
 

 

UCHWAŁA Nr 351 / 6978 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 
w sprawie zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

 
Na podstawie art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984), 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 

 

Postanawia się pozytywnie zaopiniować wniosek z dnia 15 grudnia 2021 r., 

znak: DB/KR/9433/1625/dp/21, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji 

Inwestycji Region Południowy, Plac Matejki 12, 31-157 Kraków reprezentowanych 

przez pełnomocnika Panią Dominikę Pomierny - Databout sp. z o.o., dotyczący 

wydania opinii dla lokalizacji inwestycji pn.: „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – 

Szebnie”, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia warunków opisanych 

w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 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 351/6978/22 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2022 r.  

 

Uzasadnienie 

Pani Dominika Pomierny - Databout sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  

02-366 Warszawa, pełnomocnik inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum 

Realizacji Inwestycji Region Południowy, Plac Matejki 12, 31-157 Kraków wystąpiła do 

Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem z dnia 15 grudnia 2021 r.,  

znak: DB/KR/9433/1625/dp/21, zgodnie art. 9o, ust. 3, pkt 4, lit. h, ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) dotyczącym 

wydania opinii dla lokalizacji inwestycji pn.: „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – 

Szebnie”.  

 W związku z powyższym przedmiotowy wniosek poddano konsultacjom 

z  departamentami Urzędu Marszałkowskiego, w wyniku których ustalono, że 

realizacja w/w zadania oraz planowany przebieg jest zgodny z dokumentami 

planistycznymi opracowanymi przez Województwo Podkarpackie (Strategia Rozwoju 

Województwa – Podkarpackie 2030, oraz Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego). Na trasie projektowanej 

inwestycji objętej przedmiotowym wnioskiem występują skrzyżowania istniejącej 

infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, wybudowanej w ramach projektu 

„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” (SSPW), 

będącej własnością Województwa Podkarpackiego, z projektowaną inwestycją. 

Z uwagi na powyższe, na etapie uzgodnień branżowych planowanej inwestycji należy 

wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 

al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, (adres email: dsi@podkarpackie.pl) o wydanie 

warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury SSPW 

w miejscach kolizji.  
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