
UCHWAŁA NR 306 / 6067 / 21 
 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

W RZESZOWIE  
z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

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, z późn. 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, 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 w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla  projektu pod 

nazwą: „OVFMP 4A.3.1 Modernizacja sieci radarów meteorologicznych 

POLRAD”, w skład którego wchodzi remont stacji radaru  meteorologicznego 

wraz z wymianą radaru na działce nr 1876/79, obręb Jasionka, przez inwestora: 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa. 

2. Treść opinii stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
  



Załącznik do Uchwały Nr 306/6067/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

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 3 sierpnia 2021 r., (data wpływu 9 sierpnia 2021 r.) Zarząd 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie postanawia pozytywnie zaopiniować 

wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych dla  projektu pod nazwą: „OVFMP 4A.3.1 Modernizacja sieci 

radarów meteorologicznych POLRAD”, w skład którego wchodzi remont stacji 

radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru na działce nr 1876/79, obręb 

Jasionka, przez inwestora: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 

Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa. 

Przedmiotowa inwestycja 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. Teren pod przedmiotową 

inwestycję położony jest na obszarze złoża gazu ziemnego i ropy naftowej „Jasionka” 

nr GZ 9408 oraz na terenie powierzchni ograniczających w otoczeniu lotniska.  


