
 

 

UCHWAŁA Nr 302 / 5961 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągu 

DN600 i DN700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 1: odcinek w 
miejscowości Żurawica. 

 
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 ze zm.) 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 negatywnie zaopiniować wniosek Operatora Gazociągów 

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

z dnia 12 lipca 2021 r. znak: OT/PZ/01.11.07.21.DL 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 ze zm.) do decyzji 

lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej remontu odcinków gazociągu DN600 i DN700 Granica Państwa – 

Węzeł Maćkowice” Część nr 1: odcinek w miejscowości  Żurawica, z przyczyn 

wskazanych w uzasadnieniu.  

Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

2.  Kopię opinii przekazać 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 Nr 1 do Uchwały Nr 302/5961/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 3 sierpnia 2021 r.   

 

 

Uzasadnienie 

 

 Pani Grażyna Bundyra-Oracz – Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii 

Betonu Sp. z o.o. (ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa), pełnomocnik inwestora – 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-

337 Warszawa) zwróciła się z wnioskiem z dnia 12 lipca 2021 r., znak: 

OT.PZ.01.11.07.21.DL o wydanie opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków 

gazociągu DN600 i DN700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 1: odcinek 

w miejscowości Żurawica”, 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 z późn. zm.). 

Po konsultacji z departamentami Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono,  

że pozytywnie opiniuje się rozbiórkę gazociągu DN600, natomiast negatywnie opiniuje 

się przebieg projektowanego gazociągu przecinającego działkę nr 1886/5 położoną  

w Żurawicy, będącą własnością Województwa Podkarpackiego, gdyż uniemożliwia to  

w przyszłości jej dalsze zagospodarowanie. Zmiana przebiegu trasy projektowanego 

gazociągu jest konieczna do uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Województwa 

Podkarpackiego.  

Informujemy również, że przedmiotowa inwestycja nie pozostaje  

w sprzecznościz ustaleniami przyjętymi w obowiązującym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, uchwalonym 

uchwałą Nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 

2018r. 

Teren pod przedmiotową inwestycję położony jest: 

- w obrębie złoża kopaliny strategicznej gazu ziemnego i ropy naftowej – 

Przemyśl GZ4610; 

- w obrębie pierścienia zewnętrznego Twierdzy Przemyśl. 

Ponadto przez teren inwestycji przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV 

 


