
UCHWAŁA Nr 297 / 5856 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 lipca 2021r. 

 
w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póżń zm.)  
 

 
               Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
                                      uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Opiniuje się pozytywnie wniosek o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn. Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Graniczna – ul. Chopina – ul. 

Mostowa oraz na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Granicznej w m. Zagórz. 

Projekt maj 2021r.  

2.Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
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Załącznik do Uchwały Nr 297/5856/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 13 lipca 2021r.   

 

Opinia 

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 

Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z póżń zm.)  po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 

12.05.2021r., (data wpływu 10.06.2021r.) Zarząd Województwa Podkarpackiego          

w Rzeszowie postanawia wyrazić pozytywną opinię do wniosku o zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej  pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. 

Graniczna – ul. Chopina – ul. Mostowa oraz na budowie oświetlenia ulicznego na ul. 

Granicznej. w m. Zagórz. Projekt maj 2021r Realizacja przedmiotowej inwestycji nie 

koliduje z ustaleniami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego, przyjętym uchwałą Nr LIX/930/18 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.  

W PZPWP dla Gminy Zagórz określone zostało zadanie, wynikające z Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły pn.: Budowa 

lewego walu o długości 597m na cieku Osława (km modelu 2+034 - 2+646). PZPWP 

nie określa dokładniej lokalizacji ww._ zadania. Jednostką odpowiedzialną za 

realizację inwestycji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Teren pod 

przedmiotową inwestycję położony jest na obszarze: - Lokalnego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 431 „Zbiornik warstw krośnieńskich (Sanok — Lesko)", — 

Szczególnego zagrożenia powodzią Q 1% (dot. części terenu). Przez część terenu 

inwestycji przebiegają: — Linia elektroenergetyczna 110 kV, — Linia kolejowa nr 108 

Stróże — Krościenko. 


