
PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR ……/…./16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………… 2016r. 
  

 
 
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania  Studium Wykonalności 
dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania 
Al. Sikorskiego z  ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. 
Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404 R)”, 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i  art. 18  pkt. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz.1392)  

  
  

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

  
  

§ 1 
  

1. Postanawia się powierzyć Gminie Miasto Rzeszów wykonanie  Studium 
Wykonalności dla zadania inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę drogi 
wojewódzkiej (DW) nr 878 na odcinku od skrzyżowania al. Sikorskiego z ul. 
Strażacką /Robotniczą  w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 
Orkana w Tyczynie  (DP nr 1404 R) w zakresie: „Rozbudowa DW 878 na odcinku 
od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w 
Tyczynie (DP nr 1404 R)”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie na podstawie porozumienia 
z Gminą Miasto Rzeszów.  

 
§ 2 
  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
  

     § 3 
  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
 

 

 

 

 



 

PROJEKT 

 

UZASADNIENIE 

 

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania  Studium Wykonalności 

dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania 

Al. Sikorskiego z  ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. 

Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404 R)”, 

 

W związku z ujęciem przedmiotowego zadania do realizacji w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, konieczne jest wykonanie 

Studium Wykonalności. Beneficjentem środków na odcinku miejskim drogi 

wojewódzkiej  Nr 878 Rzeszów- Dylągówka będzie Gmina Miasto Rzeszów, a na 

odcinku pozamiejskim Samorząd Województwa Podkarpackiego.  

Studium to określać będzie zasadność realizacji tych zadań w ciągu drogi 

wojewódzkiej  Nr 878 Rzeszów- Dylągówka. Wymóg wykonania studium wynika 

z kryterium określonych w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.  

Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania będzie wykonane 

w I kwartale 2016 r., by mogło wziąć udział w naborze przewidywanym do 

31.03.2016 r. 

 

  

 

 

 


