
 
UCHWAŁA Nr 296 / 5828 / 21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 7 lipca 2021r. 

w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h ustawy z dnia 

8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 

w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 484 z późn. zm.), 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na realizację inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią terenów 

zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto 

Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie”- Zbiornik 2A-1 w km 8+140 

potoku Młynówka oraz zbiornik 2A-2 w km 5+642 potoku Młynówka  

przez inwestora: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane 

przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  Rzeszowie, 

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów. 

2. Treść opinii stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek  Województw Podkarpackiego 

  



Załącznik do Uchwały Nr 296/5828/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 7 lipca 2021r.   

 

Opinia 

do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji  
w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2021, poz. 484, z późn. zm.) po rozpatrzeniu 

wniosku z  dnia 23 czerwca 2021 r., (data wpływu 28 czerwca 2021 r.) Zarząd 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie postanawia pozytywnie zaopiniować 

wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji 

pn. : „Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku 

Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne,  

woj. podkarpackie”- Zbiornik 2A-1 w km 8+140 potoku Młynówka oraz zbiornik 

2A-2 w km 5+642 potoku Młynówka przez inwestora: Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów. 

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem poinformował, 

że  przedmiotowa inwestycja nie koliduje z nieruchomościami Województwa 

Podkarpackiego. 

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie przekazało 

informację, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie pozostaje w sprzeczności 

z ustaleniami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 /PZPWP/, przyjętego Uchwałą 

Nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

Ww. podmiot zaznaczył również, że na terenie powiatu rzeszowskiego planowana  

jest inwestycja wynikająca z ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu tj. „Budowa sieci 

przesyłowej gazu ziemnego - gazociąg Hermanowice-Jarosław – Głuchów - Pogórska 

Wola” (zadanie inwestycyjne o nieustalonej lokalizacji) oraz że przez część terenu 

inwestycji przebiegają gazociągi DN 700 i DN 400 przewidziane do rozbudowy 

i przebudowy. 


