
Uchwała Nr 2167/307/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 10 grudnia 2013 r.  
 

uchylająca uchwałę w sprawie wydatkowania w roku 2013 środków finansowych  

na realizację zamówienia publicznego na dostosowanie i wdrożenie aplikacji 

przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie 

gminnym oraz konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gmin w ramach projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 

województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego 

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 

o Mazowszu” 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645),  

w związku z uchwałą Nr 832/155/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  

30 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia 

publicznego na dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru 

dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersję do postaci cyfrowej 

studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin w ramach projektu: „Przyspieszenie wzrostu 

konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu”  - uchwala się, co następuje:  

 

§ 1.  

 

Traci moc uchwała Nr 172/228/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 

2013 r. w sprawie wydatkowania w roku 2013 środków finansowych na realizację 

zamówienia publicznego na dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej  

do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersję 

do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w ramach projektu: 

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. 

 

§ 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.  

 

§ 3.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 


