
Uchwała Nr 2078/390/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 13 października 2010 r. 
 
w sprawie uniewaŜnienia postępowania na „Wykonanie koncepcji programowo-
przestrzennej wraz z badaniami geotechnicznymi, raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego dla inwestycji 
pn. Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu 
Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu 
Lotniczego w Modlinie”. 
 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. 
zm.1)), art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078), w związku z uchwałą Nr 1410/363/10 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wyraŜenia zgody na 
wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonanie koncepcji 
programowo-przestrzennej wraz z badaniami geotechnicznymi, raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego dla inwestycji  
pn. Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu 
Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu 
Lotniczego w Modlinie” - uchwala się, co następuje:  
 

§ 1.  
 

UniewaŜnia się postępowanie na „Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz 
z badaniami geotechnicznymi, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa bocznicy 
kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa 
stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”. 
 

§ 2.  
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Właścicielskiego        
i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
   

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
 

 
Adam Struzik 

 
 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759,  
z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370  
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 


