
Uchwała Nr 79/15/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie umowy na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opracowania: 

„Dokumentacja stanowiąca podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych 

dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu” 

 

 Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 57 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy  

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

z późn. zm.
1)

) oraz § 86 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik 

do uchwały Nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r.  

w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144, poz. 4385)  

- uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Wyraża się zgodę na podpisanie, w imieniu Województwa Mazowieckiego, umowy  

na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opracowania: „Dokumentacja 

stanowiąca podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy 

mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego  

i poziomu docelowego ozonu w powietrzu”. 

2. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, aneksów do umowy oraz ewentualnego  

jej rozwiązania, upoważnia się Tomasza Krasowskiego – Dyrektora Departamentu 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

Małgorzatę Krzyżanowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Iwonę Chełchowską 

- Kierownika Wydziału Pozwoleń Zintegrowanych, Emisji i Recyklingu Pojazdów  

w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie. 

3. Do ważności czynności, o których mowa w ust. 2, konieczne jest złożenie oświadczenia 

woli przez dwie osoby wymienione w ust. 2, działające łącznie. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Leszek Ruszczyk 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379  

i 1072. 


