
 

 

UCHWAŁA Nr 390 / 7808 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 maja 2022 r. 

 
w sprawie wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  

pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 2K-KGZ Pilzno”. 
 

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 2021 r. poz. 1836 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 547), 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego 

i Gazownictwa S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, z dnia 10 maja 

2022 r. znak: PGN/10/1690721/2022 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 2021 r. poz. 

1836 ze zm.) do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 2K-KGZ Pilzno” z zastrzeżeniem 

konieczności uwzględnienia warunków opisanych w uzasadnieniu, który stanowi 

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: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Nr 390/7808/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 24 maja 2022 r. 

 

Uzasadnienie 

 

 Pan Arkadiusz Szymbara ul. Gen. Hallera 8/51, 38-400 Krosno, pełnomocnik inwestora 

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, 

ul. Marcina Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa, zwrócił się z wnioskiem z dnia 10 maja 2022 r. 

znak: PGN/10/1690721/2022 o wydanie opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 2K-KGZ Pilzno”, 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 2021 r. poz. 

1836 ze. zm.). 

 

W związku z powyższym przedmiotowy wniosek poddano konsultacjom 

z  departamentami Urzędu Marszałkowskiego, w wyniku których ustalono, że 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.  

Ponadto planowana inwestycja nie koliduje z planami w zakresie rozbudowy dróg 

wojewódzkich do 2030r. 

Dodatkowo 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.  

Przez teren przedmiotowej inwestycji przebiegają: 

− droga wojewódzka nr 985 relacji: Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica; 

− sieć szerokopasmowa eTEN; 

− linia elektroenergetyczna 110 kV; 

− gazociąg o znaczeniu regionalnym DN 200. 

Ponadto teren pod ww. inwestycję położony jest: 

− w obrębie złóż kopalin strategicznych gazu ziemnego i ropy naftowej – Korzeniów (gaz) (GZ 

4743) i Korzeniów (NR 4770); 

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

Wola – Rzeszów”.  
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