Wykaz inwestycji realizowanych w 2014 roku.
L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Opis

1

Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich
instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody
geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej
oraz parkingu.

3

Opracowanie projektu rozbudowy remizy OSP w
Zbiroży

4

Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku
remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów

Wykonana została instalacja klimatyzacji i wentylacji w OSP
Bobrowce. Koszt - 44 244,77 zł.

5

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach
Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu

W maju br. została podpisana umowa o dofinansowanie
projektu w ramach projektów kluczowych w indykatywnym
planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
Całkowita wartość projektu 16.621.358,29 zł , kwota
dofinansowania 11 318851,32 zł.

7

Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez
opracowanie dokumentacji projektowej i studium
dla terenów inwestycyjnych - w celu
przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów
Powiększenie oferty turystycznej produktu
Weekend z Termami Mszczonów - w celu
uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy
Mszczonów

Na ten projekt Gmina Mszczonów uzyskała dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Wysokość dofinansowania 168.952,80
zł. Projekt realizowany w latach 2014 – 2015.
Projekt pn. „ Powiększenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej
produktu Weekend z Termami Mszczonów” otrzymał
dofinansowanie z RPO WM. Podpisanie umowy na dofinansowanie
nastąpi w lutym 2015 roku. Całkowita wartość projektu 902 409,44
zł, z czego dofinansowanie wyniesie 721 927,55 zł.
W 2014 roku zrealizowano: zakup domku narzędziowego, zakup i
instalację 6 dysz ściennych oraz wykonanie dokumentacji placu
zabaw na terenie Term Mszczonów. Ponadto zainstalowano 2
dodatkowe bramki kasowe oraz zakupiono Quada w celu
uatrakcyjnienia oferty obiektu.

8

Wykonano instalację odzysku ciepła ze zrzucanej wody
geotermalnej. W roku 2015 zostaną poniesione koszty
montażu budynku groty solnej i sauny, Projekt realizowany z
dofinansowaniem w ramach RPO WM. Całkowita wartość
projektu 584 999,98 zł z czego dofinansowanie wynosi
496 399,98 zł.
Wykonano dokumentacje projektową. Koszt - 28 320,00 zł.

Uwagi

