodowych oraz montaż dźwigów osobowych w budynkach powiatowych (siedziby Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych, Liceum Ogólnokształcącego, DPS, PCPR, wydziałów Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych). Zasadność
inwestycji podkreśla fakt, iż wskazane podmioty świadczą wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych. Zastosowanie usprawnień wspierać będzie
zasadę dostępności budynków.

Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 5100 E na odcinku Grzmiąca – Janinów o długości ok. 3,6 km. Zadanie obejmuje dokumentację projektową, roboty
budowlane oraz nadzór inwestorski. Projektuje się poszerzenie istniejącej szerokości nawierzchni jezdni do 5,50 m, obustronne utwardzenie poboczy kruszywem o szerokości
1,00 m i grubości 12 cm, przebudowę zjazdów, przepustu pod drogą, odmulenie rowów przydrożnych oraz przebudowę 4 jednostronnych skrzyżowań z drogami gminnymi.

Projekt polega na przebudowie drogi w ul. Polnej na odcinku 600 mb. obejmującej położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową, odwodnieniem, budowę chodnika na
długości 130 mb oraz montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym – linie segregacyjne, próg zwalniający, bariery segmentowe. W
istniejącym stanie droga jest nieutwardzona, nie posiada oznakowania poziomego i pionowego. Na wnioskowanym odcinku nie ma chodnika a ruch pieszych odbywa się po
jezdni.

Projekt polega na ekologicznej modernizacji miejskiej pływalni w Brzezinach i obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 KW na dachu budynku wraz z pracami
przygotowawczymi w zakresie dachu, wymianę rury zjeżdżalni na ocieploną wraz z pracami modernizacyjnymi, wymianę zbiorników przelewowych i filtrów w technologii
uzdatniania wody basenowej i wykończeniowe prace wewnętrzne w obrębie łazienek i szatni z wymianą szafek na sterowane elektronicznie.

Rozbudowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Moniuszki w Brzezinach poprzez budowę bezpiecznego placu zabaw, w skład którego wejdą m.in. stół okrągły,
ścianki wspinaczkowe, most linowy, huśtawki (w tym wagowa integracyjna), bujaki na sprężynach, piaskownica, tablica kredowa, ścianki funkcyjne wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (wymiana nawierzchni dojścia do placu zabaw, nawierzchnie bezpieczne, wymiana ogrodzenia z poszerzeniem wejścia, nowe nasadzenia, pergole,ławki i kosze
na śmieci)

Projekt obejmuje swym zakresem:
- przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie
Inwestycja obejmuje zewnętrzne i wewnętrzne roboty budowlane na budynku OSP w Kołacinie, w którym mieści się również Świetlica Wiejska w Kołacinie.
- przebudowę kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej.
Inwestycja obejmuje zewnętrzne i wewnętrzne roboty budowlane na budynkach OSP w Woli Cyrusowej. W dwóch z nich mieszczą się również Świetlice Wiejskie w Woli
Cyrusowej.

Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej
Zakres inwestycji:
-przebudowa konstrukcji jezdni oraz skrzyżowania ulic Krakowska-Biegunowa i Krakowska-Siewna –
rondo,
-budowa nawierzchni drogi rowerowej chodników kanalizacji deszczowej,
-przebudowa peronów przystankowych, zjazdów, krawężników obrzeży i odwodnienia,
-przebudowa oświetlenia sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
-montaż mebli miejskich i nowe nasadzenia zieleni.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim,
w pasach drogowych ulic, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
9KDL i 13KDL.
Projektowana powierzchnia zabudowy: jezdnie - 3480 m2, progi zwalniające - 136 m2, ścieżka rowerowa
i pieszo-rowerowa - 1255 m2, zjazdy - 260 m2, chodniki - 1955 m2, zatoki postojowe - 415 m2, tereny
zielone - 2105 m2.
Wody opadowe odprowadzone zostaną do systemu kanalizacji deszczowej.
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