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Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

1.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 granica województwa – Sierpc – granica województwa w
miejscowościach Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe od km 100+652 do km 101+642,00

2.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat
sochaczewski.

3.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 relacji Płock – Kazuń na odcinku od km 17+570 do km 18+050 w
m. Wymyśle polskie na terenie gminy Słubice, powiat płocki.

4.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 od km 36+963 do km 37+785 w m. Sikórz, gmina Brudzerń Duży.

5.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński.

6.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat
gostyniński.

7.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński.

8.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do km 16+613,00 na odcinku Bierzewice – Gostynin – etap 3 w km
15+591,00 do km 16+613,00 dł. 1,022 km.

9.
Gostynin                                           

-Płock
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 22+875 do km 23+506 w miejscowości Lwówek, gmina Sanniki, powiat
gostyniński.

10. Ciechanów
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+350 do km 57+600 w m. Franciszkowo oraz 69+230 do km
72+781 w m. Bieżuń

11. Ciechanów
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń,
Lutocin, Rościszewo. ETAP II - odcinek drogi od km 57+600 do km 69+230.

12. Ciechanów
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na
terenie gmin: Lubowidz i Żuromin.

13. Ciechanów

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin – Ciechanów, na odcinku od obszaru niezabudowanego w
miejscowości Żaboklik do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 544 w miejscowości Grudusk tj.: od km 19+018,00 do km
27+020,00 na terenie gmin Dzierzgowo i Grudusk, powiatu mławskiego i ciechanowskiego, województwa
mazowieckiego. 

14. Ciechanów
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin – Grudusk – Ciechanów w m. Ciechanów od km 45+390 do km
46+302.

15.
Grodzisk                                         

Mazowiecki
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209 do
km 9+560

16.
Grodzisk                                         

Mazowiecki
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155 do km 45+414 w
m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów wraz z przebudową oświetlenia ulicznego. 

17.
Grodzisk                                         

Mazowiecki
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice – Myszczyn – Zaborów odcinek od km 0+200 (Święcice) do km
5+821 (ul. Południowa w Zaborowie).

18.
Grodzisk                                         

Mazowiecki

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na
odcinku od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów grodziskiego i
żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice).

19. Ostrołęka Przebudowa drogi woj. nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.

20. Ostrołęka
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku od km 3+469,70 do km 8+779,18 (L = 5,308 km) odcinek od m.
Zawodnie do m. Dęby.

21.
Wołomin                                          

- Nowy Dwór 
Mazowiecki

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 Warszawa – Węgrów na odc. od km 35+674 do km 37+742 w m. Pustelnik oraz
od km 38+199 do km 41+360. w m.Stanisławów

22.
Wołomin                                          

- Nowy Dwór 
Mazowiecki

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S–8 - przewidziane do
dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020.

23.
Wołomin                                          

- Nowy Dwór 
Mazowiecki

Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w
poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego
tunelu drogowego.

24.
Węgrów                                                
- Siedlce

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z
drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Małkinia Górna na terenie gm. Małkinia
Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie. 

25.
Węgrów                                                
- Siedlce

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 25+280 do km 26+630 w m. Oleśnica

26.
Węgrów                                                
- Siedlce

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411
km w m. Seroczyn, na terenie Gminy Wodynie, powiat siedlecki, woj. mazowieckie

27.
Węgrów                                                
- Siedlce

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od m. Żelków w km 7+529 do m. Dąbrówka-Ług 10+740 na terenie
gminy Skórzec 

28.
Węgrów                                                
- Siedlce

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od km 0+120 do km 0+687 i od km 0+694,5 do km 1+187 w m. Liw
na terenie gminy Liw, pow. węgrowski..



29.
Węgrów                                                
- Siedlce

Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu
na rzece Toczna w m. Łosice”  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

30.
Węgrów                                                
- Siedlce

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 3+730 do km 4+400 w miejscowości Olszew na terenie gminy
Ceranów, pow. sokołowski, woj. Mazowieckie.

31.
Węgrów                                                
- Siedlce

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku km 0+455 do km 1+438 w miejscowości Chybów wraz z
budową kanału deszczowego na terenie gminy Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie.

32.
Węgrów                                                
- Siedlce

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na terenie Miasta i Gminy Ostrów
Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie.

33. Radom
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec, na odcinku od km 38+400 do km 45+217
na terenie gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie. 

34. Radom
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 14+120 w miejscowości Gniewoszów do km 15+972 w
miejscowości Wysokie Koło na terenie gminy Gniewoszów, powiat kozienicki województwo mazowieckie.

35. Radom
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat
radomski, województwo mazowieckie – roboty związane z branżą drogową.

36. Radom Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w miejscowości Rawica, gmina Tczów.

37. Radom
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 relacji Nowe Słowiki – Bąkowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w
miejscowości Nowe Słowiki na terenie gminy Sieciechów, powiatu kozienickiego, województwa mazowieckiego.

38. Radom
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 w m. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego w km 11+147,82 do km 11+710,38
oraz budową kanalizacji deszczowej 

39.
Otwock                                                 

- Piaseczno
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr. woj.) na terenie gminy Wilga
od km 47+050 do km 58+530

40.
Otwock                                                 

- Piaseczno
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr. województwa) na terenie
Gminy Sobienie Jeziory od km 34+620 do km 40+850.

41.
Otwock                                                 

- Piaseczno
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – gr.woj.) na odcinkach od km
60+740 do km 61+250 oraz od km 61+320 do km 62+550 na terenie Gmin Wilga i Maciejowice.

42.
Otwock                                                 

- Piaseczno
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263.

43.
Otwock                                                 

- Piaseczno
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 805 z droga powiatową nr 2246W i drogą gminną (ul. Armii Krajowej)
w miejscowości Parysów.

44.
Otwock                                                 

- Piaseczno
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 Piwonin – Osiec ul. Piwońska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jeziory odcinek od
km 7+912 do km 9+548.


