
 

 

UCHWAŁA Nr 302 / 5962 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa gazociągu DN150 do SRP I stopnia w m. Skopanie wraz z 

rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie” . 
 
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 pozytywnie zaopiniować wniosek Operatora Gazociągów 

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

dnia 23 lipca 2021 r. znak: OTS/AW/1371/21 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 ze zm.) do decyzji lokalizacyjnej dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu DN150 do SRP I stopnia w 

m. Skopanie wraz z rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP 

Skopanie” uwzględniając informacje opisane w uzasadnieniu, stanowiącym 

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 do Uchwały Nr 302/5962/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 3 sierpnia 2021 r.   

 

 

Uzasadnienie 

 

 Pan Dominik Zając  – 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 23 lipca 

2021 r., znak: OTS/AW/1371/21 o wydanie opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu DN150 do SRP I stopnia w m. Skopanie 

wraz z rozbiórką istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie”, 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.). 

W związku z powyższym w sprawie objętej przedmiotowym wnioskiem  

po konsultacji z departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie ustalono, iż departamenty nie wnoszą zastrzeżeń do 

planowanej inwestycji.  

Natomiast 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 w części na:  

− obszarze złoża siarki „Baranów Sandomierski - Skopanie” nr SR 71,  

− obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Zbiornik Dębica – 

Stalowa Wola – Rzeszów”. 

Przez cześć terenu inwestycji przebiegają: 

− linie elektroenergetyczne 220 kV, 

− linie elektroenergetyczne 110 kV przewidziane do rozbudowy i przebudowy, 

− gazociąg DN 300 przewidziany do rozbudowy i przebudowy, 

− droga krajowa nr 9. 
 

 

 

 

 

 


