
Uchwała nr 1484/167/20 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 29 września 2020r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wykonywania obowiązków 
dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług  
w jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571, 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz w związku 
z art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych 
zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych 
przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280)  
– uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 1834/200/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016 r. 
w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie 
podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego1, 
załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Skarbnikowi 
Województwa Mazowieckiego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, każdemu  
w zakresie jego kompetencji. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.  
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

                                                           
1 Zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego nr: 834/344/18 z dnia 29 maja 2018 r. oraz nr 100/7/18 z dnia 
11 grudnia 2018 r. oraz  1192/65/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz 98/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. oraz 912/141/20 z dnia 
30 czerwca 2020 r. oraz 1215/156/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. 
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