
 

Lista 1000                                                                                                                 
lokalnych inwestycji,                                                                            

które mogłyby zostać sfinansowane  
z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) 

 

Lp. Samorząd Nazwa zadania 

1 Aleksandrów 

Łódzki (6) 

1. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków stanowiących mieszkaniowy zasób 

komunalny gminy Aleksandrów Łódzki. 

2. Budowa instalacji geotermalnej dla ciepłowni miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. 

3. Zakup autobusów elektrycznych obsługujących komunikację gminną. 

4. Budowa efektywnych energetycznie mieszkań komunalnych. 

5. Kontynuacja wymiany pieców na paliwa stałe. 

6. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. 

2 Biłgoraj (7) 7. Modernizacja ciepłowni miejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

8. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Biłgoraju wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

9. Uzyskanie efektywności energetycznej w gminie Miasto Biłgoraj. 

10. Rewitalizacja Parku Nowakowskiego i budowa bulwarów nad rzeką Białą Ładą. 

11. Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicami: J. Korczaka, Wesołą, Parkową i Polną. 

12. Poprawa infrastruktury drogowej w os. Różnówka. 

13. System retencjonowania wód roztopowych i opadowych na terenie miasta. 

3 Białystok (21) 14. Budowa nawierzchni ul. Sterowej i Zwierzynieckiej od nr. 56A. 

15. Budowa nawierzchni ul. Ziołowej wraz z oświetleniem. 

16. Budowę nawierzchni ul. Miętowej. 

17. Budowa nawierzchni łącznika ul. Raginisa z ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

18. Budowa nawierzchni ul. Długiej. 

19. Budowa nawierzchni ul. Edwarda Pajkerta. 

20. Budowa nawierzchni ul. Portugalskiej. 

21. Budowa nawierzchni ul. Nadrzecznej wraz z infrastrukturą. 

22. Budowa nawierzchni ul. Fregatowej. 

23. Budowa nawierzchni i oświetlenia ul. Ignacego Mościckiego. 

24. Budowa ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż ul. Piasta (od ul. Wołyńskiej do ul. 

Włościańskiej). 

25. Przedłużenie i budowa nawierzchni ul. Władysława Bełzy do ul. Gen. Władysława 

Andresa. 

26. Budowa parkingu na ul. Bitwy Białostockiej. 

27. Termomodernizacja 4 przedszkoli: PS 39, PS 68, PS 46, PS 78. 

28. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 47. 

29. Przebudowa i modernizacja VI Liceum Ogólnokształcącego. 

30. Budowa stołówki i auli w II Liceum Ogólnokształcącego. 

31. Rewitalizacja osiedla Bema, w tym rewitalizacja stawu przy ul. Bema. 

32. Przebudowa ul. Poleskiej i ul. Towarowej z przejściami pieszo – rowerowymi pod 



 
torami. 

33. Rozbudowa ul. Szosa Ełcka. 

34. Budowa kontynuacji ul. 1 KDZ na osiedlu Bagnówka.   

4 Bielsko-Biała 

MZD (19) 

Miasto (42) 

35. Rozbudowa ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Romualda Traugutta do ronda 

Hulanka w Bielsku-Białej. 

36. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. 

37. Rozbudowa ulicy Krzemionki wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Krzemionki z ulicą 

Wyzwolenia w Bielsku-Białej. 

38. Rozbudowa skrzyżowania Armii Krajowej, Bora Komorowskiego, Partyzantów w 

Bielsku-Białej. 

39. Rozbudowa ulicy Rudawka i ulicy Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej 

S52 w Bielsku-Białej. 

40. Rozbudowa skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Witosa w Bielsku-Białej. 

41. Rozbudowa ulicy Biwakowej i ulicy Kopytko w Bielsku-Białej. 

42. Rozbudowa ulicy Wapiennej w Bielsku-Białej. 

43. Rozbudowa ulicy Łuczników na odcinku od ul. Karpackiej do ul. Jeżynowej w Bielsku – 

Białej. 

44. Rozbudowa ulicy Antycznej w Bielsku-Białej. 

45. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ul. Warszawskiej z ul. 

Mazańcową. 

46. Rozbudowa Alei gen. Władysława Andersa w Bielsku-Białej w zakresie przebudowy 

istniejących ciągów pieszych i rowerowych 

47. Rozbudowa ulic Partyzantów w Bielsku-Białej w zakresie przebudowy istniejących 

ciągów pieszych i rowerowych. 

48. Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku-Białej. 

49. Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad 

ul. Janusza Korczaka. 

50. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Lwowskiej w Bielsku-Białej. 

51. Rozbudowa ul. Polnej w Bielsku-Białej. 

52. Rozbudowa ulic Bystrzańskiej w Bielsku-Białej w zakresie przebudowy istniejących 

ciągów pieszych i rowerowych. 

53. Rozbudowa ulicy Juliana Tuwima na odcinku od ulicy Władysława Broniewskiego do 

ulicy Joachima Lelewela oraz ulicy Władysława. 

Broniewskiego od ulicy PCK do ulicy Juliana Tuwima w Bielsku-Białej. 

54. Wirtualna elektrownia w Bielsku-Białej. Przedmiotem projektu będzie budowa instalacji 

fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej będących własnością 

Miasta Bielska-Białej wraz z magazynami energii oraz podłączenie instalacji do sieci. 

55. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej – etap II Projekt polega na 

udzielaniu grantów na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz magazynów energii) 

wytwarzających energię cieplną i elektryczną w budynkach jednorodzinnych, na terenie 

Bielska-Białej.  



 
56. Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Bielsku-Białej wraz z budową 

Centrum Zarządzania Ruchem.  

57. Zakup autobusów z napędem wodorowym, wraz z niezbędną infrastrukturą. 

1. Zakup 39 autobusów z napędem wodorowym klasy MAXI (12-m). 

2. Budowa infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów z napędem 

wodorowym, obejmującej: a) budowę zadaszenia dla autobusów; 

b) budowę infrastruktury do przyjmowania; magazynowania i wydawania wodoru; 

c) budowę stacji transformatorowej wraz z przyłączem i instalacją zasilania ładowarek; 

d) modernizację hal napraw do obsługi autobusów; 

e) zabudowę i podłączenie 10 ładowarek dwustanowiskowych o mocy 44 kW.  

58. Zakup taboru elektrycznego (12 autobusów z napędem elektrycznym klasy MAXI o dł. 

12 m.) 

59. Termomodernizacja 12 bielskich placówek oświatowych. 

60. Podłączenie zasobów komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z 

termomodernizacją lub remontem kompleksowym wybranych budynków. 

61. Wymiana niskoemisyjnych źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe w zasobach 

komunalnych, połączona z termomodernizacją lub remontem generalnym wybranych 

budynków. 

62. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. Adaptacja obiektów 

historycznego dworca kolejowego do nowych zadań oraz rozbudowa o obiekty 

komercyjne,przebudowa peronów oraz układu komunikacyjnego w obrębie dworca 

kolejowego, zadaszenieperonów kolejowych oraz budowa dworców autobusowych,a 

także parkingów wielopoziomowych dla samochodów osobowych. 

63. Rozbudowa ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Romualda Traugutta do ronda Hulanka w 

Bielsku-Białej. 

64. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. 

65. Rozbudowa ulicy Krzemionki wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Krzemionki z ulicą 

Wyzwolenia w Bielsku-Białej. 

66. Rozbudowa skrzyżowania Armii Krajowej, Bora Komorowskiego, Partyzantów w 

Bielsku-Białej. 

67. Rozbudowa ulicy Rudawka i ulicy Hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej 

S52 w Bielsku-Białej. 

68. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wyzwolenia z ulicąWitosa w Bielsku-Białej. 

69. Rozbudowa ulicy Biwakowej i ulicy Kopytko w Bielsku-Białej. 

70. Rozbudowa ulicy Wapiennej w Bielsku-Białej. 

71. Rozbudowa ulicy Łuczników na odcinku od ul. Karpackiej do ulicy Jeżynowej w Bielsku-

Białej. 

72. Rozbudowa ulicy Antycznej w Bielsku-Białej. 

73. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej ulicy Warszawskiej z ulicą 

Mazańcowicką w Bielsku-Białej. 

74. Rozbudowa Alei gen. Władysława Andersa w Bielsku-Białej w zakresie przebudowy 

istniejących ciągów pieszych i rowerowych. 

75. Rozbudowa ulic Partyzantów w Bielsku-Białej w zakresie przebudowy istniejących 

ciągów pieszych i rowerowych. 

76. Rozbudowa ulicy Zuchów w Bielsku-Białej. 



 
77. Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad 

ul. Janusza Korczaka. 

78. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Lwowskiej w Bielsku-Białej. 

79. Rozbudowa ulicyPolnej w Bielsku-Białej. 

80. Rozbudowa ulic Bystrzańskiej w Bielsku-Białej w zakresie przebudowy istniejących 

ciągów pieszych i rowerowych. 

81. Rozbudowa ulicy Juliana Tuwima na odcinku od ulicy Władysława Broniewskiego do 

ulicy Joachima Lelewela oraz ulicy Władysława Broniewskiego od ulicy PCK do ulicy 

Juliana Tuwima w Bielsku-Białej. 

82. Rozbudowa Przedszkola nr 24. 

83. Remont basenu przy Szkole Podstawowej 37. 

84. Budowa tężni solankowej wraz z przebudową układu drogowego. 

85. Rozbudowa schroniska dla zwierząt. 

86. Budowa hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 25. 

87. Termomodernizacje obiektów szkolnych. 

88. Zagospodarowanie centrum Hałcnowa. 

89. Budynek Rady Osiedla Krausa. 

90. Modernizacja zabezpieczeń PPOŻ w przedszkolach. 

91. Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Stawowa / Spółdzielców. 

92. Bielska Szkoła Przemysłowa - modernizacja obiektu zabytkowego. 

93. Przebudowa Centrum Gimnastyki Korekcyjnej Lompy. 

94. Modernizacja ścian budynku Liceum im. Żeromskiego. 

Modernizacja kompleksu sportowego Sprint Zapora w Wapienicy. 

5 Bydgoszcz (11) 95. Termomodernizacja budynków bydgoskich szkół, przedszkoli, obiektów przeznaczonych 

na działalność mieszkańców, w tym społeczników.  

96. Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Bydgoszczy. 

97. Inwestycje w odnawialne źródła energii: fotowoltaika i inne źródła w tym wytwarzane i 

wykorzystywane w spółkach miejskich w Bydgoszczy. 

98. Zakup niskoemisyjnych nowoczesnych tramwajów. 

99. Poprawa bezpieczeństwa: budowa rond i likwidacja niebezpiecznych miejsc na ulicach 

Bydgoszczy. 

100. Budowa portu multimodalnego Bydgoszcz-Łęgnowo. 

101. Transformacja cyfrowa miasta Bydgoszczy: eusługi publiczne, wyposażenie w 

infrastrukturę informatyczną gminę i jej jednostki organizacyjne, w szczególności 

szkoły. 

102. Rozwój oferty biznesowej: zwiększenie dostępu do obszarów inwestycyjnych i 

obiektów wsparcia biznesu, kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w 

BPPT. 

103. Rekultywacja terenów skażonych i poprzemysłowych oraz ich przygotowanie do 

dowolnego wykorzystania z poszanowaniem środowiska. 

104. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulic w Bydgoszczy. 

105. Budowa nowoczesnego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Bydgoszczy. 



 
6 Ciechanów (9) 106. Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów 

elektrycznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie. 

107. Termomodernizacja 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu „Bloki” w 

Ciechanowie. 

108. Termomodernizacja budynków sześciu szkół podstawowych w Ciechanowie. 

109. OZE – wsparcie dla mieszkańców Ciechanowa w instalacji paneli fotowoltaicznych i 

pomp ciepła. 

110. Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej w Ciechanowie. 

111. Budowa wschodnio – północnej obwodnicy Ciechanowa – przedłużenie alei Unii 

Europejskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi do dwóch dróg wojewódzkich. 

112. Budowa Park&Ride wraz z siecią połączeń drogowych przy Dworcu Przemysłowym w 

Ciechanowie. 

113. Budowa spójnej sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie. 

114. Budowa zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko w Ciechanowie. 

7 Czeladź (9) 115. Przebudowa i rozbudowa nieużytkowanego budynku warsztatów mechanicznych na 

terenie byłej KWK Saturn w Czeladzi przy ul. Dehnelów wraz z zagospodarowaniem 

terenu na potrzeby krytego basenu. 

116. Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej oraz 

budynkach komunalnych w Czeladzi. 

117. Budowa ścieżek rowerowych łączących Czeladź z miastami ościennymi. 

118. Termomodernizacja budynków komunalnych w Czeladzi. 

119. Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej w mieście Czeladź. 

120. Cyfrowa infrastruktura czeladzkich szkół. 

121. Likwidacja niskiej emisji na terenie Czeladzi poprzez wymianę nieekologicznych źródeł 

ciepła. 

122. Rozwój i modernizacja bazy sportowo – rekreacyjnej w Czeladzi. 

123. Rozwój i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w Czeladzi. 

8 Dąbrowa (10) 124. Budowa kanalizacji na terenie gminy (do skanalizowania pozostało 7 miejscowości, w 

tym miejscowość Skarbiszów). 

125. Odnowienie i zagospodarowanie zamku w Dąbrowie. 

126. Utworzenie centrum wsi w Chróścinie. 

127. Zagospodarowanie zabytkowego centrum w Ciepielowicach. 

128. Budowa nowej infrastruktury drogowej. 

129. Odtworzenie i odmulenie gminnych rowów i zbiorników wodnych. 

130. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w dworku w Chróścinie. 

131. Utworzenie kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Dąbrowie. 

132. Modernizacja auli przy szkole podstawowej w Dąbrowie. 

133. Wdrożenie rozwiązań związanych z poprawą efektywności energetycznej (modernizacja 

oświetlenia ulicznego, fotowoltaika i magazyny energii w obiektach gminnych). 



 
9 Elbląg (6) 134. Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu. 

135. Transformacja cyfrowa Elbląga umożliwiająca pracę zdalną oraz naukę on-line. 

136. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Modrzewina w Elblągu. 

137. Miejska Strefa Aktywności – integracja międzypokoleniowa. 

138. Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg. 

139. Przebudowa systemu produkcji i dystrybucji ciepła w Elblągu. 

10 Gliwice (10) 140. Budowa nowego budynku szpitala w Gliwicach. 

141. Dekarbonizacja gliwickiego systemu ciepłowniczego poprzez utworzenie Parku Zielonej 

Energii do produkcji energii z odpadów oraz wykorzystanie energii ścieków 

komunalnych oraz dywersyfikacji centralnego źródła ciepła. 

142. Gliwicki Obszar Gospodarczy - przygotowanie i uzbrojenie nowych terenów 

inwestycyjnych. 

143. Obwodnica Gliwic - domknięcie ciągu komunikacyjnego wokół południowo-zachodniej 

części Gliwic. 

144. Modernizacja i przebudowa zabytkowego kompleksu Radiostacja Gliwice wraz z 

utworzeniem stałej wystawy. 

145. Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria w Gliwicach. 

146. Rozbudowa lotniska w Gliwicach. 

147. Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej 

(GPTTEL). 

148. Bulwary Kłodnicy - budowa i rozbudowa tras rowerowych wzdłuż rzeki Kłodnicy oraz 

Kanału Gliwickiego wraz z włączeniem do sieci tras rowerowych sąsiednich gmin. 

149. Budowa budynku przy ul. Dworskiej z przeznaczeniem na żłobek i przedszkole miejskie. 

11 Głowno (5) 150. Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Głowna w oparciu o 

energooszczędne technologie. 

151. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta.  

152. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie. 

153. Termomodernizacja budynku po byłym gimnazjum miejskim w Głownie. 

154. Rewitalizacja parku w rejonie ulic Dworskiej i Wigury w Głownie. 

12 Dobromierz (4) 155. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy 

Dobromierz - budynek Urzędu Gminy, SP Roztoka i świetlica w Czernicy. 

156. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie gminy. 

157. Modernizacja basenu kąpielowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobromierzu. 

158. Rozwój publicznych walorów turystycznych w gminie Dobromierz (Ekozwiedzanie 

Dobromierza z rekonstrukcją grodziska w Dobromierzu). 

13 Długołęka (12) 159. Budowa trzeciej Oczyszczalni Ścieków. 

160. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

161. Kompleksowe remonty i przebudowy szkół, wraz z doposażeniem w OZE. 

162. Budowa lekkoatletycznej hali sportowej energooszczędnej wyposażonej w Odnawialne 

Źródła Energii. 

163. Modernizacja oświetlenia drogowego. 

164. Program dla mieszkańców dotyczący wymiany starych kotłów węglowych w budynkach 

mieszkalnych. 



 
165. Fotowoltaika – projekt grantowy dla mieszkańców. 

166. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

167. Budowa dróg dla rowerów. 

168. Budowa obwodnic miejscowości gminnych. 

169. Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

170. Budowa parków kieszonkowych na terenie gminy Długołęka. 

171. Budowa centrów przesiadkowych – parkingi Park&Ride przy stacjach kolejowych. 

14 Góra (1) 172. Przebudowa oczyszczalni ścieków w gminie. 

15 Michałowo (4) 173. Budowa gminnego przedszkola w technologii pasywnej. 

174. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. 

175. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Michałowie (rozwój 

 przedsiębiorczości na terenach wiejskich). 

176. Budowa biogazowni rolniczej. 

16 Pieszyce (8) 177. Budowa całorocznej gondoli/wyciągu na Wielką Sowę w Górach Sowich. 

178. Stworzenie Eko-parku biznesowo-turystycznego w Górach Sowich poprzez uzbrojenie 

terenu, budowę dróg i infrastruktury, dającą możliwość rozwoju przemysłu 

turystycznego w Naturze 2000 i Parku Krajobrazowym Gór Sowich. 

179. Budowa magistrali wodociągowej Lubachów-Dzierżoniów, niezbędnej dla zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. 

180. Budowa Zakładu Technicznej Utylizacji Odpadów na terenie powiatu 

dzierżoniowskiego. 

181. Budowa - kontynuacja budowy obwodnicy Dzierżoniowa. 

182. Budowa drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka. 

183. Przebudowa drogi wojewódzkiej 383 na odcinku Dzierżoniów-Walim. 

184. Rozbudowa tras rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. 

17 Pruszcz 

Gdański (3) 

185. Budowa centralnego ujęcia wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi na terenie gminy.  

186. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Pruszcza Gdańskiego.  ł 

187. Zielona retencja - budowa parków retencyjnych na terenie gminy..  (.  

18 Radków (9) 188. Odbudowa linii kolejowej Ścinawka Średnia (PL) – Broumov – 

Mezimesti (CZ). 

189. Odbudowa linii kolejowej Ścinawka Średnia – Radków (Góry Stołowe). 

190. Budowa kolei gondolowej Radków – Góry Stołowe. 

191. Parkingi u podnóża Szczelińca Wielkiego w celu ochrony walorów Parku Narodowego 

Gór Stołowych. 

192. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 387 Ścinawka Średnia – Karłów –Kudowa Zdrój 

wraz z ciągami pieszo – rowerowymi. 

193. Gazyfikacja miejscowości Ścinawka Średnia. 

194. Gazyfikacja Wambierzyc. 

195. Rozbudowa ośrodka wodnego i modernizacja terenów rekreacyjnych nad zalewem 

radkowskim. 



 
196. Budowa lądowiska dla helikopterów i samolotów lekkich u podnóża Gór Stołowych w 

miejscowości Gajów. 

19 Myszków (4) 197. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Myszkowie. 

198. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Myszkowie. 

199. Przygotowanie terenów inwestycyjnych (w tym scalenie i wykup gruntów, 

uregulowanie kwestii technicznych i prawnych) doprowadzenie niezbędnej 

infrastruktury (woda, gaz, energia) na cele przemysłowe, usługowe. 

200. Budowa lokalnej infrastruktury energetycznej w ramach Klastra Energii Powiatu 

Myszkowskiego. 

20 Grudziądz (14) 201. Budowa niskoemisyjnego oświetlenia na terenie Grudziądza. 

202. Likwidacja niskiej emisji na obszarze Grudziądza. 

203. Zmniejszenie energochłonności oraz zmniejszenie emisyjności wytwarzania energii 

cieplnej i elektrycznej dla miejskich obiektów sportowych. 

204. Rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczych w Grudziądzu – obszar Południe. 

205. Rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczych w Grudziądzu – obszar Północ. 

206. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Grudziądzu poprzez transformację 

energetyczną zdegradowanego zasobu mieszkalnictwa komunalnego. 

207. Przebudowa systemu cieplno - elektroenergetycznego w szpitalu z uwzględnieniem 

odnawialnych źródeł energii i systemem monitorująco – sterującym. 

208. Rekapitalizacja bazy lokalowej zdewastowanej przez działania związane z obsługą i 

leczeniem pacjentów zakażonych COVID-10. 

209. Modernizacja systemu elektronicznej rejestracji, obiegu i ewidencji cyfrowej 

dokumentów wraz z budową nowoczesnego archiwum w powiązaniu z usługą e-

zdrowie. 

210. Dostosowanie grudziądzkich szkół i placówek oświatowych do edukacji zdalnej i 

hybrydowej – budowa centrum informatycznego przy Zespole Szkół Technicznych w 

Grudziądzu. 

211. Budowa i wyposażenie sali do zabiegów endoskopowych urologicznych. 

212. Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z wprowadzeniem systemu elektronicznej karty 

miejskiej w Grudziądzu. 

213. Rozbudowa drogi krajowej (DK 16/55) na odcinku od ul. Droga Łąkowa do ul. 

Paderewskiego w Grudziądzu. 

214. Centrum badawczo – rozwojowe w Grudziądzkim Parku Przemysłowym. 

21 Jastrzębie-

Zdrój (9) 

215. Budowa, stworzenie i funkcjonowanie akceleratora 

przedsiębiorczości (dywersyfikacja gospodarki miasta, przełamanie monokultury 

wydobywczej, aktywizacja kobiet na rynku pracy; wzrost poziomu MŚP w mieście). 

216. Budowa/remont budynku na potrzeby/ wyposażenie i funkcjonowanie centrum 

kompetencyjnego i laboratorium dla ludzi młodych wyposażające ich w niezbędne 

kompetencje na zmieniającym się rynku pracy. 

217. Skomunikowanie terenów pogórniczych i nowych 



 
terenów inwestycyjnych - pobudzenie i rozwój gospodarki miasta górniczego. 

218. Rewitalizacja i remediacja stawów na ul. Wodzisławskiej 

zniszczonych działalnością wydobywczą. Stworzenie przyjaznych przestrzeni dla 

mieszkańców, pobudzenie ruchu turystycznego w mieście. 

219. Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego – miejsca rekreacji mieszkańców. 

220. Budowa centrum rekreacji dla mieszkańców, rodzin i turystów. 

221. Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego. 

222. Budowa basenu wraz z atrakcjami wodnymi. 

22 Jelcz-

Laskowice (9) 

223. Budowa ścieżki rowerowej z Jelcz-Laskowic do Oławy. 

224. Montaż paneli fotowoltaicznych na wszystkich obiektach gminnych, w szczególności na 

szkołach i przedszkolach. 

225. Opracowanie dokumentacji i budowa obwodnicy miasta Jelcz-Laskowice. 

226. Wspólnie z gminą Czernica oraz miastem Wrocław opracowanie koncepcji i budowa 

alternatywnej drogi dojazdu z gminy J-L do centrum Wrocławia. 

227. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Jelczu-Laskowicach. 

228. Budowa ośrodka wypoczynku weekendowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach. 

229. Modernizacja i rewitalizacja hali sportowej OSiR w jelczu-Laskowicach wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy hali. 

230. Rozbudowa szkoły podstawowej PSP nr 3 w Jelczu-Lasowicach wraz z budową sali 

gimnastycznej. 

231. Budowa dróg wraz z oświetleniem, chodnikiem i ścieżką rowerową na terenach 

miejskich i wiejskich obszarów zabudowanych w gminie Jelcz-Laskowice. 

24 Jelenia Góra 

(13) 

232. Budowa hali widowiskowo-sportowej. 

233. Remont basenu miejskiego. 

234. Remont ulicy Wolności. 

235. Budowa świetlic osiedlowych. 

236. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne. 

237. Modernizacja ujęcia wody w Grabanowie. 

238. Budowa farmy fotowoltaicznej. 

239. Sfinansowanie odwiertu termalnego. 

240. Przebudowa estakady na skrzyżowaniu: Grunwaldzka, Jana Pawła II , Mostowa 

241. III etap obwodnicy południowej miasta z budową ronda na skrzyżowaniu Alei 

Solidarności z Sudecką. 

242. Przebudowa ulicy Cieplickiej. 

243. Przebudowa ulicy Lubańskiej. 

244. Dokończenie budowy ścieżek rowerowych w całym mieście. 

25 Kołobrzeg (12) 245. Przebudowa dostępu do portu Kołobrzeg od strony morza w celu obsługi jednostek 

serwisowych offshore wind. 

246. Przebudowa amfiteatru w Kołobrzegu. 

247. Budowa bazy wspólnej spółek komunalnych. 

248. Budowa Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji w Kołobrzegu. 

249. Przebudowa ulicy Kresowej w Kołobrzegu. 

250. Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty. 



 
251. Przebudowa mostu nad Parsętą w ciągu ulicy Kamiennej. 

252. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Podczelu. 

253. Zakup taboru niskoemisyjnego. 

254. Budowa centrum koordynacji i obsługi kąpieliska. 

255. Mieszkania dla rozwoju osiedle witkowice budownictwo mieszkaniowe – II i III etap 

256. Przebudowa lodowiska. 

26 Konin (8) 257. Przygotowanie gruntów pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną i gospodarczą 

(scalanie, podział). 

258. Całkowicie uzbrojone i dobrze skomunikowane grunty inwestycyjne. 

259. Inwestycje drogowe - drogi krajowe, w tym Trasa Warszawska. 

260. Zielony i pasywny Amfiteatr. 

261. Ekologiczny salon miasta - przebudowa wyspy Pociejewo.  

262. Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. 

263. Program wspierający procesy transformacji przechodzenia gospodarstw domowych i 

firm na odnawialne źródła energii. 

264. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i 

budynków komunalnych. 

27 Krotoszyn (4) 265. Przebudowa wnętrza sali widowiskowej w ramach projektu JAK w Krotoszyńskim 

Ośrodku Kultury. 

266. Budowa Centrum Przesiadkowego w Krotoszynie wraz z rewitalizacją części miasta w 

obrębie dworca PKP. 

267. Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w 

Krotoszynie. 

268. Budowa odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie. 

28 Kutno (12) 269. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie Kutna wraz z 

elementami małej retencji. 

270. Wymiana nawierzchni głównych ulic na terenie miasta na 

nawierzchnię o zredukowanej hałaśliwości. 

271. Kompleksowa termomodernizacja budynku urzędu miasta wraz z 

wymianą instalacji wewnętrznych oraz wykorzystaniem OZE. 

272. Modernizacja zbiórki odpadów komunalnych poprzez budowę zbiorników 

podziemnych i półpodziemnych. 

273. Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Kutna. 

274. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta. 

275. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych i użyteczności 

publicznej ze zwiększeniem wykorzystania OZE (fotowoltaika, pompy ciepła). 

276. Zielone tereny rekreacyjne nad Zalewem. 

277. Budowa kładki edukacyjno-rekreacyjnej w Dolinie Rzeki Ochni. 

278. Stworzenie parków kieszonkowych na tereniemiasta.. 

279. Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej Nr 9 z wykorzystaniem OZE. 

280. Budowa wiaduktu nad torami PKP łączącego drogę krajową nr 92 z ulicą 

Grunwaldzką w Kutnie. 



 
29 Łódź (16) 281. Zakup 40 szt. tramwajów niskopodłogowych. 

282. Zakup 70 szt. autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania i 

serwisowania. 

283. Zakup 38 szt. autobusów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi wraz z 

budową stacji tankowania wodoru na terenie zajezdni autobusowej. 

284. Przebudowa śródmiejskich ulic w celu uspokojenia ruchu oraz jego częściowego 

wyprowadzenia z centrum miasta. 

285. Rozbudowa sieci dróg rowerowych w mieście. 

286. Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A-1. 

287. Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2. 

288. Poprawa integracji transportu kolejowego z miejskim transportem zbiorowym na 

terenie Łodzi stanowiącego węzeł sieci bazowej TEN-T.. 

289. Program rozbudowy systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. 

290. Modernizacja Łódzkiego Węzła Kolejowego. 

291. Budowa węzłów  S-14 wraz z układem dróg dojazdowych rozprowadzających ruch po 

terenie Łodzi. 

292. Program Odnowa 2.0. 

293. Budowa systemu odwodnienia miasta z uwzględnieniem retencji i powtórnego 

wykorzystania wód. 

294. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Łodzi. 

295. Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej w placówkach oświatowych. 

296. Wsparcie zarządzania miastem z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. 

30 Lubliniec (12) 297. Lubliniecki Ekopark – wieloetapowa rewitalizacja terenów Parku Grunwaldzkiego w 

Lublińcu. 

298. Budowa tunelu w ciągu ul. Częstochowskiej w Lublińcu. 

299. Budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Sportowej.. 

300. Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci dróg drogowych w Lublińcu. 

301. Organizacja systemu elektrycznych rowerów miejskich. 

302. Organizacja publicznego transportu niskoemisyjnego w Lublińcu. 

303. Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy w Lublińcu. 

304. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Lublińcu. 

305. Termomodernizacja mieszkalnych budynków komunalnych w Lublińcu. 

306. Rewitalizacja centrum miasta Lublińca. 

307. Odwodnienie dzielnicy Steblów w Lublińcu. 

308. Rewitalizacja i dostosowanie zabytkowego obiektu byłej szkoły podstawowej na 

siedzibę Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej  

31 Lwówek Śląski 

(17) 

309. Budowa Lwóweckiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim. 

310. Utworzenie Muzeum Regionalnego w Lwówku Śląskim ze stałą ekspozycją 

mineralogiczną. 

311. Przebudowa ulic w obrębie murów obronnych w Lwówku Śląskim. 

312. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Płóczki Górne, Nagórze i Mojesz. 

313. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Lwówku Śląskim. 

314. Przebudowa dróg na terenach wiejskich ( 28 sołectw). 

315. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Lwówek Śląski – 

Pasiecznik. 



 
316. Utworzenie Lwóweckiego Centrum Kulturalno- Rekreacyjnego dla potrzeb 

organizacji min. wydarzenia międzynarodowego, jakim jest Lwóweckie Lato 

Agatowe organizowane od 23 lat.  

317. Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z budową nowego na terenach 

wiejskich. 

318. Budowa mostu na rzece Bóbr w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 oraz 

modernizacja i przebudowa mostów na terenie gminy, które systematycznie 

są podmywane przez wody deszczowe i nawałnice. 

319. Przebudowa ulic w Lwówku Śląskim na terenach osiedlowych. 

320. Budowa trzech hal sportowych przy szkołach podstawowych w tym dwóch 

na terenach wiejskich. 

321. Zakup samochodów dla OSP dla trzech jednostek. 

322. Modernizacja 5 remiz OSP. 

323. Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Lwówku 

Śląskim (zagospodarowanie zieleni, nowe alejki, zabezpieczenie zabytkowych 

pomników i remont kapitalny zabytkowej kaplicy). 

324. Budowa domu dla seniora (ok. 20 mieszkań w parterowym domu bez 

barier) wraz z ogrzewalnią dla bezdomnych. 

325. Adaptacja mieszkań/lokali na mieszkania chronione (stare szkoły, świetlice wiejskie, 

opuszczone budynki gminne nie spełniające warunków mieszkalnych).  

 

32 Lwówek Śląski 

(14) 

326. Zakup samochodów elektrycznych dla potrzeb JST. 

327. Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby dowozu dzieci z terenu gminy do szkół. 

328. Wprowadzenie szerokiej profilaktyki zdrowotnej w szkołach z dostępnością dla 

mieszkańców. 

329. Adaptacja budynku gminnego na dom dziennego pobytu seniora. 

330. Doświetlenie ulic i dróg wiejskich oraz wymiana opraw oświetleniowych na 

energooszczędne na terenie 28 sołectw i miasta Lwówek Śląski. 

331. Dofinansowanie wymiany pieców dla mieszkańców Lwówka Śląskiego. 

332. Budowa sieci wodociągowej w trzech miejscowościach: Płóczki Górne, Nagórze, 

Mojesz. 

333. Odbudowa linii kolejowej na trasie Lwówek Śląski – Jelenia Góra, Lwówek Śląski – 

Złotoryja. 

334. Budowa mieszkań komunalnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu 

Lwówka Śląskiego z uwzględnieniem efektywności energetycznej w nowo powstałych 

budynkach. 

335. Budowa biblioteki publicznej w m. Lwówek Śląski bez barier dla osób 

niepełnosprawnych. 

336. Adaptacja budynku gminnego na potrzeby osób bezdomnych (dogrzewalnia). 

337. Rozbudowa Lwóweckiego Ośrodka Kultury – adaptacja pomieszczeń na salę 

widowiskową. 

338. Rozwój kultury fizycznej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Lwówku Śląskim. 

339. Doposażenie wszystkich budynków użyteczności publicznej w kolektory słoneczne oraz 

panele fotowoltaiczne wraz z przeprowadzeniem termomodernizacji. 



 
33 Oświęcim (6) 340. Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu. 

341. Wymiana taboru autobusowego na autobusy zeroemisyjne oraz 

rozwój infrastruktury wspomagającej wraz z budową zaplecza socjalno-technicznego. 

342. Modernizacja hali lodowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Oświęcimiu. 

343. Budowa parku miejskiego na terenie Bulwarów wraz z przebudową kładki przez rzekę 

Sołę w ciągu ul. Cichej w Oświęcimiu. 

344. Rozwój Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej poprzez 

przebudowę ul. Unii Europejskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną (DK44) i ul. 

Foksa w Oświęcimiu. 

345. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - Zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. 

Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap II). 

34 Włocławek 

(13) 

346. Centrum Transferu Technologii we Włocławku. 

347. Rozbudowa i doposażenie Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku. 

348. Klaster Energii Włocławek. 

349. Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta Włocławek. 

350. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół na terenie miasta 

Włocławek. 

351. Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących własność miasta 

Włocławek. 

352. Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu zbiorowego miasta 

Włocławek. 

353. Budowa portu multimodalnego Włocławek. 

354. Zielona i niebieska infrastruktura miasta.. 

355. Przebudowa śródmiejskich ulic w celu uspokojenia ruchu. 

356. Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze miasta Włocławek i jego obszaru 

funkcjonalnego. 

357. Rozwój Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Wschód Przemysłowy. 

358. Rozwój Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Zachód Przemysłowy. 

35 Włocławek (5) 359. Termomodernizacja budynków będących własnościąmiasta.. 

360. Wymiana źródeł ciepła w budynkach należących do miasta - podłączenie do miejskiej 

sieci ciepłowniczej lub poprzez montaż alternatywnych źródeł ciepła. 

361. Adaptacja przestrzeni strychowych na cele mieszkaniowe. 

362. Remont lokali mieszkalnych. 

363. Remont lokali usługowych. 

36 Michałowice 

(9) 

364. Kompleks szkolny z zapleczem sportowym w Regułach. 

365. Gminny Ośrodek zdrowia z fizjoterapią i odnową biologiczną w Regułach. 

366. Centrum Aktywności Lokalnej w Michałowicach. 

367. Urządzenie parku miejskiego w Regułach. 

368. Rewitalizacja zabytkowej Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. 

369. Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dom kultury). 

370. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach. 

371. Budowa świetlicy Wiejskiej w Pęcicach. 



 
372. Budowa przedszkola w Michałowicach. 

37 Nowa Ruda 

(12) 

373. Budowa IV etapu obwodnicy Nowej Rudy – obwodnicy Nowej Rudy Słupca, w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 381. 

374. Adaptacja budynku na żłobek miejski przy ul. Fredry. 

375. Termomodernizacja i rozbudowa obiektów Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej 

przy ul. Kłodzkiej 16.  

376. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście.  

377. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 

378. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej 

na terenie miasta.  

379. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych i 

wielorodzinnych. 

380. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. w Nowej 

Rudzie. 

381. Budowa zielono – niebieskiej infrastrukturypoprzez budowę zielnych podwórek na 

zapleczach budynków wielorodzinnych. 

382. Modernizacja dróg gminnych stanowiących dojazd do terenów inwestycyjnych w 

gminie.. 

383. Cyfryzacja szkół, urzędu i jednostek organizacyjnychgminy. . 

384. Wykonanie systemów zarządzania energią cieplną i elektryczną w budynkach 

użyteczności publicznej w Nowej Rudzie. 

38 Nowa Sucha  

(4) 

385. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w gminie.  

386. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii. 

387. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

388. Instalacja systemu zdalnej kontroli zużycia wody na terenie gminy Nowa Sucha.  

39 Pabianice (12) 389. Tunel pod przejazdem na ul. Lutomierskiej w Pabianicach. 

390. Zespół budynków kompleksu oświatowego na Zatorzu w Pabianicach. 

391. Budowa południowej obwodnicy miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną.  

392. Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy przemysłowej poprzez przebudowę/budowę 

infrastruktury technicznej. 

393. Renowacja bulwaru im. F. Krusche. 

394. Budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu Dąbrowa w Pabianicach. 

395. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz z obiektem sportowo-socjalnym przy 

ul. Grabowej. 

396. Budowa niskoenergetycznego budynku urzędu miejskiego. 

397. Budowa parków kieszonkowych w Pabianicach. 

398. Rewitalizacja budynków należących do zasobów miasta wzdłuż ulicy Zamkowej i 

Warszawskiej. 

399. Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż rzeki Dobrzynki – 



 
budowa ścieżek łączących miejsca zielone i rekreacyjne. 

400. Rewitalizacja Parku Wolności w Pabianicach wraz z budową uzupełniającą 

infrastruktury społecznej. 

40 Pelplin (5) 401. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie(świetlice 

wiejskie, placówki oświatowe). 

402. Wsparcie mieszkańców Pelplina w budowie lokalnych systemów energii odnawialnej. 

403. Kompleksowa rozbudowa Stadionu Miejskiego. 

404. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie. 

405. Pelplin w miejscowościach: Pelplin, Lignowy Szlacheckie, Wola, Rożental, Janiszewo. 

406. Adaptacja do zmian klimatu – inwentaryzacja, budowa, przebudowa, modernizacja 

oraz remonty systemów kanalizacji deszczowej, melioracji oraz zbiorników 

retencyjnych na tereniePelplina. 

41 Płock (12) 407. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez rozbudowę połączeń 

drogowych wraz z infrastrukturą w otoczeniu ul. Władysława Bartoszewsiego. 

408. Rozwój spójnego funkcjonalnie terenu inwestycyjnego w mieście poprzez budowę 

przedłużenia ulicy Przemysłowej z układem komunikacyjnym dróg i infrastrukturą. 

409. Utworzenie nowych miejsc w żłobkach poprzez adaptację istniejącej infrastruktury i 

zakup niezbędnego wyposażenia. 

410. Modernizacja energetyczna miejskich budynków mieszkalnych. 

411. Modernizacja energetyczna płockich placówek oświatowych. 

412. Modernizacja energetyczna obiektów lokalnej aktywności społecznej. 

413. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego 

dostępność, spójność danych i umożliwiające realizację zadań dotyczących 

nieruchomości na terenie miasta oraz elektroniczny obieg dokumentów. 

414. Doposażenie płockich szkół w nowoczesny sprzęt IT i urządzenia multimedialne 

umożliwiające wysoki poziom kształcenia kompetencji kluczowych. 

415. Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych przez płocki Zakład Opieki 

Zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury i zakup niezbędnego sprzętu 

medycznego zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych. 

416. Zeroemisyjny transport publiczny– zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą 

ładowania pojazdów. 

417. Rozwój zieleni na terenie Płocka m.in. parki, skwery, bulwary, ścieżki dydaktyczno-

ekologiczne. 

418. Rozbudowa systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie Płocka jako 

element adaptacji miasta do zmian klimatycznych. 



 
42 Grójec (7) 419. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Grójeckiego. 

420. Remont szpitali w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. 

421. Remonty budynków szkół na terenie Powiatu Grójeckiego. 

422. Remont DPS w Lesznowoli. 

423. Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z częścią biurowo-

administracyjną w Warce. 

424. Przebudowa instalacji gazowej wewnątrz budynku użytkowego Domu Pomocy 

Społecznej w Lesznowoli oraz wymiana CO. 

425. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w 

Grójcu służącej szkole – Budowa Hali Sportowej. 

 

43 Kwidzyn 

Powiat (15) 

426.  Budowa budynku wraz z wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną 

dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. 

427. Przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie. 

428. Rewitalizacja sali sportowej wraz z dziedzińcem oraz instalacja fotowoltaiczna przy 

Zespole Szkół Nr 1 w Kwidzynie. 

429. Budowa Auli wraz z instalacją fotowoltaiczną w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie. 

430. Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem oraz budową instalacji 

fotowoltaicznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie. 

431. Przebudowa drogi powiatowej Grabowo – Rusinowo. 

432. Przebudowa drogi powiatowej Rakowiec – Morawy. 

433. Przebudowa drogi powiatowej Klecewko – Watkowice. 

434. Przebudowa drogi powiatowej Raniewo – Kleczewo. 

435. Przebudowa drogi powiatowej Sypanica – Prabuty. 

436. Przebudowa drogi Tychnowy - Rakowiec 

437. Przebudowa drogi powiatowej Bądki – Jaromierz na odcinku Wandowo 

– Jaromierz. 

438. Budowa mostu na drodze powiatowej na rzece Liwa w Prabutach. 

439. Budowa mostu na drodze powiatowej w Grabówku. 

440. Budowa wiaduktu kolejowego na drodze powiatowej w Białkach. 

44 Malbork 

Powiat (7) 

441. Budowa budynku izby przyjęć w standardzie szpitalnego oddziału ratunkowego w 

szpitalu w Malborku. 

442. Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Malborku przy Placu Słowiańskim 17 

wraz z dostosowaniem do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej. 

443. Przebudowa oraz dostosowania do obowiązujących warunków ochrony 

przeciwpożarowej Zespołu Szkół Technicznych przy Placu Gabriela 

Narutowicza 14. 

444. Przebudowy oraz dostosowania do obowiązujących warunków ochrony 

przeciwpożarowej Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Mazurów 1. . 

445.  Termomodernizacja zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. 

Sienkiewicza przy ul. 17 Marca 6.  

446. Przebudowa oraz dostosowania do obowiązujących warunków ochrony 

przeciwpożarowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku przy ul. 

Jagiellońskiej 79/82. 



 
447. Przebudowa drogi powiatowej nr 2901G na odcinku Miłoradz – „Piekło”. 

45 Puck (18) 448. Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności 

publicznej na terenie miasta. 

449.  Wymiana źródeł ciepła (kotłowni na paliwo stałe) budynków komunalnych i 

użyteczności publicznej. 

450. Modernizacja kotłowni miejskiej sieci ciepłowniczej. 

451. Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta. 

452. Budowo Puckiego Centrum Kultury w Pucku. 

453. Modernizacja i remont dróg na terenie miasta. 

454. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej (min skateparku). 

455. Budowa zaplecza socjalnego dla mariny w Pucku. 

456. Budowa II etapu mariny w Pucku. 

457. Puckie Centrum Kultury 

458. Rozdział Kanalizacji 

459. Rewitalizacja  

460. Budowa ścieżeki dróg rowerowych: Książęca, 10 Lutego, Wejherowska, Nowy Świat, 

Słowackiego.  

461. Budowa basenu. 

462. OZENa obiektach użyteczności publicznej. 

463. Ogród Bajek 

464. Wieża Widokowa 

465. Budowa i remonty chodników na terenie gminy.  

46 Rawa 

Mazowiecka 

(6) 

466. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Rawa Północ” w Rawie 

Mazowieckiej.  

467. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz atrakcyjności turystycznej miasta 

poprzez rozbudowę zalewu TATAR . 

468. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców poprzez budowę nowej 

kotłowni kogeneracyjnej oraz rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego.  

469. Poprawa bazy edukacyjnej miasta poprzez rozbudowę i 

przebudowę Szkoły Podstawowej Nr 2.   

470. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę istniejących oraz 

budowę nowych odcinków dróg gminnych.  

471. Remont i przebudowa istniejących budynków wielorodzinnych z mieszkaniami 

socjalnymi. 



 
47 Sorkwity (12) 472. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warpunach. 

473. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Warpunach. 

474. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sorkwitach. 

475. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sorkwity. 

476. Termomodernizacja budynku Remizy strażackiej w Rybnie. 

477. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwitach. 

478. Budowa sali gimnastycznej w Sorkwitach. 

479. Budowa dróg gminnych w Warpunach ulicy Żytniej i Młynowej. 

480. Budowa drogi gminnej w Starym Gielądzie. 

481. Modernizacja dróg gminnych w Sorkwitach ul. Rybacka i Zamkowa. 

482. Modernizacja drogi Gminnej Szymanowo- Surmówka. 

483. Modernizacja drogi gminnej w Rybnie. 

48 Solec Kujawski 

(7) 

484. Uruchomienie linii transportu miejskiego we współpracy z Bydgoszczą. 

485. Zakup sprzętu medycznego na potrzeby świadczenia usług w zakresie opieki 

zdrowotnej. 

486. Uruchomienie roweru i hulajnogi miejskiej w Solcu Kujawskim. 

487. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Solec Kujawski. 

488. Tworzenie stref zieleni wraz z małą architekturą oraz zmiana sposobu gospodarowania 

wodami opadowymi poprzez ich magazynowanie. 

489. Bodowa farm fotowoltaicznych na terenie gminy o mocy 1MW. 

490. Realizacja projektów dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów 

użyteczności publicznej i komunalnej. 

49 Sosnowiec (23) 491. Zakup zeroemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z 

infrastrukturą do ładowania. 

492. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miastawraz z montażem 

instalacji OZE.  

493. Poprawa sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad 

dziećmi do lat 3.  

494. Kompleksowa termomodernizacja infrastruktury domów kultury oraz miejskich 

bibliotek wraz z montażem instalacji OZE.  

495. Budowa mieszkań o podwyższonym standardzie energetycznym (TBS).  

496. Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego na terenie gminy wraz z wymianą 

nieefektywnych źródeł ciepła oraz montażem instalacji OZE. 

497. „Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu – Etap II.  

498. Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym.  

499. Wymiana mammografu analogowego na cyfrowy celem wdrożenia e-usług dla 

mieszkańców i wprowadzenia szybkiej ścieżki konsultacji medycznej (Przychodnia 

Rejonowo – Specjalistyczna Nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu).  

500. Utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego poprzez przebudowę/rozbudowę, 

modernizacje infrastruktury oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparatury 

medycznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. w restrukturyzacji.   

501. Wdrożenie innowacyjnych usług w zakresie e-zdrowia przez Sosnowiecki Szpital Miejski 

sp. Z. o.o. w restrukturyzacji. 



 
502. Przygotowanie stałej wystawy o historii Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego z 

dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami – Pałac Schoena Muzeum w 

Sosnowcu. 

503. Budowa mieszkań o podwyższonym standardzie energetycznym. 

504. Spektakle teatralne w formule projektów artystycznych w ramach, których będą 

organizowane konferencje naukowe, wykłady, debaty teatralne, słuchowiska, koncerty 

lokalnych zespołów - Teatr Zagłębia. 

505. Wystawy towarzyszące premierom teatralnym w NieGalerii Teatru Zagłębia. (16 

Festiwal Teatralny - letni przeglądu najciekawszych spektakli teatralnych z regionu 

(charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny) - Teatr Zagłębia.  

506. Warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – w teatrze, szkole, w 

świetlicach socjoterapeutycznych , w nieoczywistych przestrzeniach - Teatr Zagłębia.  

507. Dostępność cyfrowa usług kulturalnych –zwiększenie funkcjonalności aplikacji 

zapewniających uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych Teatr Zagłębia.  

508. Szkolenia dla pracowników podnoszące kompetencje w zakresie wykorzystywania 

technologii cyfrowych w obsłudze klientów teatru, w realizowanych programach 

wsparcia społeczności lokalnych w ramach zadań aktywizacji na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Teatr Zagłębia.  

509. Projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia pracowników. Wymiana sprzętu i 

oprogramowania. Wzmocnienie ochrony systemów informacyjnych i infrastruktury 

przetwarzania danych - Teatr Zagłębia.  

510. Przygotowanie programów edukacyjnych, organizacja wydarzeń kulturalnych i 

warsztatów dla różnych grup społecznych przez Mediatekę –Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.  

511. Organizacja wydarzeń artystycznych, wystaw, koncertów, warsztatów przez 

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.  

512. Organizacja wydarzeń artystycznych, wystaw, koncertów, warsztatów, spotkań z 

twórcami kultury przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu.  

50 Śrem (4) 513. Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy.  

514. Odnawialne źródła energii oraz energooszczędne rozwiązania w budynkach 

użyteczności publicznej gminy Śrem. 

515. Przebudowa Placu 20 Października 1– zielona transformacja przestrzeni miejskiej. 

516. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne wraz ze stworzeniem systemu 

inteligentnego zarządzania oświetleniem. 

51 Dzierżoniów 

(4) 

517. Rozbudowa szpitala powiatowego w Dzierżoniowie. 

518. Termomodernizacja ZS nr 1 w Dzierżoniowie. 

519. Parking i droga wu podnóża Wielkiej Sowy. 

520. Sieć ścieżek rowerowych Powiatu Dzierżoniowskiego. 

52 Teresin (10) 521. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szymanowie. 

522. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budkach. 

523.  Piaseckich Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Paprotni. 

524.  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Teresinie . 

525. Budowa tunelu w Teresinie - udział gminy w inwestycji powiatowej . 

526. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kawęczyn. 



 
527.  Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 8 km w miejscowości Paprotnia . 

528. Dodatkowe lekcje języka angielskiego dla wszystkich uczniów szkół gminnych 

prowadzone w grupach po 5 uczniów przez jeden rok szkolny . 

529. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym poprzez rozbudowę 

sieci ścieżek rowerowych o trasy długości 15 km.  

530. Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wszystkich budynków mieszkalnych na 

terenie gminy. 

53 Trzebnica (6) 531. Tereny zielone: Las Bukowy, dawny Park Miejski, Winna Góra – dziedzictwo 

przyrodnicze, rewitalizacja. 

532. Ochrona i poprawa jakości powietrza. 

533. Budowa szkoły podstawowej na miarę XXI w.. 

534. Nowoczesna biblioteka publiczna. 

535. Poprawa dostępności i jakości usług bezpłatnej służby zdrowia. 

536. Tworzenie miejsc aktywności plenerowej: siłownie, place zabaw, ścieżki rowerowe 

rekreacyjne i wyczynowe. 

54 Tychy (4) 537. Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście - uporządkowanie gospodarki ściekowej 

i systemu odprowadzania wód opadowych na terenie pomiędzy ul. Stoczniowców i 

Potokiem Żwakowskim oraz zlewni na osiedlu Z.  

538. Wdrożenie działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu poprzez stworzenie 

atrakcyjnych przestrzeni publicznych. 

539. Adaptacja do zmian klimatu w tyskich parkach miejskich (Północny, Jaworek, Łabędzi, 

Miejski, Suble, św. Franciszka i Klary, Solidarności). 

540. Rekultywacja Jeziora Paprocańskiego w celu odtworzenia ekosystemów. 

55 Ustroń (6) 541. Instalacja fotowoltaiczna na Szkole Podstawowej nr 2.  

542. Instalacja fotowoltaiczna na Szkole Podstawowej nr 3. 

543. Instalacja fotowoltaiczna na Szkole Podstawowej nr 5. 

544. Instalacja fotowoltaiczna na Szkole Podstawowej nr 6.  

545. Instalacja fotowoltaiczna na Przedszkolu nr 7.. 

546. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Ustroniu. 

56 Strzelin (1) 547. Budowa obwodnicy Strzelina. 

57 Wejherowo (1) 548. Budowa obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. 

58 Lubuskie (15) 549. Wzmocnienie potencjału lubuskiej ochrony zdrowia – eliminacja deficytów 

ujawnionych w czasie kryzysu epidemicznego. 

550. Lubuska medycyna na sygnale. 

551. Lubuska pediatria – mały pacjent, wielka medycyna. 

552. Zielone szpitale –ochrona zdrowia przyjazna środowisku i pacjentowi. 

553. Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie 

lubuskim. 

554. Elektryfikacja i rozbudowa linii kolejowych. 

555. Zakup hybrydowego taboru kolejowego. 

556. Lubuska Szkoła Przyszłości -cyfryzacja i edukacja ekologiczna. 



 
557. Lubuskie Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych - Zielona Chmura. 

558. Centrum Badań i Rozwoju Sztucznej Inteligencji oraz Innowacji Cyfrowych w Polsce 

Zachodniej. 

559. Park Technologii Kosmicznych i Lotniczych. 

560.  Budowa wzorcowego pasywnego budynku biurowego – Zielony Urząd/Green Office. 

561. Rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego w oparciu o powstające Centrum 

Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. 

562. Cyfrowa kultura – lubuskie dziedzictwo kulturowe. 

563. Budowa i rozwój Europejskiego Centrum Elektromobilności. 

59 Wrocław (13) 564. Budowa Alei Północnej na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Bolesława  Krzywoustego 

we Wrocławiu. 

565. Budowa Alei Wielkiej Wyspy. 

566. Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej . 

567. Budowa wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na osiedle Maślice. 

568. Budowa trasy tramwajowej od Sępolna do Swojczyc wraz z budową nowych mostów 

Chrobrego. 

569. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej 

przy ul. Asfaltowej. 

570. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej 

przy ul. Cynamonowej.  

571. Rozbudowa floty transportu nisko- i zeroemisyjnego. 

572. Budowa cmentarza przy ul. Avicenny- I etap. 

573. Budowa nowego żłobkaprzy ul. Sołtysowickiej - placówki opieki nad dziećmi do lat 3 

wraz z biblioteką i centrum aktywności lokalnej. 

574. Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Dębickiej.  

575. Zakup 46 nowych, niskopodłogowych  tramwajów jednokierunkowych z niezbędnym 

wyposażeniem (w tym 25 pojazdów w ramach zamówienia podstawowego i 21 

pojazdów z prawa opcji). 

576. Zakup 24 autobusów elektrycznych 12m wraz z wymaganą infrastrukturą do wolnego 

ładowania (12 dwustanowiskowych ładowarek plug-in montowanych w zajezdni 

autobusowej) i szybkiego (7 sztuk pantografów instalowanych w zajezdni autobusowej 

oraz na pętlach autobusowych)oraz pojazdu pogotowia technicznego z mobilną 

ładowarką. 

60 Zgorzelec (13) 577. Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w 

Zgorzelcu. 

578. Rozbudowa systemu transportu publicznego w mieście Zgorzelec. 

579. Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Zarządu 

Nieruchomościami w Zgorzelcu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. 

580. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zgorzelcu. 

581. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 8 w Zgorzelcu. 

582. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 9 w Zgorzelcu. 

583. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 12 w Zgorzelcu. 

584. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Mieście Zgorzelec. 

585. OZE w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta 



 
Zgorzelec. 

586. Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic: E. Plater, Czachowskiego, 

Warszawskiej, Bohaterów Getta w Zgorzelcu. 

587. Rewitalizacja podwórka w obszarze Śródmieścia w obrębie ulic: Okrzei, 

Daszyńskiego, Kościuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu. 

588. Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda w Zgorzelcu. 

589. Przebudowa części Parku im. Paderewskiego w Zgorzelcu. 

590. Przebudowa i rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w 

591. Zgorzelcu. 

592. Rozbudowa systemu transportu publicznego w mieście Zgorzelec. 

593. Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Zarządu 

594. Nieruchomościami w Zgorzelcu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. 

595. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zgorzelcu. 

596. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 8 w Zgorzelcu. 

597. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 9 w Zgorzelcu. 

598. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 12 w Zgorzelcu. 

599. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Mieście Zgorzelec. 

600. OZE w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta 

601. Zgorzelec. 

602. Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic: E. Plater, Czachowskiego, 

 

61 Lądek Zdrój 

(10) 

603. Rozbudowa gminnej farmy fotowoltaicznej w sumie do mocy 10 MW wraz zakupem 

magazynów energii (zadanie gotowe do realizacji). 

604. Termomodernizacja  zabytkowego Domu Zdrojowego. 

605. Budowa pasywnego żłobka gminnego. 

606. Budowa energooszczędnego kompleksu basenowo-rehabilitacyjnego.  

607. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na wsiach wraz z podłączeniem do oczyszczalni.  

608. Przebudowa i zmniejszenie energochłonności oczyszczalni ścieków. 

609. Budowa Zielonej Serwerowni Gminnej wraz z siecią światłowodową. 

610. Zakup autobusów elektrycznych celem dowozu dzieci do szkół i dla osób 

niepełnosprawnych. 

611. Termomodernizacja budynków publicznych (3 szkoły, ratusz, Centrum Kultury, opieka 

społeczna, świetlice wiejskie) wraz z wymianą źródła ciepła.  

612. Zagospodarowanie odwiertu geotermalnego LZT-1 w Lądku-Zdroju na cele związane 

pozyskania ciepła. 

62 Sopot (7) 613. Zwiększenie efektywności monitoringu stanu wód poprzez rozbudowę monitoringu 

miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie. 

614. Zwiększenie terenów zielonych i zielono-błękitnej infrastruktury w mieście. 

615. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych. 

616. Cyfryzacja usług publicznych oraz podniesienie kompetencji cyfrowych 

pracowników administracji publicznej. 

617. Budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego. 

618. Wzmocnienie potencjału infrastruktury ICT w sopockim systemie edukacyjnym oraz 

kompetencji cyfrowych pracowników oświaty. Zakup przenośnego sprzętu 



 
komputerowego z oprogramowaniem dla oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych 

nauczycieli sopockich placówek edukacyjnych. 

63 Tarnów (11) 619. Obwodnica południowo - zachodnia Tarnowa (Krakowska - Tuchowska) - uzbrojenie 

SAG Tuchowska.  

620. Mediateka wraz z Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego. 

621. Instalacja termicznego przetwarzania odpadów. 

622. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii. 

623. Obwodnica wschodnia Tarnowa. 

624. Wsparcie Akademii Tarnowskiej w utworzeniu Wydziału Lekarskiego. 

625. Utworzenie dziennego oddziału psychiatrii dziecięcej w Szpitalu im. Świętego Łukasza 

626. Budowa zakładu segregacji i selektywnej zbiórki odpadów. 

627. Program retencji wód opadowych.  

628. Modernizacja stadionu miejskiego. 

629. Modernizacja drogi krajowej 73 w granicach Miasta Tarnowa. 

64 Błaszki (1) 630. Przebudowa ulic w centrum miasta wraz z budową targowiska miejskiego. 

65 POMORSKIE 

Obszar 

Metropolitalny 

Gdańsk-

Gdynia-Sopot 

(11) 

631. Adaptacja metropolii do zmian klimatu. 

632. Budowa dróg rowerowych w OMGGS. 

633. Budowa integracyjnych węzłów  transportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie OMGGS. 

634. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w OMGGS. 

635. Zwiększenie bezpieczeństwa na styku infrastruktury kolejowej z infrastrukturą 

drogową. 

636. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna na terenie obszaru metropolitalnego. 

637. Inteligentny system zarządzania ruchem i dostępnością miejsc parkingowych w 

Trójmieście. 

638. Metropolitalny Program Energetyczny / Dobra Energia Metropolii. 

639. Smart City jako wzmocnienie cyfrowych zmian łagodzących skutki wpływu COVID-19 na 

jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone w OMGGS. 

640. Inwestycje w zakresie transportu zbiorowego w OMGGS. 

641. Wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia w obszarze metropolitalnym. 

66 Szczawno-

Zdrój (8) 

642. Budowa tężni solankowej. 

643. Budowa mieszkań komunalnych. 

644. Budowa pierwszego miejskiego żłobka. 

645. Stworzenie Muzeum Uzdrowiskowości. 

646. Przygotowanie infrastruktury terenów dla mieszkalnictwa. 

647. Rewitalizacja obiektów sanatoryjncyh w Szczawnie-Zdrój. 

648. Wymiana pieców węglowych na ekologiczne ogrzewanie. 

649. Zagospodarowanie szczytu Chełmca na cele turystyczno- 

Rekreacyjne. 



 
67 Piaseczno (2) 650. Piaseczyński Program Retencji - czyli kompleksowy program zagospodarowania 

wód deszczowych. 

651. Piaseczno „OdNowa” - czyli program rewitalizacji centrum miasta Piaseczna. 

68 Sandomierz (5) 652. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację i budowę nowych 

obiektów sportowych m.in. budowę kompleksowego centrum rekreacji i sportu z 

salami do fitness, siłowni, zewnętrzny letni mini park wodny, modernizację istniejącego 

basenu, miejskiego stadionu, zadaszenie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1. 

653. Rozwój infrastruktury i zwiększenie mobilności. Projekt obejmuje m.in. remont mostu 

na Wiśle, budowę ulicy Lwowskiej bis w Sandomierzu, budowę dojazdu do 

nowopowstałego osiedla na ul. Okrzei. Dodatkowo planuje się budowę sieci dróg na 

obszarze tzw. Gęsiej Wólki z przeznaczeniem na stworzenie terenów inwestycyjnych 

znajdujących się na terenie miasta oraz budowa monitoringu wizyjnego na terenie 

całego miasta Sandomierza w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 

654. Podniesienie atrakcyjności Sandomierza z wykorzystaniem potencjałów endogennych, 

przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Projekt zakłada budowę Ośrodka Kultury z 

salą widowiskową. Ponadto planuje się realizacje zadań związanych z ochroną 

zabytków m.in. budynku Kamienicy Oleśnickich, murów obronnych, przywrócenia 

funkcji zabytkowych w budynku Klasztoru Dominikańskiego (istn. budynek Urzędu 

Miejskiego) oraz wprowadzenie nowoczesnych form ekspozycji do podziemnej trasy 

turystycznej. W ramach powyższych działań planowane jest również stworzenie 

spektakli z wykorzystaniem światła i dźwięku eksponowanych na zabytkowych 

obiektach miasta. 

655. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sandomierzu m.in. szkół, 

przedszkoli samorządowych, budynku OPS.  

656. Zielone Centrum Sandomierza. Projekt zakłąda budowę otwartej muszli koncertowej w 

Parku Piszczele. 

69 Mielec (5) 657. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Mielec. 

658. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat na terenie gminy.. 

659. Poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie miasta. 

660. Wyposażenie mieleckich szkół w urządzenia multimedialne. 

661. Zwiększenie liczby i udziału taboru autobusowego zasilanego paliwami alternatywnymi 

(zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania). 

70 Siewierz (43) 662. Utworzenie Centrum Opiekuńczo - mieszkalnego oraz Domu Pomocy Społecznej w 

Gołuchowicach. w Gminie Siewierz poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjno 

modernizacyjnych w budynku byłego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

663. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w 

południowo – wschodniej części Siewierza..  

664. Skanalizowanie terenów wiejskich. 

665. Modernizacją i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Siewierzu. 

666. Budowa oczyszczalni ścieków obsługującej południowe sołectwa gminy Siewierz. 

667. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego wraz z rozwojem ekoturystyki  poprzez 

zagospodarowanie terenów przy zbiorniku wodnym Pogoria IV od strony Wojkowic 

Kościelnych. 

668. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Siewierzu. 



 
669. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnictwa 

jednorodzinnego i budynkach użyteczności publicznej poprzez budowę kolektorów 

słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. 

670. Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę pieców c.o. i instalacji c.o. oraz 

termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w gminie. 

671. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez między innymi kontynuację 

zagospodarowania terenów Parku Miejskiego oraz błoni zamkowych - terenów przy 

rzece Przemszy w Siewierzu. 

672. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w zakresie ochrony przed pożarami i 

powodziami – inwestycje w infrastrukturę, samochody ratowniczo – gaśnicze i sprzęt 

na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

673. Budowa infrastruktury rowerowej wraz z budową punktów bike&ride oraz punktów 

wypożyczania rowerów w Siewierzu. 

674. Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez utworzenie POZ w 

Wojkowicach Kościelnych. 

675. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego wraz z rozwojem ekoturystyki  poprzez 

zagospodarowanie terenów przy Zalewie Przeczycko - Siewierskim. 

676. Poprawa połączenia terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie KSSE z siecią 

drogową TEN-T - drogą krajową DK 86 poprzez budowę węzła drogowego w Siewierzu 

przy Electrolux Poland.  

677. Poprawa połączenia terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego Chmielowskie oraz 

terenów inwestycyjnych w Siewierzu z siecią drogową TEN-T - drogą krajową DK 86. 

678. Poprawa infrastruktury szkolnej poprzez budowę krytej pływalni przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Siewierzu. 

679. Budowa Centrum Usług Społecznych w Siewierzu. 

680. Budowa  świetlicy wiejskiej w Warężynie. 

681. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez dalsze prace restauratorsko – 

konserwatorskie na Zamku Biskupów Krakowskich.  

682. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę 

infrastruktury drogowej (drogi powiatowe i gminne) na terenie gminy Siewierz.  

683. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy. 

684. Budowa bazy sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Brudzowicach.  

685. Zbilansowana energetyka rozproszona podregionów górniczych - Budowa ogniw 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Siewierzu.  

686. Zbilansowana energetyka rozproszona podregionów górniczych - Budowa ogniw 

fotowoltaicznych i gruntowych pomp ciepła na budynkach mieszkalnych. 

687. Zbilansowana energetyka rozproszona podregionów górniczych - Budowa kolektorów 

słonecznych na budynkach. 

688. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzowice.  

689. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszów. 

690. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Gminy Siewierz. 

691. Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Przemysłowej. 

692. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w południowo-wschodniej części Gminy 

Siewierz. 

693. Budowa drogi gminnej na ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych. 



 
694. Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

695. Budowa remizy OSP w Gołuchowicach. 

696. Budowa dróg powiatowych: ul. Częstochowskiej oraz ul. Bohaterów w Siewierzu wraz z 

przyległymi odcinkami dróg gminnych oraz przebudową parkingów. 

697. Przebudowa ciągu dróg powiatowych – ulicy 3 Maja oraz ulicy Józefa Bema w 

Siewierzu. 

698. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Bema w Siewierzu. 

699. Przebudowa dróg gminnych – ul. Piłsudskiego oraz ul. Plac Strażacki w Siewierzu wraz z 

przyległymi odcinkami dróg. 

700. Budowa drogi gminnej ul. Nowomiejskiej i ul. Dobrej Nadziei w ramach zadania 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dróg 

gminnych dla obsługi tzw. Dzielnicy Siewierz Jeziorna – etap II”. 

701. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych. 

702. Rewitalizacja historycznego centrum Siewierza - ul. Mikołaja Kopernika, Wolności, 

Krótka, Stoczkowa, Czarnieckiego. 

703. Przebudowa i remont dróg gminnych ul. Targowej i ul. Sikorskiego w Siewierzu.  

704. Budowa drogi gminnej w Gołuchowicach. 

71 Złotoryja (1) 705. Budowa obwodnicy drogowej Złotoryi znacząco poprawiająca komfort i jakość 

komunikacji w samym mieście, jak i usprawniającej tranzyt pojazdów przez powiat na 

szlaku komunikacyjnym Legnica - Jelenia Góra. 

72 Kłodzko (11) 706. Zachowanie dziedzictwa kulturowego - kompleksowe zagospodarowanie Fortu Owcza 

Góra w Kłodzku. 

707. Promocja publicznych zasobów turystycznych Kłodzka – budowa punktu informacji 

turystycznej wraz z oznakowaniem.  

708. Fizyczna odnowa wraz z poprawą bezpieczeństwa przestrzeni publicznej przy ul. Braci 

Gierymskich. 

709. Zachowanie dziedzictwa kulturowego - prace naprawcze Twierdza Kłodzko. 

710. Budowa ścieżki rowerowej wokół Fortu Owcza Góra. 

711. Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Sportowej. 

712. Termomodernizacja obiektu zabytkowego ratusza. 

713. Termomodernizacja budynku Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku.  

714. Budowa EKO – SMART żłobka wraz z przedszkolem dla 200 dzieci na Osiedlu 

Kruczkowskiego.   

715. Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod potrzeby kluczowych inwestycji w mieście 

Kłodzku.  

716. Termomodernizacja lokali mieszkalnych należących do zasobu komunalnego gminy  

73 Lublin (7) 717. Projekty w obszarze przygotowania terenów inwestycyjnych. 

718. Rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3, w tym budowa nowych żłobków w 

Lublinie. 

719. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna lubelskich budynków oświatowych. 

720. Projekty w zakresie rozwoju e-usług publicznych w Urzędzie Miasta Lublin i podległych 

jednostkach. 



 
721. Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą 

ładowania/tankowania paliw alternatywnych, w tym zakup autobusów wodorowych 

dla Lublina i infrastruktury do wytwarzania wodoru w elektrolizerach. 

722. Projekty w obszarze zielonej transformacji miast – rozwój zielononiebieskiej 

infrastruktury poprzez tworzenie nowych i rewitalizację dotychczasowych parków: 

Parku Nadrzecznego, Parku Bronowickiego, Błoni pod Zamkiem oraz suchych dolin i 

wąwozów. 

723. Projekty w obszarze zwiększania komunalnego zasobu mieszkaniowego w Lublinie, w 

tym budowa nowych i remonty obecnych mieszkań komunalnych. 

74 Jawor (4) 724. Nowe oraz bezpieczne drogi w mieście. 

725. Nowa kanalizacja sanitarna oraz deszczowa. 

726. Rewitalizacja starówki w Jaworze. 

727. Rewitalizacja Zamku Piastowskiego. 

75 Poznań (16) 728. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice w Poznaniu -etap II. 

729. Budowa pływalni przy ul. Taborowej. 

730. Modernizacja stadionu przy ulicy Droga Dębińska. 

731. Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej. 

732. Budowa trasy tramwajowej na os. Kopernika. 

733. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej . 

734. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej. 

Przebudowa mostu Chrobrego.  

735. Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego do ul. 

Żeromskiego. 

736. Przebudowa budynku Teatru Polskiego w Poznaniu. 

737. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych (drugi budynek).. 

738. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 801 w ciągu ul. Starołęckiej. 

739. Rozbudowa drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka. 

740. Budowa drogi dla rowerów wydłuż ul. Estkowskiego. 

741. Budowa drogi dla rowerów wydłuż ul. Dmowskiego . 

742. Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej Szpitala Miejskiego im. 

Franciszka Raszei w Poznaniu.  

76 Warszawa (43) 743. Zakup autobusów niskoemisyjnych (elektrycznych) wraz zajezdnią w Warszawie.  

744. Zakup autobusów niskoemisyjnych (wodorowych) wraz z dostosowaniem zajezdni w 

Warszawie. 

745. Zakup taboru tramwajowego - 64 sztuk. 

746. Zakup taboru tramwajowego - 90 sztuk. 

747. Wdrożenie systemu Zintegrowanej Karty Miejskiej. 

748. Budowa/rozbudowa ścieżek rowerowych. 

749. Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga. 

750. Termomodernizacja budynków oświatowych i przedszkolnych oraz budynków 

użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy (wraz z OZE). 

751. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła, opartych o paliwa stałe na źródła odnawialne 

lub gazowe na terenie m.st. Warszawy. 



 
752. Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie 

Pola Mokotowskiego - II etap. 

753. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem 

Powstania Warszawskiego - II etap. 

754. Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim. 

755. Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy. 

756. Nowe Centrum Warszawy. 

757. Wdrożenie systemu OZE na pętlach autobusowych i parkingach P+R. 

758. Budowa węzła przesiadkowego przy stacji C1 "Połczyńska". 

759. Budowa węzła przesiadkowego przy stacji C3 "Lazurowa". 

760. 53MW - panele fotowoltaiczne na dachach budynków oświatowych. 

761. Modernizacja węzłów ciepłowniczych. 

762. Huby energetyczno-wodorowe. 

763. Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią. 

764. Budowa kompleksu oświatowego w rejonie Łuku Siekierkowskiego. 

765. Budowa szkoły w rejonie ul. Krakowiaków. 

766. Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej. 

767. Budowa nowego budynku Przedszkola nr 240 im. "Polskich Olimpijczyków" przy ul. 

Marymonckiej 34. 

768. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej. 

769. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa. 

770. Przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. 

I.J. Paderewskiego przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie. 

771. Rozbudowa Przedszkola nr 419 przy ul. Ryżowej. 

772. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich. 

773. Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. 

Reymonta 16. 

774. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14. 

775. Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2. 

776. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Skaryszewskiej 8 wraz z 

budową boisk. 

777. Adaptacja pomieszczeń na cele szkoły podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi w 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 61. 

778. Utworzenie FabLabu w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 

56 . 

779. Budowa i wyposażenie Centralnego Pawilonu w Szpitalu Wolskim dla potrzeb 

Centralnego Bloku Operacyjnego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału 

Intensywnej Terapii, Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, 

Diagnostyki Obrazowej, Centralnej Sterylizacji. 

780. Modernizacja Szpitala Bielańskiego, w tym zmiana funkcji pomieszczeń po 

przeniesieniu tzw. „gorącej platformy” do nowego budynk. 

781. Wymiana przestarzałego sprzętu i aparatury medycznej w miejskich szpitalach i 

przychodniach (zakupy odtworzeniowe niezbędne do zapewnienia prawidłowego i 

bezpiecznego procesu profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji pacjentów).  



 
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego, w tym modernizacja Oddziału 

Kardiologicznego i Oddziału Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej.  

782. Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Praskim. 

Stworzenie dodatkowych miejsc opiekuńczo – leczniczych oraz rehabilitacyjnych dla 

dzieci i młodzieży w budynku poszpitalnym przy ul. Solec 93. 

783. Budowa dwóch nowych przychodni na obszarach intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej (dzielnica Bielany oraz dzielnica Wola). 

77 Bytom (7) 784. Rewitalizacja obiektów Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w celu zwiększenia ruchu 

turystycznego w regionie. 

785. Rozwój  ruchu turystycznego w podregionie bytomskim dzięki utworzeniu m.in. 

Pojezierza Bytomskiego. 

786. Rozwój ruchu turystycznego w podregionie bytomskim poprzez adaptację budynków 

zabytkowej oczyszczalni ścieków w Bytomiu na muzeum tematyczne. 

787. Miejska Sieć Ścieżek Rowerowych w Bytomiu. 

788. Budowa farm fotowoltaicznych w Bytomiu 47 MW. 

789. Nowe przedszkola i żłobki. 

790. Termomodernizacja placówek oświatowych w mieście.  

78 Izabelin (9) 791. Budowa infrastruktury sportowej i rehabilitacyjnej z dostępem dla osób 

niepełnosprawnych. 

792. Likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji – program wymiany pieców na paliwo stałe. 

793. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin. 

794. Modernizacja oświetlenia ulicznego.  

795. Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy. 

796. Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C - budowa budynku Centrum Usług 

Społecznych. 

797. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

(termomodernizacja, montaż paneli fotowoltaicznych). 

798. Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania na terenie gminy. 

799. Rozwój mobilności mieszkańców gminy – budowa nowej infrastruktury rowerowej, 

punktów przesiadkowych. 

79 Olsztyn (14) 800. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Olsztyńskiego Parku Przemysłowego. 

801. Budowa żłobka przy ul. Antonowicza z uwzględnieniem potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych. 

802. Instalacje niskoemisyjne i OZE jako źródła energii cieplnej na potrzeby komunalno-

bytowe Olsztyna. 

803. Termomodernizacja olsztyńskich jednostek oświatowych wraz z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii. 

804. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

805. Rozwój technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą ich 

wykorzystanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. 

806. Rozwój Olsztyńskiego Klastra Energii poprzez instalacje OZE.  

807. Rozwój e-usług wraz z cyfryzacją procesów ogólnobudowlanych i zagospodarowania 

przestrzennego w mieście. 



 
808. Kompleksowa cyfryzacja miejskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Poprawa cyberbezpieczeństwa w systemach IT Miasta Olsztyna. 

809. Doposażenie i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.  

810. Podniesienie jakości usług medycznych poprzez rozwój cyfryzacji w Miejskim Szpitalu 

Zespolonym i Przychodni Specjalistycznej. 

811. Stworzenie niebiesko-zielonej infrastruktury na terenie miasta. 

812. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego. 

 

80 Wieliczka (9) 813. Centrum Opieki Geriatrycznej. 

814. Przebudowa wschodniej obwodnicy Wieliczki. 

815. Budowa łącznika drogi krajowej 94 z drogą powiatową nr 2037 K „obwodnica Wieliczki 

Czarnochowice”. 

816. Rewitalizacja Parku Mickiewicza i budowa dwóch tężni solankowych lokalnych. 

817. Bezpieczny ostatni kilometr - poprawa efektywności i bezpieczeństwa mobilności 

dzieci, młodzieży i dorosłych jako punkt wyjścia do poprawy mobilności w całym 

mieście - Budowa Parkingu wielopoziomowego w Wieliczce. 

818. Budowa drogi łączącej Strefy przemysłowe w Kokotowie, Węgrzcach Wielkich i Podłężu 

(Strefy aktywności gospodarczej Wieliczka, Niepołomice) z drogą krajową S7 oraz 

autostradą A4. 

819. Wyższa Szkoła Zawodowa w Wieliczce. 

820. Budowa linii tramwajowej Kraków-Wieliczka (odcinek w Gminie Wieliczka). 

821. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych o długości 25 km w celu poprawy 

bezpieczeństwa oraz zwiększenia mobilności. 

81 Rzeszów (4) 822. Zakup 20 szt. autobusów zasilanych z wodorowych ogniw paliwowych. 

823. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury opieki nad dziećmi 0-3 lat. 

824. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej i wsparcie transformacji dla gospodarstw domowych, w tym w zakresie 

wykorzystania źródeł energii odnawialnej. 

825. Rozwój e-usług i e-kompetencji jednostek organizacyjnych, w tym modernizacja 

infrastruktury i zwiększenie cyberbezpieczeństwa. 

 

82 Świdnica (1) 826. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Świdnicy. 

83 Żychlin (8) 827. Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Żychlinie. 

828. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Żychlina. 

829. Budowa północnej obwodnicy miasta. 

830. Budowa zachodniej obwodnicy miasta. 

831. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta na energooszczędne oświetlenie 

typu led ze sterowaniem. 

832. Realizacja budownictwa mieszkaniowego dla gospodarstw domowych o niskich i 

średnich dochodach. 

833. Zielona energia – farma fotowoltaiczna dla miasta samowystarczalnego energetycznie. 



 
834. Zielona energia – budowa biogazowni kogeracyjnej dla miasta samowystarczalnego 

energetycznie. 

84 Wałbrzych (12) 835. Program rozwoju kadr systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny – jako szansa dla 

niwelowania skutków związanych z pandemią wywołaną przez COVID-19. 

836. Program rozwoju ekonomii społecznej – jako szansa dla niwelowania skutków 

związanych z pandemią wywołaną przez COVID-19. 

837. Odbudowa kompleksu sportowego „Nowe Miasto” w Wałbrzychu w celu utworzenia 

Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. 

838. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację infrastruktury 

energetycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej polegającą na budowie instalacji 

solarnej z magazynem ciepła i pompami ciepła oraz gazowej instalacji kogeneracyjnej 

wraz z pompami ciepła. 

839. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie wytwarzanych odpadów 

poprzez wzmocnienie gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. 

840. Zdrowe i bezpieczne Sudety -   samorządowy program wspierania ratownictwa. (SPWR) 

- ratowanie życia i zdrowia mieszkańców Sudetów, statutowo wykonywanych przez 

państwowe instytucje jakim są: Państwowy System Ratownictwa Medycznego i 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.  

841. Budowa i przebudowa dróg w strefach przemysłowych Wałbrzycha w celu 

umożliwienia dojazdu oraz udostępnienia inwestorom ok. 80 ha terenów 

inwestycyjnych. 

842. Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. gen Wł. Andersa z całkowitym 

zmechanizowaniem oraz zastosowaniem energooszczędnych pomp z  zastosowaniem 

energii odnawialnej. 

843. Wymiana energochłonnego oświetlenia ulic na energooszczędne oświetlenie ledowe.  

844. Rewitalizacja zdegradowanej poprzemysłowej dzielnicy mieszkalnej Wałbrzycha – 

Sobięcin w celu zapewnienia dogodnych warunków życia mieszkańców. 

845. Budowa zbiorników tzw. małej retencji wód opadowych w celu przeciwdziałania 

zmianom klimatycznym, wykorzystania wody z cieków wodnych i opadowej dla 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców związanego z zagrożeniami podtopień i 

wezbrań lokalnych rzek oraz wykorzystania zmagazynowanej wody na cele komunalne 

miasta.  

846. Rozwój e-usług dla mieszkańców Wałbrzycha (cyfryzacja usług dla mieszkańców). 

85 Kętrzyn (5) 847. Budowa obwodnicy miasta. 

848. Budowa domu seniorów. 

849. Budowa nowego szpitala. 

850. Budowa nowoczesnego centrum rehabilitacji. 

851. Budowa ciepłowni miejskiej. 

86 Gdańsk (13) 852. Zakup taboru autobusowego zero i niskoemisyjnego na potrzeby komunikacji 

miejskiej. 

853. Przygotowanie terenów pod potrzeby inwestycyjne Gdańska m.in. rozbudowa i 

modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo 

kolejowej. 



 
854. Doposażenie pracowników do warunków pracy zdalnej- zakup niezbędnego 

wyposażenia – Smart CITY e-administracja. 

855. Wymiana źródeł ciepła w systemach ciepłowniczych. 

856.  Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w ramach 

klastrów energii. 

857. Gdański Program Przeciwpowodziowy. 

858. Budowa, przebudowa i modernizacja gdańskich ścieżek rowerowych. 

859. Zakup tramwajów w ramach GPKM V. 

860. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół. 

861. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych. 

862. Realizacja Parku Południowego na terenie Gdańska. 

863. Rozbudowa budynku żłobka przy ul. Racławickiej. 

864. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku. 

87 Woj. 

Pomorskie (41) 

865. Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.  

866. Infrastruktura do testowania i rozwoju pojazdów autonomicznych dla poprawienia 

efektywności działania i bezpieczeństwa w branży morskiej. 

867. Port 4.0 living labs - infrastruktura do testowania i rozwoju rozwiązań Przemysłu 4.0 dla 

poprawienia efektywności działania i bezpieczeństwa w obszarach portowo-morsko-

logistycznych.  

868. Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – II etap.  

869. Kompetencje dla Pomorza.  

870. Invest in Pomerania. 

871. Realizacja II etapu Programu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław.  

872. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na 

dnie Morza Bałtyckiego. 

873. Poprawa jakości i ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap 

II . 

874. Zielona Energia Pomorza 2026. 

875. Słupska Wyspa Bioenergetyczna. 

876. Transformacja prosumencka podmiotów leczniczych Samorządu Województwa 

Pomorskiego. 

877. Invest in Green Pomerania 2030  

878. Modernizacja obiektu istniejącego AMBEREXPO - instalacja na dachach hal 

fotowoltaiki, zadaszenie parkingu naziemnego z fotowoltaiką oraz działania wpływające 

na wzrost efektywności wykorzystania i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.  

879. Budowa potencjału infrastruktury przybrzeżnej na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego 

– zbadanie i oczyszczenie polskich wód przybrzeżnych.  

880. Pomorska Dolina Wodorowa. 

881. Budowa IV hali D wraz z rozszerzeniem terytorialnym  projektowanej zieleni o istniejące 

obiekty i realizacją zieleni retencyjnej z bilansem wód opadowych oraz wyposażeniem 

hali umożliwiającym produkcję filmową w kompleksie Centrum Wystawienniczo-

Kongresowego AMBEREXPO. 

882. OdNowa Pomorskich Miast 2026. 

883. Cyfrowa reformacja Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO.  

884. Pomorska e-Medycyna 2026. 



 
885. Modernizacja i wyposażenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku.  

886. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu nr XVIII w Szpitalu dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim z przeznaczeniem na oddział psychiatrii 

sadowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. 

887. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Pawilonu nr XII w Szpitalu dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim z przeznaczeniem na oddział 

psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. 

888. Poprawa funkcjonowania systemu opieki psychiatrycznej w kierunku rozwoju 

psychiatrii środowiskowej oraz zapewnienie dostępu do świadczeń dla osób 

potrzebujących. 

889. Zdrowy Słupsk. 

890. Dostosowanie infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Prabutach do przepisów 

prawa i potrzeb epidemiologicznych. 

891. Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług leczniczych poprzez utworzenie 

specjalistycznego ośrodka dla dzieci i młodzieży przy Szpitalu św. Wojciecha w 

Gdańsku.  

892. Pomorskie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Inicjatyw Badawczo-Rozwojowych. 

Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi przewozów pasażerskich w 

województwie pomorskim. 

893. Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy – Sierakowice.  

894. Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk.  

895. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w 

południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu 

z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego. Faza I: Przygotowanie, 

zaprojektowanie i budowa linii kolejowej na odc. od włączenia w linię kolejową nr 250 

do węzła integracyjnego Łostowice – Świętokrzyska. 

896. Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei 

aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej metropolii. 

897. Poprawa przepustowości na linii Nr 213 Reda – Hel (Komponent E „Zielona, 

inteligentna mobilność”) 

898. Prace na linii kolejowej nr 201 na odcinku Gdynia – Maksymilianowo. 

899. Rewitalizacja linii kolejowej nr  211 i 212 na odcinku Kościerzyna – Lipusz – Bytów.  

900. Rewitalizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Nowa Wieś 

Lęborska – Łeba.  

901. Pakiet działań związanych z budową obwodnic miast Człuchów, Czersk, Starogard 

Gdański i Malbork w ciągu DK 22 poprawiających dostępność transportową do 

Trójmiasta i autostrady A1 oraz przepustowość południowego korytarza 

transportowego.  

902. Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w 

województwie pomorskim.  

903. Budowa Pomorskiej części krajowego systemu tras rowerowych -  Pomorska 

Subregionalna Trasa Rowerowa. 

904. Rozbudowa funkcjonalności elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności 

o sieć urządzeń IoT oraz pakiet nowoczesnych e - usług dla mieszkańców.  



 
88 Łazy (5) 905. Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich gminy 

Łazy 

906. Wspieranie energii odnawialnej poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii 

w budynkach użyteczności publicznej, budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. 

907. Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie gminy. 

908. Wyposażenie placówek edukacyjnych w urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy 

wydajności systemów edukacji.  

909. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej 

infrastruktury oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. 

89 Pabianice 

Powiat (11) 

910. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzki, ul. 

Bechcice 3. 

911. Termomodernizacja budynku przy ulicy Św. Jaka 33 w Pabianicach. 

912. Termomodernizacja budynku DPS w Pabianicach, ul. Łaska 86. 

913. Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 25 w Pabianicach wraz z 

przebudową parteru i zagospodarowaniem terenu (dziedzińca). 

914. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Wspólna w Pabianicach. 

915. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Piłsudskiego w Pabianicach. 

916. Przebudowa drogi powiatowej w m. Pawlikowice I, gmina Pabianice. 

917. Przebudowa drogi powiatowej w m. Pawlikowice II, gmina Pabianice. 

918. Przebudowa drogi powiatowej w m. Janowice, gmina Pabianice. 

919. Przebudowa drogi powiatowej Markówka – Mauryców, gmina Dobroń. 

920. Przebudowa drogi powiatowej w m. Ślądkowice, gmina Dłutów. 

 

90 Chojnice 

Powiat (8) 

921. Rozwój Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego (IOB) – wzmocnienie powiązań rynku 

pracy i edukacji. 

922. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – etap II.  

923. Modernizacja sieci teletechnicznej pod kątem cyberbezpieczeństwa w budynkach 

użyteczności publicznej.  

924. Doposażenie szkół powiatu chojnickiego w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę ICT. 

925. Rozwój e-usług Starostwa Powiatowego w Chojnicach.  

926. Kompleksowa modernizacja sieci teletechnicznej wraz z zakupem oprogramowania na 

potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. 

927. Zwiększenie dostępności Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach poprzez rozwój usług 

AOS. 

928. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych poprzez realizację kompleksowego 

programu nasadzeń i zielonej rewitalizacji przy budynkach użyteczności publicznej.  

91 Zduńska Wola 

(6) 

929. Adaptacja Publicznego Przedszkola nr 11 na żłobek. 

930. Odwodnienie Nowego Miasta. 

931. Fotowoltaika na budynkach przedszkoli i szkół podstawowych oraz basenie.  

932. Zielony Plac Wolności. 

933. Termomodernizacja budynków, podłączenie do ciepła systemowego, likwidacja 

kopciuchów. 



 
92 Opole (1) 934. Budowa obwodnicy południowej Opola wraz z mostem przez Odrę. 

93 Wojwództwo 

Mazowieckie 

935. Mazowsze dla zdrowia- inwestycję w ochronę zdrowia poprzez wyposażenie szpitali. 

936. Mazowsze dla Szkół - Inwestycje wspierające rozwój szkolnictwo zawodowego.  

937. Zielone Mazowsze – inwestycje proekologiczne mające na celu poprawę jakości 

powietrza i walkę ze smogiem.  

938. Mazowsze dla kolei – inwestycje w rozwój kolei na Mazowszu. 

939. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

94 Wołomin (10)  940. Budowa nowych ścieżek rowerowych: wzdłuż ulicy Granicznej oraz ulicy Geodetów 

941. Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  

942. i Centrum Usług Społecznych 

943. Termomodernizacja budynków komunalnych  

944. w centrum Wołomina 

945. Termomodernizacji sal gimnastycznych przy 2 szkołach gminnych w Wołominie -  przy 

ul. Sasina, przy ulicy Armii Krajowej - oraz w miejscowości Duczki 

946. Zagospodarowanie obszaru zdegradowanego przy stacji kolejowej w Wołominie: 

renowacja skweru  przy pomniku Obrońców Ojczyzny, budowa nowego parkingu dla 

podróżnych itp. 

947. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (m.in.: 

pływalni miejskiej oraz urzędu miejskiego) 

948. Budowa farmy woltaicznej na potrzeby spółki miejskiej: Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji 

949. Doprowadzenie spółki miejskiej: Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie do 

uzyskania statusu efektywnego systemu źródeł ciepła poprzez modernizację zakładu 

(dekarbonizacja) 

950. modernizacja i rozbudowa kompostowni, budowa sortowni i biogazowni budowa 

węzłów do recyklingu odpadów budowlanych i gabarytowych 

 

95 Ząbkowice 

Śląskie (10)  

951. Modernizacja basenu odkrytego w Ząbkowicach Śląskich 

952. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach 

Śląskich 

953. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych na terenie Gminy 

Ząbkowice Śląskie 

954. Klaster – samowystarczalność energetyczna Gminy 

955. Rozwój czystego/bezemisyjnego  transportu publicznego 

956. Adaptacja skrzydła południowego Zamku w Ząbkowicach Śląskich wraz z odbudową 

957. Budowa infrastruktury czystego transportu miejskiego poprzez rewitalizację linii 

kolejowej Ząbkowice Śląskie - Srebrna Góra na trasę transportu bezzałogowego 

958. Budowa budynku demonstracyjnego na Stadionie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich 

959. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków 

mieszkalnych będących własnością Gminy Ząbkowice Śląskiej  

960. Odbudowa na cele turystycznej spalonego kościoła ewangelickiego w Ząbkowicach 

Śląskich 



 
961. Odnowa przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie poprzez przebudowę ulic 

Armii Krajowej, Dolnośląskiej, Batalionów Chłopski oraz Bohaterów Getta 

96  Ruda Śląska 

(12) 

962. Trakt Rudzki II –  rozwój zielonych przestrzeni w Mieście Ruda Śląska etap II – 20,5 mln 

zł, 2021-2025 

963. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w Rudzie Śląskiej poprzez renaturyzację 

zdegradowanych silnie antropogenicznie przekształconych dolin rzecznych wraz z 

ochroną cennych ekosystemów i stworzenie zielonych połączeń z regionem – 70 mln zł, 

2023-2026 

964. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych oraz 

budynków użyteczności publicznej oraz zmiana sposobu ogrzewania – 50 mln zł, 2022-

2026 

965. Budowa systemu zarządzania i monitorowania ITS w mieście Ruda Śląska – 5 mln zł, 

2022-2027 

966. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi – 20 mln zł, 2023-2027 

967. Renowacja istniejących zabytkowych budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych 

w Rudzie Śląskiej dla celów poprawy efektywności energetycznej – 75 mln zł, 2022-2026 

968. Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie 

miasta Ruda Śląska –kolejne etapy - 10 mln zł, 2022-2027 

969. Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej oraz infrastrukturze 

miejskiej w Rudzie Śląskiej – 5 mln zł, 2024 

970. Budowa OZE w mieszkalnictwie komunalnym w Rudzie Śląskiej 10 mln zł, 2023-2027. 

971. Zwiększenie bioróżnorodności Miasta Ruda Śląska, zmniejszenie uciążliwości 

klimatycznych, a także poprawa lokalnych krajobrazów miejskich - 50 mln zł, 2023 

972. Inteligentny system gospodarowania wodami opadowymi z wykorzystaniem 

istniejących zbiorników retencyjnych oraz monitoring przeciwpowodziowy w Rudzie 

Śląskiej – 6 mln, 2023 

973. Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej – 5 mln, 2023 

 

97 Katowice (6)  974. Zielona Strefa Nauki w Katowicach (w tym Rekonstrukcja zielono – niebieskiej 

infrastruktury doliny rzeki Rawy) 

975. Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków (moc instalacji 500 

kWp) oraz wymiana kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i 

zewnętrzną oraz wymianą zbiornika biogazu i pochodni na oczyszczalni ścieków 

Gigablok w Katowicach 

976. Montaż instalacji OZE przy budowie zespołu budynków wielorodzinnych wraz z 

lokalem usługowym, z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz 

infrastrukturą techniczną 

977. Zakup autobusów - 100 szt. autobusów zeroemisyjnych (elektryczne i wodorowe) 

978. Zakup 40 szt. autobusów zasilanych CNG 

979. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Katowicach. 



 
98. Wojkowice (8)  980. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 20/40 MW na terenie poprzemysłowym; 

981. Rewitalizacja obiektu sportowego w Wojkowicach; 

982. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach z 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 

983. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Wojkowice wraz z 

rozbudową oczyszczalni ścieków; 

984. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Jana III Sobieskiego 125 w 

Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 

985. Utworzenie zbiornika retencyjnego i budowa elektrowni wodnej; 

986. Przebudowa systemu dróg gminnych; 

987. Niskoemisyjny transport miejski wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów 

elektrycznych. 

 

99. Gdańsk (13)  988. Zakup taboru autobusowego zero i niskoemisyjnego na potrzeby komunikacji miejskiej. 

989. Przygotowanie terenów pod potrzeby inwestycyjne Miasta Gdańska – Rozbudowa i 

modernizacja węzłów sieci bazowej  w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury 

drogowo kolejowej  

990. Doposażenie pracowników  do warunków pracy zdalnej- zakup niezbędnego 

wyposażenia – Smart CITY e-administracja. 

991. Wymiana źródeł ciepła  w systemach ciepłowniczych. 

992. Zakup i montaż  instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w ramach 

klastrów energii. 

993. Gdański Program Przeciwpowodziowy 

994. Budowa, przebudowa i modernizacja gdańskich ścieżek rowerowych.  

995. Zakup tramwajów  w ramach GPKM  

996. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół.  

997. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych. 

998. Realizacja Parku Południowego na terenie Miasta Gdańska.  

999. Rozbudowa  budynku żłobka przy ul. Racławickiej w Gdańsku. 

1000. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku 

 


