
 

 

UCHWAŁA Nr 314 / 6252 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 września 2021 r. 

 
w sprawie wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu 
DN300/DN400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu”. 

 

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 6 

września 2021 r. znak: OTS/JBi/1590/21 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.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN300/DN400 Jarosław-

Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu” uwzględniając informacje opisane 

w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 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: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 314/6252/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 21 września 2021 r.  

 

 

Uzasadnienie 

 

 Pani Joanna Białek – 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) zwróciła się z wnioskiem z dnia 6 września  

2021 r. znak: OTS/JBi/1590/21, o wydanie opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka 

gazociągu DN300/DN400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San 

w Jarosławiu” 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 

przedmiotowy wniosek poddano konsultacjom z departamentami Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, które nie wniosły 

żadnych zastrzeżeń. 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 obrębie obszaru Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk: Dolina Dolnego 

Sanu PLH180020; 

– na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1% i Q10%. 

 

 

 


