
 

 

UCHWAŁA Nr 268 / 5308 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 kwietnia 2021r. 

 

w sprawie wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji  
pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – 

Sandomierz na odcinku Jadachy – Sandomierz MOP 6,0 MPa”. 
 
Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 11 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  z  2020 r.  poz. 1668   

ze zm.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować wniosek Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) z dnia 

29 marca 2021 r. znak: OTS/ML/645/21 w sprawie wydania opinii na podstawie art. 6 

ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1866) do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – Sandomierz na odcinku Jadachy – 

Sandomierz MOP 6,0 MPa”, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia warunków 

opisanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Kopię opinii przekazuje się Wojewodzie Podkarpackiemu. 

  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 268/5308/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 13 kwietnia 2021r.   

 
Uzasadnienie 

 
 Pan Dominik Zając, Biuro Projektów OTS-IP Sp. z o.o. (ul. Kapelanka 26, 30-347 
Kraków), pełnomocnik inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) zwrócił się z wnioskiem z dnia 29 marca 
2021 r., znak: OTS/ML/645/21 w sprawie wydanie opinii do decyzji lokalizacyjnej  
dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – 
Sandomierz na odcinku Jadachy – Sandomierz MOP 6,0 MPa”, na podstawie art. 6 ust. 3 
pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1866). 
 W związku z powyższym w sprawie objętej przedmiotowym wnioskiem  
po konsultacji z merytorycznymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ustalono, iż departamenty nie wnoszą 
zastrzeżeń do planowanej inwestycji. Ponadto w trakcie konsultacji Departament 
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem poinformował o konieczności zwrócenia się  
o opinię do Prezydenta Miasta Tarnobrzega, zarządcy dróg, ponieważ planowana 
inwestycja usytuowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu. Prezydent 
Miasta Tarnobrzega pismem z dnia 7 kwietnia 2021 r, znak: TID-VI.7230.2.7.2021 
poinformował, że opiniuje pozytywnie lokalizację przedmiotowego gazociągu zgodnie  
z załączoną trasą projektowanego gazociągu. Umieszczenie urządzeń infrastruktury 
gazociągowej należy wykonać w następujący sposób:  
- w odniesieniu do działek ewid. nr 693 oraz 702 - przekroczenia dróg o nawierzchni 
asfaltowej metodą bezwykopową - przeciskiem lub przewiertem z właściwym 
zagęszczeniem gruntu. Umieszczenie urządzeń infrastruktury gazociągowej w poprzek  
ul. Litewskiej, z uwagi na planowaną na tym odcinku przebudowę chodnika na ciąg pieszo-
rowerowy, powinno być posadowione na głębokości min. 1,5 m p.p.t.  
Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany będzie do uzgodnienia  
z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego 
przedmiotowego gazociągu; uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia albo 
wykonania robót budowlanych oraz wystąpienia do właściwego zarządcy drogi o zawarcie 
porozumienia określającego warunki wykonania prawa do wejścia na teren pasa 
drogowego zgodnie z art. 25 a w/w ustawy  
Dodatkowo Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie poinformowało, 
że przedmiotowa inwestycja nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami przyjętymi 
w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego – Perspektywa 2030, uchwalonym Uchwałą Nr LIX/930/18 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.  
 Teren pod przedmiotową inwestycję położony jest:  

− przy drodze wojewódzkiej  nr 723 relacji: Sandomierz (droga krajowa nr 77) – 
Tarnobrzeg, 

− na obszarze  narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 
przeciwpowodziowego.           

 


