
 

 

UCHWAŁA Nr 392 / 7860 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 31 maja 2022 r. 

 
w sprawie wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  

pn.: „Podłączenie odwiertu Bratkowice 6K-KGZ Czarna Sędziszowska”. 

 

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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), 

 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego 

i Gazownictwa S.A. w Warszawie, z dnia 5 maja 2022 r. znak: NG.56.35.2022 

(uzupełniony w dniu 23 maja 2022 r.) 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.: „Podłączenie 

odwiertu Bratkowice 6K-KGZ Czarna Sędziszowska” 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 392/7860/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 31 maja 2022 r. 

 

Uzasadnienie 

 

 Pani Joanna Przyjemska – Biuro Studiów i Projektów NeoGaz ul. Gen. L. 

Okulickiego 53/136, 31-637 Kraków, pełnomocnik inwestora – Polskiego Górnictwa 

Naftowego i Gazownictwa S.A w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 

Warszawa, zwróciła się z wnioskiem z dnia 5 maja 2022 r. znak: NG.56.35.2022 

o wydanie opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Podłączenie odwiertu Bratkowice 6K-KGZ Czarna Sędziszowska”, 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.). Z uwagi na formalny brak pełnomocnictwa rodzajowego, pismem, 

znak: RR-IV.760.9.5.2022.KCH z dnia 19 maja 2022 r. wezwano pełnomocnika 

inwestora do uzupełnienia dokumentacji. W odpowiedzi, w dniu 23 maja 2022 r., 

przesłano brakujące pełnomocnictwo rodzajowe.  

W związku z powyższym, przedmiotowy wniosek poddano konsultacjom 

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

obrębie planowanej inwestycji nie przebiega żadna droga wojewódzka, dla której 

zarządcą jest Zarząd Województwa Podkarpackiego jak również inwestycja ta nie 

koliduje z planami w zakresie rozbudowy dróg wojewódzkich do 2030 r. 

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.  

Teren pod przedmiotową inwestycję położony jest w części: 

− na terenie Mielecko - Kolbuszowsko – Głogowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

− na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Zbiornik Dębica 

Stalowa Wola – Rzeszów”. 

Przez część terenu przebiega Autostrada A4 (droga międzynarodowa E40 – sieć 

bazowa TEN-T). 

 


