
UCHWAŁA Nr 302 / 5971 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

 
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. Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów 

Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) od km 11+400 do km 21+671 

wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi" Projekt lipiec  2020 r.  

2.Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
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Załącznik do Uchwały Nr 302 / 5971 /21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 3 sierpnia 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 

2.07.2021r., (data wpływu 5.07.2021r.) Zarząd Województwa Podkarpackiego          

w Rzeszowie postanawia wyrazić pozytywną opinię do wniosku o zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej  pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od 

węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) od km 11+400 do 

km 21+671 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi" Projekt lipiec  2020r. 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 określone zostało zadanie, wynikające z Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Programu Budowy Dr6g Krajowych 

na lata 2014-2023 (z perspektywą 2025 r.), Dokumentu Implementacyjnego do 

Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 

Rzeszów — granica państwa". Teren przedmiotowej inwestycji położony jest: — 

w obrębie Strzyżowsko — Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, - 

w obrębie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Zwięczyca", — na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1% i Q10% (dot. części terenu), — 

w obrębie terenów osuwiskowych wskazanych w projekcie SOPO1. Przez teren 

inwestycji przebiegają: - droga wojewódzka 988 relacji: Babica — Strzyżów — 

Wiśniowa — Frysztak — Warzyce, - linia kolejowa nr 106 relacji: Rzeszów Główny — 

Jasło, - sieć szerokopasmowa eTEN, - linie elektroenergetyczne: 400 kV (sieć TEN-



E), 220 kV, 110 kV (w tym przewidziane do rozbudowy i przebudowy), - gazociągi 

o znaczeniu lokalnym (w tym przewidziany do rozbudowy i przebudowy). 


