
Uchwała nr 2070/304/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 27 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,  
jako zarządcy, prowadzenie parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj  
i Jedź” - w miejscowości Celestynów w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r.  
do dnia 31 grudnia 2018 r. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), w związku z uchwałą nr 217/14 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3  listopada 2014 r. w sprawie Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa 
Mazowieckiego 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 oraz z 2017 r. poz. 10777) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy w sprawie powierzenia spółce „Koleje 

Mazowieckie – KM” sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenie parkingu dozorowanego  
w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Celestynów, w okresie od dnia 1 stycznia 
2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się łącznie: Katarzynę 
Wieczorek – Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Tomasza 
Lewandowskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 2. 
Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych do kwoty 29.350 zł brutto 
tytułem pokrycia kosztów utrzymania parkingu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w okresie  
od dnia 1 stycznia  2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Janina Orzełowska 
Wicemarszałek 
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