
Uchwała nr 1165/261/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 25 lipca 2017 r.  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa 
mazowieckiego 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935)  
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r.  
poz. 217, 1579 i 1948), w związku z pkt 8 Rozdziału 5 Wytycznych w zakresie rewitalizacji  
w programach operacyjnych na lata 2014 – 20201 – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
„Wykaz programów rewitalizacji województwa mazowieckiego” stanowiący załącznik  
do uchwały nr 1540/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  
4 października 2016 r. w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa 
mazowieckiego2, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wykaz, o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości wraz z terminem jego 
przyjęcia, na portalu www.funduszedlamazowsza.eu oraz na stronie www.bip.mazovia.pl. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego  
i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Janina Orzełowska 
Wicemarszałek 

                                                           
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju  
2 sierpnia 2016 r. 
2 Zmienionej uchwałą nr 113/215/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r., uchwałą nr 264/221/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2017 r., uchwałą nr 381/226/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z dnia 14 marca 2017 r., uchwałą nr 446/229/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2017 r. oraz uchwałą  
nr 518/232/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2017 r., uchwałą nr 617/237/17 Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą nr 625/239/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2017 r., 
uchwałą nr 781/246/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą nr 947/255/17  
z dn. 27 czerwca 2017 r. oraz uchwałą nr 1120/260/17 z dnia 18 lipca 2017 r. 
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