
 

UCHWAŁA Nr 255 / 5067 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 lutego 2021r. 

 
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa /Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm./ oraz w związku  

z  Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXI/518/21 z  dnia  

19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 z późn. zm., 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1  

Upoważnia się Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XXXI/518/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045 

z późn. zm., obciążających budżet Województwa Podkarpackiego w latach 2022 - 

2023 do kwoty 141.816.197,-zł, w tym: 

1) w roku 2022 do kwoty 135.520.954,-zł z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć pn.: 

a) „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 

884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 

889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych  

i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, 

systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów  

oraz uszkodzonych przyczółków i stożków” do kwoty 70.963.970,-zł, 

b) „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi 

wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian  

za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej 

nr 91, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 

linii kolejowych z drogami - Etap III”” do kwoty 20.156.455,-zł, 

c) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowych” do kwoty 2.852.132,-zł, 

d) „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej  

do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów  

i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” do kwoty 4.132.568,-zł, 

e) „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894  

na odcinku Hoczew - Polańczyk” do kwoty 30.760.582,-zł, 

f) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” do kwoty 6.655.247,-zł. 



 

2) w roku 2023 do kwoty 6.295.243,-zł z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym 

śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie  

w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii 

kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa  

na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III””. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


