
Uchwała Nr 200/06 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 października 2006 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ), w związku z uchwałą Nr 199/06 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 roku w sprawie zmiany nazwy 
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą Mazowieckie 
Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie - uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 
 
Statut Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, stanowiący załącznik 
do uchwały Nr 8/25/2000 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  
20 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 
 
Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Olga Johann  

 

 

 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz.558, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1206  
oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 126, poz.875. 



 
UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI: 

Celem projektowanej uchwały jest dokonanie zmiany Statutu Mazowieckiego Biura 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie w związku z 
projektowanym dokonaniem zmiany nazwy Biura na Mazowieckie Biuro Planowania 
Regionalnego w Warszawie. Wprowadzany przedmiotową uchwałą Statut Biura uwzględnia 
zmiany wynikające z dostosowania postanowień statutu do obowiązującego stanu prawnego, 
nie wprowadzając jednakże zmian w profilu zadań realizowanych przez Biuro. Przedmiotowy 
projekt uwzględnia także zmiany wynikające z przyjętych obecnie zasad redagowania tego 
rodzaju dokumentów. 
W projektowanej uchwale odstąpiono od zamieszczania przepisów przejściowych w 
przedmiocie obowiązywania, w okresie przejściowym, stempli  
i szyldów firmowych, albowiem ustalony okres vacatio legis pozwoli na ich wymianę w tym 
czasie. 
Projektowana uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu województwa 
mazowieckiego, innych niż określone w planie finansowym dotychczasowego MBPP i RR w 
Warszawie. 
Projektowana uchwała podejmowana będzie po podjęciu przez Sejmik uchwały w sprawie 
zmiany nazwy wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, działającej pod nazwą 
Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie 

 

 


