
 

 

UCHWAŁA Nr 415 / 8388 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 sierpnia 2022r. 

 
w sprawie wydania opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Gazociąg 

DN 400 Sędziszów – Tarnów – budowa przekroczenia rzeki Wisłoka metodą 

przewiertu kierunkowego, L= 0,3 km” 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 11 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  

(t.j. 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 Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa  

z dnia 5 sierpnia 2022 r. znak: Pds/101/032/2022, 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 2021r.  

poz. 1836 ze zm.) do decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Gazociąg DN 400 

Sędziszów – Tarnów – budowa przekroczenia rzeki Wisłoka metodą przewiertu 

kierunkowego, L= 0,3 km” 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 415 /8388/ 22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 Pan Zbigniew Widuch, pełnomocnik inwestora – Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 

Warszawa, zwrócił się z wnioskiem z dnia 5 sierpnia 2022 r. o wydanie opinii do decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Gazociąg DN 400 Sędziszów – Tarnów – budowa 

przekroczenia rzeki Wisłoka metodą przewiertu kierunkowego, L= 0,3 km”,  

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 terenie 

planowanej inwestycji Województwo Podkarpackie nie posiada nieruchomości oraz  

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 budowy nowych odcinków dróg wojewódzkich do 2030 r. 

Przedmiotowa inwestycja nie pozostaje również w sprzeczności z ustaleniami 

przyjętymi w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego - Perspektywa 2030 /PZPWP/, uchwalonym Uchwałą Nr LIX/930/18 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z PZPWP teren 

pod przedmiotową inwestycję położony jest: 

− na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1% i Q10%, 

− w obrębie terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej: Dębica. 

Ponadto przez teren pod przedmiotową inwestycję przebiega gazociąg o znaczeniu 

krajowym: DN700 Sędziszów Młp. – granica województwa – Pogórska Wola (starszy), 

DN 700 Sędziszów Młp. – granica województwa – Pogórska Wola (nowszy) 

(przewidziane do rozbudowy i przebudowy), 400 Jarosław – Sędziszów Młp. – granica 

województwa Tarnów Mościce (przewidziane do rozbudowy i przebudowy). 


