
Uchwała nr 1348/364/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa 
Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku  
od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 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 2018 r. poz. 913,  
1000 i 1432) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 52 ust. 1 i 2, w związku z art. 48 ustawy  
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544)  
– uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 1373/272/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2017 r. 
w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268  
do km 51+500” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:  
1) w tytule uchwały ogólne określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 
do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020”; 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Zatwierdza się do realizacji projekt własny Województwa Mazowieckiego 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662,  
od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230  
do km 72+781”, nr rej. RPMA.07.01.00-14-8595/17, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.”; 

3) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie: 
„§ 3. Na realizację projektu własnego, o którym mowa w § 1, przeznacza się środki  
w kwocie nieprzekraczającej 131.993.329,62 PLN, stanowiące całkowitą wartość 
projektu, w tym w wysokości 131.130.509,22 PLN, stanowiące całkowite wydatki 
kwalifikowalne. 
§ 4. 1. Na pokrycie wkładu własnego realizacji projektu własnego, o którym mowa  
w § 1, przeznacza się środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego  
w kwocie nieprzekraczającej 27.088.922,25 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne  
w wysokości 26.226.101,85 PLN. 
2. Na pokrycie dofinansowania realizacji projektu własnego, o którym mowa w § 1, 
przeznacza się środki pochodzące z EFRR w kwocie nieprzekraczającej  
104.904.407,37 PLN i stanowiącej nie więcej niż 80% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 



3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2, zostały zaplanowane w budżecie 
Województwa Mazowieckiego przyjętym uchwałą nr 258/17 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa 
Mazowieckiego na 2018 rok, z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12489)  
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata  
2018 – 2038 przyjętej uchwałą nr 259/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 
19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Mazowieckiego na lata 2018 – 2038, z późn. zm.1).”; 

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

                                                           
1 Zmienioną uchwałami  Sejmiku Województwa Mazowieckiego: nr 1/18 z dnia 30 stycznia 2018 r., nr 23/18 z dnia 27 lutego 
2018 r., nr 31/18 z dnia 28 marca 2018 r., nr 51/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., nr 56/18 z dnia 22 maja 2018 r., nr 94/18 z dnia 
19 czerwca 2018 r. oraz nr 109/18 z dnia 10 lipca 2018 r. 
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