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ZAŁĄCZNIK NR 5. NAJWAŻNIEJSZE OBECNE I PRZYSZŁE INWESTYCJE W RÓŻNYCH OBSZARACH ROZWOJU 

 
 
 

Najważniejsze obecne i przyszłe inwestycji w różnych obszarach rozwoju  
 

Gmina Modernizacja lub 
rozbudowa urządzeń 
komunalnych  

Rozwiązania w 
zakresie 
zintegrowanego 
transportu 
publicznego  

Zwiększenie 
aktywności 
gospodarczej ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
potrzeb infrastruktury  

Rozbudowa oferty 
turystyczno-
kulturalnej  

Optymalizacja polityki 
mieszkaniowej  

Modernizacja 
systemu 
szkolnictwa z 
uwzględnieniem 
szkolnictwa 
zawodowego  

Miasto Pionki 1. Internet szansą 
rozwoju 
mieszkańców Gminy 
Miasta Pionki - 
Internet szansą 
rozwoju 
mieszkańców Gminy 
Miasta Pionki – 4 mln  
 

- - - - - 

Gózd 1. Internet  gminie 
Gózd – szansą na 
lepsze jutro – 1,15 
mln zł  
2. Projekt EA i BW – 
baza wiedzy o 
Mazowszu i 
elektroniczna 
administracja – 40 
tys. zł 

1. Powierzenie gminie 
Miasta Radomia 
zadania organizacji 
przewozu w 
komunikacji miejskiej 
na linii nr 24 – 155 tys. 
zł  

1. Plan 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
– 0,25 mln zł  

1. Przystosowanie 
budynku świetlicy w 
m. Klwatka dla 
potrzeb XXI wieku – 
świetlice wiejska – 
0,54 mln 
2. Rozbudowa 
budynku remizy 
strażackiej w 
Kiedrzynie – 0,32 mln 

- 1. Reintegracja 
społeczna i 
zawodowa 
„szansa”, 
aktywizacja 
społeczna i 
zawodowa – 0,7 
mln zł 
2. Dokumentacja i 
budowa sali 
gimnastycznej przy 
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3. Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 
w Goździe – 4,45 mln 
zł  
 

3. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w 
Grzmucinie – 0,24 
mln zł 
 

SP w Kuczkach – 
2,27 mln zł  
3. Remont i 
modernizacja 
boiska przy zespole 
szkół w Kuczkach – 
1,54 mln  
 

Iłża  1. Budowa systemu 
kanalizacji 
zagrodowej w gminie 
Iłża – 7,9 mln zł  
2. Rozwój 
elektronicznej 
administracji w 
samorządach – 24 tys. 
zł  

- 1. Aktywność - 
kluczem do sukcesu 
POKL – 0,32 mln zł 

1. Rewitalizacja 
rynku miejskiego – 1 
mln zł 
2. Rozbudowa i 
nadbudowa świetlico 
– strażnicy w Kotlarce 
– 0,6 mln zł  
3. Budowa Sali 
widowiskowej przy 
DK Iłża – 6 mln zł  

- 1. Partnerstwo dla 
społeczeństwa 
informacyjnego 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
cyfrowemu w 
gminie Iłża – 1,87 
mln zł  

Jastrzębia  1. Rozwój 
elektronicznej 
administracji – 38 tys. 
zł 
2. Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowości Lesiów 
– 1,4 mln zł  
 

- - - 1. Budowa placów w 
pięciu 
miejscowościach 
gminy Jastrzębia – 
0,34 mln  
2. Urządzenie placu w 
centrum Jastrzębi – 
0,43 mln zł 

1. Inwestując w 
człowieka – wzrost 
poziomu 
aktywności 
zawodowej, 
samooceny, 
zmniejszanie 
obszaru 
wykluczenia 
społecznego – 0,32 
mln zł 

Jedlińsk 1. Rozbudowa sieci 
wodociągowej – 0,5 
mln zł  

1. Budowa dróg 
gminnych – 6 mln zł 
2. Przebudowa drób 
gminnych – 7 mln zł 

1. Budowa targowiska 
„zieleniak” – 1,5 mln zł  

1. Budowa 
ogólnodostępnych 
wielofunkcyjnych 

1. Budowa mieszkań 
socjalnych – 10 mln zł  

1. 
Zagospodarowanie 
terenu przy 
szkołach 
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2. Modernizacja 
dwóch i budowa 
jednej nowej stacji 
uzdatniania wody – 
7,1 mln zł 
3. Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
– 20 mln zł 
4. Budowa wodnego 
zbiornika 
retencyjnego – 3 mln  
5. Zakup urządzeń 
wyposażenia do 
urzędu gminy – 156 
tys. zł  
6. Budowa 
monitoringu – 300 
tys. zł  
7. Budowa Centrum 
Zdrowia w Jedlińsku 
– 4,56 mln zł  

3. Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 
– 1 mln zł  

boisk sportowych – 
5,5 mln zł  
2. Projektowanie i 
budowa ścieżek 
rowerowych – 5 mln 
zł 
3. Budowa tras nordic 
walking – 37 tys. zł 
4. Budowa siłowni 
plenerowych 260 tys. 
zł 
5. Zagospodarowanie 
centrów 5 wsi – 3,13 
mln zł  

podstawowych 
(kompleksy boisk 
sportowych i 
urządzeń 
sportowych) – 6,12 
mln zł  
2. Modernizacja 
kotłowni węglowej 
na gazową i 
termomodernizacja 
budynku szkolnego 
we Wsoli – 1 mln zł  
3. Zakup 
komputerów do 
pracowni 
informatycznych i 
innych urządzeń 
multimedialnych – 
350 tys. zł  
4. Zakup placów 
zabaw dla 5 szkół – 
250 tys. zł  
5. Zakup urządzeń, 
zakup urządzeń 
wyposażenia 
gospodarczego 
szkół – 150 tys. z  

Jedlnia-Letnisko  1. Budowa sieci 
kanalizacyjnej 
sanitarnej w 
miejscowościach 
Groszowice, 
Lasowice, 

    1. Zakup sprzętu 
komputerowego 
wraz z dostępem 
do internetu dla 
mieszkańców 
gminy – 1,75 mln zł 
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Myśliszewice – 3,13 
mln zł  
2. Przebudowa z 
rozbudową 
oczyszczalni ścieków 
– zwiększenie 
przepustowości 
oczyszczalni – 4,91 
mln zł 
3. Budowa sieci 
kanalizacyjnej w 
Jedlni – Letnisko oraz 
Sadkowie – 4,13 mln 
zł  
4. Opracowanie 
projektów kanalizacji 
sanitarnej dla 
miejscowości: 
Antoniówka, 
Dawidów, Siczki, 
Wrzosów – 0,24 mln 
zł  
5. Opracowanie 
projektów kanalizacji 
sanitarnej dla 
miejscowości: 
Cudnów, Maryno, 
Słupica, Gzowice 
Kolonia, Gzowice 
Folwark, Piotrowice – 
0,24 mln  
6. Opracowanie 
projektów kanalizacji 

2. Równy dostęp do 
zatrudnienia 
osobom 
zagrożonym 
wykluczeniem 
społecznym – 0,53 
mln zł 
3. Zwiększenie 
zakresu i poprawa 
jakości współpracy 
pomiędzy NGO a 
administracją 
publiczną – 0,24 
mln zł 
4. Szkoła równych 
szans Programy 
Rozwojowe Szkół – 
ZSO Jedlnia 
Letnisko – 94 tys. zł 
ZSO Natolin – 98 
tys. zł 
5. Tu mieszkam – tu 
decyduję – wzrost 
znaczenia procesu 
konsultacji 
społecznych wśród 
pracowników jst i 
przedstawicieli ngo 
– 83 tys. zł 
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sanitarnej dla 
miejscowości: 
Myśliszewice – 0,12 
mln zł 
7. Opracowanie 
projektów kanalizacji 
sanitarnej dla 
miejscowości: Rajec 
Poduchowny – 0,14 
mln zł 
8. Projekt 
oczyszczania zalewu – 
0,18 mln zł  

Kowala 1. Stworzenie 
zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu – 
14 tys. zł 
2. Rozwój 
elektronicznej 
administracji w 
samorządach – 19 tys. 
zł  
3. Budowa 
przydomowych 
oczyszczalnie ścieków 
– 4,33 mln zł  

    1. Budowa Sali 
gimnastycznej przy 
PSP Mazowszany 
wraz z 
przedszkolem – 3,5 
mln zł  
2. Projekt e-kowala 
nowoczesna gmina 
– przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
cyfrowemu – 1,45 
mln zł  
3. Projekt 
www.pomockowala 
@łączymy z 
przyszłością.pl – 
0,75 mln zł 

Pionki 1. Wdrożenie i 
eksploatacja 
systemów 
informatycznych – 

1. Budowa drogi 
gminnej Tadeuszów – 
Suskowola 0,83 mln zł 

1. Projekt 
„Aktywizacja 
bezrobotnego 
powrotem do życia 

1. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w 
miejscowości 
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poprawa 
informatyzacji – 39 
tys. zł  
2. Odbieranie i 
zagospodarowanie 
stałych odpadów 
komunalnych – 0,59 
mln zł 
3. Budowa kanalizacji 
Czarna Wincentów 
Płachty – 7,26 mln zł  

2. Budowa drogi 
gminnej w 
miejscowości Czarna – 
0,82 mln zł  
3. Przebudowa drogi 
gminnej w 
miejscowości 
Poświętne – 0,7 mln zł  

zawodowego” – 
poprawa jakości i 
efektywności pracy – 
0,4 mln  

Suskowola – 3,5 mln 
zł  

Przytyk 1. Tworzenie 
zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu – 
18 tys. zł  
2. Rozwój 
elektronicznej 
administracji – 2,3 
tys. zł 
3. Odbiór i transport 
odpadów 
komunalnych – 0,32 
mln zł  

 1. Przygotowanie 
terenów pod 
utworzenie Centrum 
Dystrybucji i 
Przetwórstwa 
Rolnego – 5,39 mln zł  

1. Budowa tras nordic 
walking  

1. Wykonanie usług 
optymalizacji 
oświetlenia o 
podwyższonym 
standardzie – 1,75 
mln zł  

1. Budowa 
przedszkola w 
Przytyku – 2,5 mln 
zł  

Skaryszew 1. Zamknięcie i 
rekultywacja miejsko-
gminnego 
składowiska odpadów 
komunalnych w 
Skaryszewie – 0,77 
mln zł  
2. Rozwój 
elektronicznej 
administracji w 

1. Przebudowa drogi 
w miejsc. Chomentów 
Puszcz – 80 tys. zł  
2. Przebudowa drogi 
w miejsc. Kłonowiec 
Kurek – 160 tys. zł 
3. Przebudowa drogi 
w miejsc. Miasteczko 
4. Przebudowa mostu 
na rzece 

1. Zakup sprzętu - 
dotacja celowa na 
projekt BW - 
przyspieszenie 
wzrostu 
konkurencyjności 
wojew. 
Mazowieckiego – 14 
tys. zł  

1. Rozbudowa i 
zmiana sposobu 
użytkowania części 
budynku remizy OSP 
z przeznaczeniem na 
utworzenie Ośrodka 
Społeczno-
Kulturalnego w 
miejscowości 

1. Termomodernizacja 
budynku i budowa c. 
o. w budynku PSP w 
Modrzejowicach – 
200 tys. zł  
 

 



 

 
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 
tel. +48 483 631 594  ●  fax. +48 483 620 208 
mpu@mpu.radom.pl 

 

   

 

S
t
r
o

n
a
7

 

samorządach 
województwa 
mazowieckiego – 28 
tys. zł 
 

Modrzejowica w 
miejscowości 
Modrzejowice – 720 
tys. zł  
4. Przebudowa ul. 
Gajowej w miejsc. 
Maków – 190 tys. zł  
5. Przebudowa ul. 
Kopernika w 
Skaryszewie – 113 
tys. zł  
6. Przebudowa ulic 
Żytniej i Chabrowej w 
Skaryszewie – 174 
tys. zł  
7. Przebudowa 
zjazdów i budowa 
zatoki autobusowej 
na terenie PSP w 
Odechowie – 70 tys. 
zł 

Chomentów Puszcz – 
0,76 mln zł 
 

Wierzbica  1. Modernizacja ujęć 
wodnych i 
oczyszczalni ścieków 
– 3 mln zł 

1. Budowa i 
przebudowa dróg 
gminnych – 5 mln zł  
 

1. Budowa dróg 
dojazdowych do 
terenów 
przeznaczonych na 
działalność 
gospodarcza – 2,5 mln 
zł 
 

1. Budowa ścieżek 
rowerowych – 3 mln 
zł 

1. Budowa budynku z 
mieszkaniami 
socjalnymi – 2,5 mln 
zł  
2. Uzbrojenie 
terenów pod 
budownictwo 
jednorodzinne – 1 
mln zł 

 

Wolanów 1. Zakup komputerów 
z oprogramowaniem 
– 0,54 mln zł  

 1. Nie czekaj bądź 
aktywny – projekt 
POKL – 0,7 mln zł 
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2. Program 
upowszechniania 
konsultacji 
społecznych – 44 tys. 
zł  
3. Rozwój 
elektronicznej 
administracji – 25 tys. 
zł 

Zakrzew 1. Modernizacja i 
rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w 
Gminie Zakrzew – 1,5 
mln zł  
2. Rozbudowa 
infrastruktury 
wodociągowej i 
kanalizacyjnej w 
Gminie Zakrzew – 0,7 
mln zł  
3. Rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej 
w m-ci Janiszew - 
etap "0" (Drożyna, 
Zielona) – 221 tys. zł  
4. Budowa kanalizacji 
w m. Janiszew (prace 
projektowe) – 141 
tys. zł  
5. Tworzenie 
zintegrowanych baz 

1. Przebudowa i 
budowa dróg 
gminnych – 2 mln zł 
2. Przebudowa drogi 
powiatowej Dąbrówka 
Podłężna – Janiszew – 
100 tys. zł 

  1. Modernizacja 
zbiornika wodnego 
Zakrzew – Pieńki – 
100 tys.  
2. Modernizacja 
zbiornika wodnego 
Mleczków – prace 
projektowe – 20 tys. 
zł  
3. Budowa Muzeum 
Pożarnictwa w 
Dabrówce Podłężnej 
– 0,86 mln zł  
4. Budowa Centrum 
rekreacji w m. Gulin  
Budowa Centrum wsi 
Zatopolice II etap – 
0,41 mln  
5. Modernizacja płyty 
boiska Taczów (prace 
projektowe) – 15 tys. 
zł 

1. Budowa 
oświetlenia ulicznego 
– 144 tys. zł 
2. Centrum wsi 
Milejowice (prace 
projektowe) – 30 tys. 
zł  
3. Budowa centrum 
wsi Zakrzewska Wola 
II etap – 120 tys. zł  
4. Budowa Centrum 
wsi Zatopolice II etap 
– 46 tys. zł  
 
 

1. Koncepcja 
budowy zespołu 
obiektów 
oświatowo - 
sportowych w m. 
Bielicha – 200 tys. 
zł  
2. Zakup działki pod 
budowę obiektów 
oświatowo - 
sportowych w m. 
Bielicha – 500 tys. 
zł  
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wiedzy o Mazowszu – 
6 tys. zł  
6. Rozwój 
elektronicznej 
administracji w 
samorządach – 14 tys. 
zł 
7. Rozbudowa 
komisariatu Policji w 
Zakrzewie – 0,25 mln 
zł  

6. Wykonanie trybun 
na boisku w 
Golędzinie – 60 tys. zł 

Orońsko 1. Kanalizacja gminy 
(od 2008 do 2015) – 
3,86 mln zł  
2. Rozwój 
elektronicznej 
administracji – 25 tys. 
zł  

1. Poprawa stanu dróg 
gminnych i budowa 
nowych – 132 tys. zł  

1. Przyspieszenie 
wzrostu 
konkurencyjności 
wojew. 
Mazowieckiego przez 
budowę 
społeczeństwa 
informacyjnego – 13 
tys. zł 

1. Budowa 
infrastruktury 
sportowej w Orońsku 
– 0,48 mln zł  
2. Instalacja CO w 
budynku OSP – 61 
tys. zł 
 

1. Od bierności do 
aktywności – program 
aktywnej integracji w 
gminie Orońsko – 0,61 
mln zł 

 

Miasto Radom  1. Projekt Strategia 
rozwoju miejskiego 
ROF – 2,51 mln zł  
2. Bezpłatny internet 
dla mieszkańców 
zagrożonych 
wykluczeniem 
cyfrowym – 6,3 mln 
zł  
3. Przebudowa i 
doposażenie 
Radomskiego 
Szpitala 

1. Budowa obwodnicy 
południowej w 
Radomiu – 160 mln zł 
2. Poprawa systemu 
transportu 
publicznego w 
Radomiu poprzez 
zakup nowego taboru 
oraz rozbudowę 
infrastruktury 
towarzyszącej – 15 
mln zł  
3. Wdrażanie karty 
miejskiej i systemu 

1. Nowa szansa – 
aktywizacja 
zawodowa 
mieszkańców 
Radomia 
pozostających bez 
zatrudnienia o 6 
miesięcy – 2,62 mln zł 
2. Projekt systemowy 
„Aktywność szansą na 
lepsze jutro” – 
zwiększenie 
aktywności społecznej 
i zawodowej klientów 

1. Rewitalizacja 
parku Leśniczówka – 
7 mln zł 
2. Rewitalizacja 
Starego Ogrodu – 6 
mln zł  
3. Dotacja 
przedmiotowa na 
wkład własny do 
projektu Teatru 
Powszechnego w 
Radomiu – 200 tys. zł 
4. Budowa hali 
sportowo-

 1. Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 
w Radomiu – 4,61 
mln zł 

1. Lepsza edukacja 
najlepszą 
inwestycją – 
wyrównywanie 
szans edukacyjnych 
uczniów mających 
problemy w nauce 
– 3,86 mln zł  
2. Partnerski 
projektu szkół 
Comenius – 238 
tys. zł  
3. Projekt Leonardo 
da Vinci – staże i 
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Specjalistycznego – 
2,86 mln zł  
4. Tworzenie 
zintegrowanych baz 
wiedzy o Mazowszu – 
96 tys. zł  
5. Rozwój 
elektronicznej 
administracji – 48 tys. 
zł  
6. Adaptacja 
budynku przy ul. 
Dzierzkowskiej na 
potrzeby 
Środowiskowego 
Domu Pomocy – 3,0 
mln  
7. Budowa budynku 
administracyjno-
socjalnego dla 
Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 2  
8. Rozbudowa 
centrali telefonicznej 
– 90 tys. zł  
9. Zakup i utrzymanie 
oprogramowania do 
obsługi mienia 
komunalnego – 129 
tys. zł  
10. Zakup i 
utrzymanie 

dynamicznej 
informacji 
pasażerskiej w 
Radomiu – 8,9 mln zł  
 
 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej – 4,42 mln 
zł   
3. Po prostu pracuj – 
aktywizacja zawodowa 
osób 
niepełnosprawnych – 
0,41 mln zł  
4. Wracam do pracy – 
wspieranie rozwiązań 
na rzecz godzenia 
życia zawodowego 
mieszkańców Radomia 
– 0,78 mln zł 
5. Sporządzenie 
dokumentacji 
projektowo-
budowalnej układu 
komunikacyjnego wraz 
z infrastrukturą – 
strefa Wośniki – 
uzbrojenie terenów 
przemysłowych – 0,5 
mln zł  
 

widowiskowej – 80 
mln zł  
5. Budowa hali 
tenisowej z kortami – 
12 mln zł  
6. 
Termomodernizacja 
budynków Amfiteatru 
– 0,34 mln zł  
7. 
Termomodernizacja 
budynku Resursy 
Obywatelskiej – 0,24 
mln zł  
8. Udzielenie 
wsparcia w 
utworzenie ośrodka 
kultury romskiej – 0,3 
mln zł  

praktyki 
zagraniczne – 267 
tys. zł  
4. Prosta sprawa 
kwalifikacje to 
podstawa – 
wyrównywanie 
szans edukacyjnych 
uczniów – 10,8 mln 
zł  
5. Stop 
uzależnieniom – 
wybieram 
aktywność – 
przeciwdziałanie 
oraz propagowanie 
zdrowego stylu 
życia wśród 
uczniów – 2,96 mln 
zł   
6. Rozbudowa i 
realizacja robót 
budowalnych w 
istniejącym 
budynku Zespołu 
Szkół Plastycznych 
– 8,5 mln zł 
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oprogramowania do 
obsługi systemu 
odpadów – 270 tys. zł  
11. Zakup i 
utrzymanie programu 
– ewidencja ludności 
– 20 tys. zł 
12. Zakup sprzętu i 
aparatury medycznej 
wraz z adaptacją 
pomieszczeń dla 
potrzeb Radomskiego 
Szpitala 
Specjalistycznego – 
11,23 mln zł  

 
 
 
 


