
Uchwała nr 492/313/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu  
„Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, w związku z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), uchwały nr 158/13 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie „Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku” oraz uchwały nr 115/20 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony 
powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9595) – uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale nr 106/288/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2022 r. 
w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu  
Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, 
w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 12 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Wszelkie projekty materiałów informacyjno-promocyjnych, o których mowa w ust. 1, 
przed ich realizacją i rozpowszechnieniem muszą zostać zaakceptowane przez 
Województwo pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki 
Mazowsze i w tym celu powinny zostać przesłane na adres e-mail: siw@mazovia.pl 
Wymóg akceptacji nie dotyczy tablic informacyjnych, o których mowa w ust. 3. Spełnienie 
niniejszego wymogu nie ma wpływu na końcowe rozliczenie dotacji. Logotyp Marki 
Mazowsze, logotypy programów wsparcia oraz herb województwa mazowieckiego wraz 
z wytycznymi do stosowania znajdują się na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Marka 
Mazowsze”. 

3. Po zakończeniu realizacji Zadania Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia  
na okres minimum 5 lat w miejscu zwyczajowo przyjętym, tablicy informacyjnej  
o wymiarach 90x70 cm, której wzór stanowi załącznik nr 5. Wzór tablicy w wersji 
umożliwiającej wpisanie indywidualnej nazwy Zadania, zostanie udostępniony 
Beneficjentom po przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały  
w sprawie „Listy Beneficjentów programu Mazowsze dla czystego powietrza”. Koszt 
przygotowania i montażu tablicy informacyjnej jest kosztem Beneficjenta i nie może  
być rozliczony z przyznanej Pomocy finansowej.”; 

2) dodaje się załącznik nr 5 – Wzór tablicy informacyjnej dla Zadania zrealizowanego  
w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji  
i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 
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