
Uchwała Nr 1353/85/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 13 października 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa 

Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 

do km 10+182,50” nr RPMA.03.01.00-14-002/14, nr rej. MJWPU.420-241/14,  

nr kanc. 1802/14 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 – 2013  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 45 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 5 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) 

oraz art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.1)) – uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 406/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 r.  

w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”, nr RPMA.03.01.00 

-14-002/14, nr rej. MJWPU.420-241/14, nr kanc. 1802/14  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. Na realizację projektu własnego, o którym mowa w § 1, przeznacza się środki  

w kwocie nieprzekraczającej 31.317.264,82 PLN, stanowiące całkowitą wartość 

projektu, w tym w wysokości 28.416.082,17 PLN, stanowiące całkowite wydatki 

kwalifikowalne.”; 

2) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1. Na pokrycie wkładu własnego realizacji projektu własnego, o którym mowa w § 1, 

przeznacza się środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 

nieprzekraczającej 3 185 343,48 PLN. 

2. Na pokrycie dofinansowania realizacji projektu własnego, o którym mowa w § 1, 

przeznacza się środki pochodzące z EFRR w kwocie nieprzekraczającej  

24.153.669,84 PLN i stanowiących nie więcej niż 85% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu, oraz środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 

nieprzekraczającej 3 978 251,50 PLN i stanowiących nie więcej niż 14% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych projektu.”; 

3) „Zasady realizacji projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013”, stanowiące załącznik do uchwały, 

otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) załącznik Nr 1 Wniosek o dofinansowanie do załącznika Zasady realizacji projektu 

znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych  

dla RPO WM 2007 – 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2  

do niniejszej uchwały; 

5) załącznik Nr 2 Harmonogram wydatków do załącznika Zasady realizacji projektu 

znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych  

dla RPO WM 2007 – 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej 

uchwały; 

6) załącznik Nr 3 Harmonogram rzeczowo – finansowy  do załącznika Zasady realizacji 

projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 

do niniejszej uchwały; 



7) załącznik Nr 5 Harmonogram realizacji zamówień publicznych w ramach Projektu  

do załącznika Zasady realizacji projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013, otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Janina Orzełowska  

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240 i 1358. 


