XVII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012
roku, (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali

audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy powołania Armii Krajowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa
Podkarpackiego dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych
wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie
sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich
siedzib i obszarów właściwości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 rok
wraz z autopoprawkami Zarządu Województwa Podkarpackiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawkami Zarządu Województwa
Podkarpackiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca
Pio w Przemyślu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym
Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie
podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania
dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa
Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje
Boisko - Orlik 2012” w 2012 roku.
13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów tworzenia „Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” dofinansowywanego ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Arboretum i Zakładowi
Fizjografii w Bolestraszycach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa
Podkarpackiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie
nieruchomości położonych w Boguchwale.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń
przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie
bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul.
Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
23. Podjecie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Tylawa.
24. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu
Województwa Podkarpackiego (w okresie od 6 grudnia 2011 r. do
16 stycznia 2012 r.) i wykonania uchwał Sejmiku.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Wnioski i oświadczenia radnych.
27. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Teresa Kubas - Hul

PROJEKT
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Uchwała Nr /.../12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ....
w sprawie uczczenia 70 rocznicy powołania Armii Krajowej
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w zw. § 19 ust. 2
Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego ( Dz. Urz. Woj.
Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1

70 lat temu - 14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Premier
Rządu II Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie gen. Władysław Sikorski wydał
Rozkaz powołujący Armię Krajową otwierając w ten sposób drogę do zjednoczenia działań na
rzecz odzyskania niepodległości Polski spod okupacji nazistowskich Niemiec
i komunistycznego Związku Sowieckiego. Po dwóch latach Armia Krajowa osiągnęła wielkość
ponad 500 tysięcy żołnierzy, stając się największą podziemną armią w okupowanej wówczas
Europie.
§2

Niniejszą uchwałą oddajemy cześć wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, którzy nie
szczędząc ofiar bohatersko służyli Ojczyźnie. Wielu z nich oddało życie w obronie
niepodległości Polski. Postanawiamy dołożyć wszelkich starań na rzecz zachowania przez
Naród Polski i mieszkańców naszego regionu pamięci historycznej, oraz upowszechniania
wśród społeczności innych narodów wiedzy na temat wielkiego znaczenia Armii Krajowej.
Zobowiązujemy się podejmować działania mające na celu realizację zobowiązań
moralnych wobec Ojczyzny, wartości narodowych i celów, jakie przyświecały twórcom
i żołnierzom Armii Krajowej, oraz całej współpracującej z nią polskiej społeczności w czasach
zagrożenia bytu Niepodległego Państwa Polskiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
70 lat temu dnia 14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Premier
Rządu II Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie gen. Władysław Sikorski wydał
Rozkaz powołujący Armię Krajową, otwierając w ten sposób drogę do zjednoczenia działań
w Kraju, ugrupowań konspiracji wojskowej na rzecz odzyskania niepodległości powstających
niemal natychmiast po napaści na Polskę we wrześniu 1939 r. nazistowskich Niemiec
i komunistycznego Związku Sowieckiego.
Wydanie rozkazu z dnia 12.02. 1942 r. nie tylko rozpoczęło jednoczenie działań
konspiracji niepodległościowej w kraju, ale znacząco zwiększyło ochotniczy zaciąg w szeregi
Armii Krajowej, dzięki czemu już po dwóch latach osiągnęła imponującą wielkość licząc 500
tysięcy żołnierzy, stając się największą podziemną armią w okupowanej wówczas Europie.
Zarówno fakt, że ten akces w szeregi Armii Krajowej był zaciągiem ochotniczym,
a jednocześnie tak licznym, także fakt tak ofiarnych działań i walki jej żołnierzy w obronie
niepodległości Polski w latach 1939 – 1956 przed okupantem nazistowsko-niemieckim, oraz
sowiecko-komunistycznym, te fakty razem wzięte dają pełną podstawę moralną do
stwierdzenia, że powołanie Armii Krajowej było jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej
historii, a godzi się podkreślić, że historii tak pełnej dramatów w ciągu naszych ponad 1000letnich dziejów.
Wydarzenie Armii Krajowej było tym samym najdobitniejszym w naszej historii
świadectwem potwierdzającym niebywałą determinację naszego narodu bytowanie we
własnym niepodległym państwie, było to wydarzenie także wielkim świadectwem
determinacji w walce o odzyskanie utraconej niepodległości.
Godzi się jednak podkreślić, że ta tak niebywała determinacja obrony niepodległości
przez ówczesne pokolenie Polaków była efektem umiejętnej pro niepodległościowej
działalności formacyjnej wobec społeczeństwa, realizowanej przez władze III Rzeczpospolitej
w całym okresie niepodległości lat 1918 – 1939, za co wyrażamy uznanie dla ówczesnych elit
decyzyjno-politycznych.
Wyrażamy również uznanie dla Polskiej Armii II Rzeczpospolitej, której żołnierze
w znakomitej większości nie zaprzestali swej żołnierskiej służby po zakończeniu kampanii
wrześniowej, a jako niezłomni obrońcy naszej niepodległości natychmiast organizowali
konspirację niepodległościową: Służba Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej, a w Armii
Krajowej Stanowiąc zasadniczą siłę, jako wysoko kwalifikowana kadra dowódcza. Dzięki niej
właśnie Armia Krajowa, chociaż działała w konspiracji i w warunkach bestialskiego terroru
Gestapo, funkcjonowała sprawnie i efektywnie.
Jako samorząd województwa podkarpackiego poczytujemy sobie za wielki zaszczyt
i honor z faktu wyjątkowo licznego ochotniczego zaciągu w szeregi Armii Krajowej,
szczególnie z naszego regionu. Ten Fakt tak licznego ochotniczego zaciągu zobligował
Komendę Główną w marcu 1943 roku do wyodrębnienia struktur Armii Krajowej
obejmujących teren obecnego województwa podkarpackiego, jako Podokręgu Rzeszów
Armii Krajowej, który już rok później osiągnął liczbę 50 000 żołnierzy , przewyższając tą
ilością nawet niektóre pełne okręgi Armii Krajowej w całym kraju.
Poczytujemy sobie także za wielce zobowiązujący honor z tytułu bohaterskiej walki
żołnierzy podokręgi Rzeszów Armii Krajowej z niemieckim Wehrmachtem w ramach Akcji
Burza, walki wspomagającej Armię Czerwoną na całym terenie naszego regionu. Szczególne
uznanie wyrażamy za wyjątkowo bohaterską i wytrwałą obronę opanowanego terytorium
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przez Armię Krajową obwodu Dębica. Obrony dramatycznej dlatego, że toczonej w okrążeniu
przez wielokroć przeważające oddziały piechoty i artylerii Wehrmachtu wspomaganych
lotnictwem, obrony w okrążeniu celowo spowodowanym przez Armię Czerwoną. Za
wytrwanie w walce w tak dramatycznej sytuacji przez 6 tygodni, a więc niemal podobnie, jak
trwające 2 miesiące Powstanie Warszawskie, składamy hołd żołnierzom Armii Krajowej
Obwodu Dębica i ich doskonałemu dowódcy mjr Adamowi Lazarowiczowi.
Wyrażamy również wielkie uznanie żołnierzom Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów za
wyjątkową na tle Armii Krajowej całej Polski wytrwałość w obronie niepodległej Polski,
kontynuowanej w jeszcze trudniejszych warunkach konspiracji, niż okupacja nazistowskoniemiecka, walki kontynuowanej w okresie pierwszych lat okupacji sowiecko-komunistycznej
w formie obrony narodu polskiego przed zniewoleniem komunistycznym. Wali mimo
znacznie powiększonych trudności społeczno-politycznych, kontynuowanej nie tylko na
trenie podokręgu Rzeszów Armii Krajowej, ale również na terenie całej Polski w szeregach
zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Godzi się podkreślić, że kierownictwo w tej walce na
terenie całej Polski stanowili jako IV Zarząd Główny WiN oficerowie Podokręgu Rzeszów
Armii Krajowej: ppłk Łukasz Ciepliński, ppłk Mieczysław Kawalec, mjr Adam Lazarowicz,
mjr Józef Rzepka, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek Błażej, por. Karol Chmiel. Pozostali Oni
wierni w tej walce o niepodległość ojczyzny aż do ofiary życia, do śmierci zadanej tym
wybitnym bohaterom 61 lat temu 1 marca 1951 r. przez reżim komunistyczny PRL na sposób
katyński - strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim w Warszawie.
Reżim komunistyczny powodowany nienawiścią wyjątkową, nieznaną w cywilizacji
europejskiej odmówił tym bohaterom nawet ludzkiego pochówku. Ich zwłoki zakopano
w nocy w miejscu dotychczas nierozpoznanym. Ponadto reżim komunistyczny PRL czynił
wszystko przez cały okres 45 lat, aby wymienieni wyżej bohaterowie i setki im podobnych
pozostali wyklętymi i zapomnianymi na zawsze. W ten sposób te bohaterskie karty historii
żołnierzy Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej, godnych być wzorami moralnymi na wsze
czasy i te wielkie wartości wychowawcze przez tych bohaterów wniesione do naszej historii
były naszemu narodowi odbierane przez cały 45-letni okres PRL i zostały odebrane na tyle
skutecznie, że mimo już ponad 20 lat niepodległości, nie zdołaliśmy wyeliminować tych
negatywnych skutków z naszego życia społecznego i politycznego, a czego świadectwem jest
między innymi brak uczestnictwa w demokratycznie przeprowadzanych wyborach władz
państwowych ponad 50 procent naszej społeczności.
W związku z powyższym uchwalamy, co następuje:
1. Powołanie przez gen. Władysława Sikorskiego rozkazem z dnia 14.02. 1942
Armii Krajowej i ochotniczy zaciąg 500 tysięczny w jej szeregi, aby walczyć
o niepodległość Polski utraconą w wyniku agresji na Polskę 1949 r.
nazistowskich Niemiec i komunistycznego Związku Sowieckiego, to jedno
z najwartościowszych świadectw determinacji naszego narodu bytowania we
własnym państwie niepodległym, oraz walki o odebraną nam siłą niepodległość
na przestrzeni całej naszej historii
2. Uznajemy za konieczną intensyfikację działań w przywracaniu społeczeństwu
Podkarpacia wartości moralnych i wychowawczych testamentu Armii Krajowej,
testamentu odbieranego naszemu narodowi przez cały okres PRL-u
i zobowiązujemy Zarząd Województwa do przygotowania przy współudziale
samorządów wsi, gmin, miast i powiatów i przedstawienie Sejmikowi planu
działań w tym zakresie na okres do 19 stycznia 2015 roku (70 lecie rozwiązania
Armii Krajowej). Termin przygotowania planu - 15 maja 2012 r.
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UCHWAŁA NR XVII/ /12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 stycznia 2012 r.

- projekt-

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia
niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych
sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych,
sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów
właściwości.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Sejmiku
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000r. Nr 22, poz. 168 ze zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjmuje stanowisko dotyczące zamiaru zniesienia
Sądu Rejonowego w: Brzozowie, Kolbuszowej, Lesku, Lubaczowie, Leżajsku, Nisku,
Przeworsku, Strzyżowie. Treść stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwałę przesyła się Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie,

Prezesom Sądów Okręgowych w Rzeszowie, Tarnobrzegu,

i Przemyślu oraz Krajowej Radzie Sądownictwa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krośnie
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/ /12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Stanowisko
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 stycznia 2012 roku
sprawie planowanej likwidacji sądów rejonowych w niektórych miastach
powiatowych w województwie podkarpackim
Sejmik

Województwa

Podkarpackiego

sprzeciwia

się

planowanemu

przez

Ministerstwo Sprawiedliwości zniesieniu sądów rejonowych w niektórych miastach
powiatowych województwa podkarpackiego: Brzozowie, Kolbuszowej, Lesku, Lubaczowie,
Leżajsku, Nisku, Przeworsku, Strzyżowie.
Sądy Rejonowe spełniają ważną rolę w miastach powiatowych jako atrybut władzy
sądowniczej, stanowią o społecznym prestiżu tych miast i ich reorganizacja na wydziały
zamiejscowe spowoduje degradację miast powiatowych, co jest sprzeczne z celami
reformy samorządowej z 1998 r. i powstaniem powiatów.
Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje do Ministra Sprawiedliwości o
powstrzymanie planowanej likwidacji sądów rejonowych oraz dokonanie powtórnej analizy
zamierzonej

reorganizacji

zainteresowanych

i

organów

jej

zakresu

jednostek

przy

szerokiej

samorządu

konsultacji

terytorialnego

i

z

udziałem

samorządów

sędziowskich (Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu i Zgromadzenia Ogólnego
Sędziów Sądu Apelacyjnego).
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Uzasadnienie stanowiska
Względy ekonomiczne nie mogą być jedyną przesłanką tej reorganizacji, gdyż
istnienie sądów rejonowych w mniejszych miastach powiatowych musi uwzględniać
zagwarantowanie dogodnego dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, uwzględniać
odległości sądu od miejsca zamieszkania stron, tradycje historyczne, a także funkcje
Państwa w zakresie władzy sądowniczej.
Projektowana reorganizacja odbywa się jak dotąd bez szerokich konsultacji
w środowiskach sędziowskich.
Na

terenie

województwa

podkarpackiego

projekt

rozporządzenia

Sprawiedliwości przewiduje likwidację ośmiu Sądów Rejonowych:

Ministra

w Brzozowie,

Kolbuszowej, Lesku, Lubaczowie, Leżajsku, Nisku, Przeworsku, Strzyżowie i utworzenie w
ich miejsce Wydziałów Zamiejscowych / Karny i Cywilny/.
Taka reorganizacja doprowadzi do utrudnienia dostępu do sądu dla mieszkańców
powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, kolbuszowskiego, leskiego, lubaczowskiego,
leżajskiego, niżańskiego, przeworskiego i strzyżowskiego.
Sądy Rejonowe spełniają ważną rolę w miastach powiatowych jako atrybut
władzy sądowniczej, stanowią o społecznym prestiżu tych miast i ich reorganizacja
na wydziały zamiejscowe spowoduje degradację miast powiatowych, co jest
sprzeczne z celami reformy samorządowej z 1998 r. i powstaniem powiatów.
Sprawność prowadzenia postępowań sądowych wymaga bowiem, aby sąd orzekający był
blisko

miejsca

zdarzenia,

zamieszkania

stron,

świadków

i

innych

uczestników

postępowania sądowego.
Dojazd do sądu bardziej oddalonego byłby znacznym utrudnieniem dla mieszkańców.
Przykładowo z Wetliny /gm. Cisna/ do Sanoka jest 70 km, w przypadku likwidacji Wydziału
Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Lesku osoba prowadząca działalność
agroturystyczną w Gminie Cisna i zamierzająca zaciągnąć kredyt hipoteczny musiałaby
pokonać tę odległość, aby otrzymać odpis zwykły księgi wieczystej. Identyczne odległości
są w powiecie lubaczowskim i przeworskim do Sądu Rejonowego w Jarosławiu.
W rzeczywistości ta reorganizacja to przeniesienie kosztów na zwykłego
obywatela, a w tych powiatach jest dwucyfrowe bezrobocie oscylujące w granicach
13 - 20 %.
Likwidacja

sądów

rejonowych

wiąże

się

z

likwidacją

poszczególnych

etatów

administracyjno-gospodarczych, co spowoduje dalszy wzrost bezrobocia na naszym
terenie. Pracownicy administracji sądowej są wyspecjalizowanymi urzędnikami i przejście
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ich do pracy na inne stanowiska w administracji publicznej (gdzie brak jest wolnych
etatów) wymagałoby ich odpowiedniego przeszkolenia, co powoduje kolejne koszty.
Argument używany przez autorów reorganizacji, że sędziowie z małych sądów będą
orzekać również w innych sądach budzi wątpliwości natury konstytucyjnej w związku
z treścią art. 180 ust. 2 stanowiącym, że przeniesienie sędziego do innej siedziby lub
na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia
sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
Zatem przeniesienie sędziego do pracy w innym sądzie

nie może wynikać z

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, gdyż zmiany reorganizacyjne nie wynikają ze
zmiany granic okręgów sądowych.
Wszystkie budynki sądów rejonowych zostały w ostatnich latach wyremontowane,
przystosowane do prowadzenia postępowań w oparciu o sprzęt elektroniczny, odnowione
zostały sale rozpraw i ich wyposażenie i ograniczenie liczby wydziałów w poszczególnych
w/w sądach byłoby też przejawem niegospodarności.
Przedstawione wyżej argumenty powinny doprowadzić do powtórnej analizy zamierzonej
reorganizacji i jej zakresu przy szerokiej konsultacji z udziałem zainteresowanych organów
jednostek samorządu terytorialnego i samorządów sędziowskich (Zgromadzenia Ogólnego
Sędziów Okręgu i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego).
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UCHWAŁA Nr 109 / 2488 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej
Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 233 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm./
Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się autopoprawki do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa
Podkarpackiego na 2012 r.
2. Autopoprawki, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały, przedkłada się
Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Nr 109 / 2488 / 12
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2012 r.

AUTOPOPRAWKI
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2012 R.
W Projekcie Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
dokonuje się następujących zmian:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2012 r. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem w rozdziale 75623 – Udziały województw w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób prawnych o kwotę 12.600.000,-zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
o kwotę 2.390.615,-zł, z tego:
1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne
wojewódzkie o kwotę 100.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

100.000,-zł
100.000,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe

100.000,-zł
-

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne
i celowe o kwotę 190.615,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

190.615,-zł
190.615,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
/rezerwa ogólna/
b) wydatki majątkowe

190.615,-zł
1
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3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
2.100.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 600.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące
ab) wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

600.000,-zł
600.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

b) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę
1.500.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące
w tym dotacje na zadania bieżące

1.500.000,-zł
1.500.000,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
o kwotę 21.290.615,- zł, w tym:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność
o kwotę 4.065.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

2.800.000,-zł
2.800.000,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
b) wydatki majątkowe
w tym zakup i objęcie akcji i udziałów

2.800.000,-zł
1.265.000,-zł
1.265.000,-zł

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 6.300.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 60002 – Infrastruktura kolejowa o kwotę 500.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych

500.000,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

- wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
ab) wydatki majątkowe

500.000,-zł
-
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b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 5.800.000,-zł,
w tym:
ba) wydatki bieżące
bb) wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.800.000,-zł
5.800.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała
działalność o kwotę 4.615.615,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

1.700.000,-zł
1.700.000,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

- wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe
w tym zakup i objęcie akcji i udziałów

1.700.000,-zł
2.915.615,-zł
2.915.615,-zł

4) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 – Pozostała działalność
o kwotę 300.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

300.000,-zł
300.000,-zł
-

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 100.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,-zł
100.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę
2.410.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę
160.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące
w tym dotacje na zadania bieżące

160.000,- zł
160.000,- zł
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ab) wydatki majątkowe

-
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b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę
120.000,-zł, w tym:
120.000,- zł

ba) wydatki bieżące

120.000,- zł

w tym dotacje na zadania bieżące
bb) wydatki majątkowe

-

c) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 400.000,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

-

cb) wydatki majątkowe

400.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

400.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.730.000,-zł, w tym:
830.000,- zł

da) wydatki bieżące
w tym dotacje na zadania bieżące
db) wydatki majątkowe

830.000,- zł
900.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

900.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

7) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę
3.500.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

1.500.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

1.500.000,-zł
2.000.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.000.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

§2
1. Dotacje określone w:
1) § 1 ust. 2 pkt 3 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych
na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.500.000,-zł,
2) § 1 ust. 3 pkt 4 w kwocie 300.000,-zł stanowią dotacje podmiotowe dla:
4
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a) jednostki sektora finansów publicznych – Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w kwocie 100.000,-zł,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,-zł, w tym
dla:
- Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu w kwocie 100.000,-zł,
- Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w kwocie
100.000,-zł,
3) § 1 ust. 3 pkt 6 lit a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora
finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego
w Rzeszowie z przeznaczeniem na organizację koncertów oraz bieżącą
działalność jednostki w kwocie 160.000,-zł,
4) § 1 ust. 3 pkt 6 lit b w kwocie 120.000,-zł stanowią dotacje podmiotowe dla
jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na bieżącą
działalność jednostek, w tym dla:
a) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 60.000,-zł,
b) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 60.000,-zł,
5) § 1 ust. 3 pkt 6 lit d w kwocie 830.000,-zł stanowią:
a) dotacje

podmiotowe

dla

jednostek

sektora

finansów

publicznych

w kwocie 230.000,-zł, w tym dla:
- Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł,
- Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie
80.000,-zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 50.000,-zł,
b)

dotację

celową

na

pomoc

finansową

dla

Powiatu

Sanockiego

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej
Muzeum

Historycznego

w

Sanoku

w

zakresie

gromadzenia,

przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 600.000,-zł,
6) § 1 ust. 3 pkt 7 stanowią dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek
samorządu terytorialnego na realizację programu „Bezpieczne boiska
Podkarpacia” w kwocie 1.500.000,-zł.
2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) § 1 ust. 2 pkt 3 lit a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Muzeum-Zamku w Łańcucie na realizację zadania pn. „Muzeum

5

Polaków

ratujących

Żydów

na

Podkarpaciu

im.
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Ulmów

Rodziny

w Markowej" w kwocie 600.000,-zł,
2) § 1 ust. 3 pkt 1 stanowią wydatki na objęcie akcji Podkarpackiego Centrum
Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie w kwocie 1.265.000,-zł,
3) § 1 ust. 3 pkt 2 lit b w kwocie 5.800.000,-zł stanowią wydatki na:
a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej
węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączony
w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linia kolejową L71" w kwocie
300.000,-zł,
b) przygotowanie

dokumentacji

technicznej

oraz

modernizację

drogi

wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce na odcinku Babica – Twierdza
w kwocie 500.000,-zł,
c) budowy chodników i dróg pieszo – rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich
w kwocie 5.000.000,-zł,
4) § 1 ust. 3 pkt 3 w kwocie 2.915.615,-zł stanowią wydatki na:
a) objęcie

akcji

zwykłych

imiennych

Rzeszowskiej

Agencji

Rozwoju

Regionalnego S.A. w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie
w kwocie 2.150.115,-zł,
b) przymusowy odkup akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. w Rzeszowie od akcjonariuszy mniejszościowych w kwocie
765.500,-zł,
5) § 1 ust. 3 pkt 5 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla Gminy
Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na budowę pomnika ppłk. Łukasza
Cieplińskiego w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł,
6) § 1 ust. 3 pkt 6 lit c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę
budynku, w którym będzie mieściła się również Wojewódzka Biblioteka
Pedagogiczna w kwocie 400.000,-zł,
7) § 1 ust. 3 pkt 6 lit d stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych w kwocie 900.000,-zł, w tym dla:
a) Muzeum

Kultury

Ludowej

w

Kolbuszowej

z

przeznaczeniem

na

rozpoczęcie prac projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej
dla projektu Medioteka (Muzeoteka) w kwocie 300.000,-zł,
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b) Muzeum - Zamek w Łańcucie z przeznaczeniem na prace projektowe oraz
opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na pozyskanie
środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG na realizację
projektu „Akademia Julińska" w kwocie 600.000,-zl,
8) § 1 ust. 3 pkt 7 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla Gminy
Miasta Rzeszów z przeznaczeniem na budowę zaplecza socjalnego stadionu
lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego 22 w kwocie
2.000.000,-zł.

§3
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2012 r. o kwotę
6.300.000,-zł.
2. Określa się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu
województwa z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych o kwotę 6.300.000,-zł.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 950 – Wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
§4
W uzasadnieniu do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
w zakresie dochodów bieżących pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) udziały Województwa w podatku dochodowym w kwocie 165.952.122,-zł,
z tego:
−

w podatku dochodowym od osób fizycznych – 38.352.122,-zł,

−

w podatku dochodowym od osób prawnych – 127.600.000,-zł”.

§5
W uzasadnieniu do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.
w zakresie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała
działalność uzasadnienie do wydatków otrzymuje brzmienie:
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„I. Wydatki bieżące w kwocie 2.965.000,- zł, zaplanowano na zadania realizowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
w tym:
1) koszty

egzekucyjne

i

opłaty

bankowe

związane

z

prowadzonym

postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji
gruntów rolnych,
2) dofinansowanie doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz roślinami
oleistymi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
3) wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na
obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zadanie z zakresu
administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa,
4) koszty szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez
zwierzęta łowne na terenach położonych poza obwodami łowieckimi oraz
szkód wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich polnych i poza
obwodami łowieckimi przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną,
5) zaktywizowanie procesu tworzenia grup producenckich będących istotnym
czynnikiem

wpływającym

na

rozwój

gospodarczy

sektora

rolnego

Województwa Podkarpackiego poprzez szkolenia informacyjne,
6) opracowanie logotypu dla podkarpackiej wołowiny,
7) realizacja „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011- 2016”,
8) realizacja „Podkarpackiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”,
9) aktywizację

gospodarczo

- turystyczną

województwa

podkarpackiego

poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów
łąkowo - pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o
naturalny wypas.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.265.000,-zł zaplanowano na objęcie akcji
Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie.”
2) w dziale 600 – Transport i łączność
a) dodaje się rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa w brzmieniu:
„Wydatki bieżące w kwocie 500.000,-zł zaplanowano na realizację zadania pn.
„Obsługa transportem kolejowym Portu lotniczego Rzeszów - Jasionka”,
b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie uzasadnienie do
wydatków otrzymuje brzmienie:
„ Wydatki bieżące w kwocie 66.281.213,- zł, zaplanowano na:
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1. wydatki

jednostki

budżetowej

–

Podkarpackiego

Zarządu

wróć
Dróg

Wojewódzkich w Rzeszowie w kwocie 65.592.213,- zł, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych
w jednostce oraz na umowy o dzieło i zlecenie w kwocie 12.084.925 zł,
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie
53.507.288,- zł, w tym:
a) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie
6.172.500,-zł (w tym remonty budynków, wiat, placów składowych –
400.000,-zł )
b) wydatki związane z utrzymaniem dróg i mostów w kwocie
47.334.788,-zł, z tego:
- remonty i odnowy dróg wojewódzkich, remonty chodników,
obiektów mostowych i przepustów, oznakowanie poziome dróg –
22.471.952,-zł,
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich – 13.626.336,-zł,
- pozostałe zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg
i obiektów mostowych - 11.236.500,-zł.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp
i kodeksu pracy w kwocie 189.000,- zł,
3. wydatki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Podkarpackiego

w Rzeszowie w kwocie 500.000,-zł z przeznaczeniem na wyceny dróg
wojewódzkich.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 328.645.155,- zł, zaplanowano na:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
i źródeł zagranicznych w kwocie 140.838.797,- zł, na realizację projektów
własnych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego, w tym:
a) Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835
Lublin – Granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów –
Grabownica Starzeńska – 31.328.507,-zł
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 32.328.507,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2011-2012
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Stan zaawansowania robót: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę
na realizację zadania. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektujwybuduj”.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 15.664.254,-zł,
− środki budżetu województwa – 1.566.424,-zł,
− środki budżetu państwa – 14.097.829,-zł.
b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa
Wola odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola – 19.984.132,-zł
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 47.815.045,- zł
Okres realizacji zadania: lata 2011-2013
Stan zaawansowania robót: trwają roboty przygotowawcze oraz roboty
ziemne związane z rozbudową drogi.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 16.081.365,-zł,
− środki budżetu województwa – 2.739.007,-zł,
− środki budżetu państwa – 1.163.760,-zł.
c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec
– Szczebrzeszyn – odcinek Zarzecze – Granica Województwa –
9.728.602,-zł
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 23.598.891,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2011-2013
Stan zaawansowania robót: trwają roboty przygotowawcze oraz roboty
ziemne związane z rozbudową drogi.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 8.269.312,-zł
− środki budżetu województwa – 1.459.290,-zł.
d) Rozbudowa

drogi

wojewódzkiej

Nr

985

Nagnajów

–

Baranów

Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica – etap II 5.000.000,-zł
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 12.000.000,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2011- 2013
Stan zaawansowania robót: trwają prace związane z rozstrzygnięciem
przetargu na realizację zadania.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
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− środki Unii Europejskiej – 2.500.000,-zł,
− środki budżetu województwa – 250.000,-zł,
− środki budżetu państwa – 2.250.000,-zł.

e) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut –
Dylągówka – Szklary odcinek Granica Województwa – Leżajsk –
16.000.000,-zł.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 34.207.600,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2011-2013
Stan

zaawansowania

robót:

opracowywana

jest

dokumentacja

techniczna.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 13.600.000,-zł,
− środki budżetu województwa – 2.400.000,-zł.
f) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik –
7.460.000,-zł.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 23.060.000,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2011-2013.
Stan zaawansowania robót: kompletowana jest dokumentacja do
ogłoszenia przetargu na roboty.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 3.730.000,-zł,
− środki budżetu województwa – 373.000,-zł,
− środki budżetu państwa – 3.357.000,-zł.
g) Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska
– Granica Państwa na odc. Lubaczów – Budomierz – 24.237.556,- zł.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 59.737.556,-zł.
Okres realizacji zadania: lata 2010 – 2012
Stan zaawansowania robót: wykonano znaczącą część robót ziemnych
oraz prace przygotowawcze do układania warstw nawierzchni.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 20.601.923,-zł,
− środki budżetu województwa – 3.635.633,-zł.
h) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza i drogi
wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna –
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Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa odcinek Komańcza –
Radoszyce – 27.000.000,-zł
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 82.500.000,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2011-2013
Stan zaawansowania robót: trwają prace nad przygotowaniem zadania
do ogłoszenia przetargu.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 13.500.000,-zł,
− środki budżetu województwa – 1.350.000,-zł,
− środki budżetu państwa – 12.150.000,-zł.
i) Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach – 100.000,-zł
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 2.980.556,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2011- 2013
Stan zaawansowania robót: trwają prace związane z ogłoszeniem
przetargu na realizację zadania w trybie „zaprojektuj – wybuduj”.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 85.000,-zł,
− środki budżetu państwa – 15.000,-zł.
Źródłem

finansowania

ww.

zadań

będą

środki

Unii

Europejskiej

w kwocie 94.031.854,- zł, środki własne budżetu województwa w kwocie
13.773.354,- zł oraz środki budżetu państwa w kwocie 33.033.589,-zł.
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej
i źródeł zagranicznych w kwocie 142.206.358,- zł, na realizację projektów
własnych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w tym:
a) Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi
wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 –
127.206.358,- zł.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 254.059.373,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2009 – 2013
Stan zaawansowania robót: trwają przygotowania do realizacji przeprawy
mostowej na Wiśle. W trakcie są prace projektowe, wszczęto
postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 74.797.648,-zł,
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− środki budżetu województwa – 52.408.710,-zł.

b) Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985
Nagnajów – Dębica – przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy
w km 20+636 od ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi –
15.000.000,-zł.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 54.453.006,-zł.
Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2014.
Stan zaawansowania robót: trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu na realizację zadania.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
− środki Unii Europejskiej – 10.500.000,-zł,
− środki budżetu województwa – 4.500.000,-zł.
Źródłem finansowania ww. zadań będą środki Unii Europejskiej w kwocie
85.297.648,- zł, oraz środki własne budżetu województwa w kwocie
56.908.710,- zł.
3) Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokołowa
Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką
Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk – 8.000.000,-zł
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 48.000.000,-zł
Okres realizacji zadania: lata 2012 – 2018
Stan zaawansowania robót: opracowywana jest dokumentacja techniczna na
realizację zadania.
Źródła finansowania zadania w 2012 r.:
- środki innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.000.000,-zł.
4) realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej
węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączony w sposób
bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek
i Nr19 Kuźnica - Rzeszów oraz linia kolejową L71" – 300.000,-zł,
5) przygotowanie

dokumentacji

technicznej

oraz

modernizację

drogi

wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce na odcinku Babica – Twierdza –
500.000,-zł,
6) budowy chodników i dróg pieszo - rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich –
5.000.000,-zł,
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7) wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych na realizację inwestycji
drogowych oraz realizację pozostałych inwestycji na drogach wojewódzkich
nieobjętych wieloletnim planowaniem – 30.545.000,-zł,
8) inwestycje zaplecza techniczno – administracyjnego – 400.000,-zł,
9) zakupy sprzętu do utrzymania dróg oraz sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem – 855.000,-zł”,
3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała
działalność uzasadnienie do wydatków otrzymuje brzmienie:
„ I. Wydatki bieżące w kwocie 5.229.154,- zł, zaplanowano na:
1) dotację celową na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie
246.000,- zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 150.000,- zł,
2) programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł
zagranicznych w kwocie 1.339.200,- zł

związane z realizacją projektów

własnych

Województwa

Urzędu

Marszałkowskiego

Podkarpackiego

w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
w tym:
a) projekt pn. „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej
w przyszłym okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany
adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy" z przeznaczeniem na
pozostałe wydatki bieżące w kwocie 462.000,- zł.
Źródłem finansowania będą środki Unii Europejskiej w kwocie 415.800,- zł
oraz środki własne budżetu województwa 46.200,- zł.
b) projekt partnerski pn. "Strategia doganiania dla województw Polski
Wschodniej" w kwocie 877.200,- zł, z tego:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.200,- zł,
− pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 822.000,- zł.
Źródłem finansowania będą środki Unii Europejskiej w kwocie 789.480,- zł
oraz środki własne budżetu województwa 87.720,- zł
3) wydatki związane z realizacją przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego
i

planowania

zadań

z

zakresu

przestrzennego,

rozwoju

europejskiej

regionalnego,
współpracy

strategii

terytorialnej,

wspierania przedsiębiorczości, nadzoru właścicielskiego oraz wpłatę składki
członkowskiej z tytułu przynależności Samorządu Województwa do Związku
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RP,

Podkarpackiego

wróć
Samorządów

Stowarzyszenia

Terytorialnych i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w kwocie
3.643.954,- zł, w tym:
a) koszty wdrażania działań I Osi RPO WP na lata 2007-2013, nieobjęte
Pomocą

Techniczną

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie 8.000,- zł,
b) wydatki z zakresu rozwoju regionalnego w kwocie 2.833.054,- zł dotyczą:
− kosztów

zarządzania

Podkarpackim

Parkiem

Naukowo-

Technologicznym,
− kosztów

postępowań

sądowych

dotyczących

oceny

wniosków

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego,
c) wydatki z zakresu europejskiej współpracy terytorialnej w kwocie
30.000,- zł dotyczą:
− finansowania Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów EWT –
20.000,- zł,
− kosztów działalności grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej
samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej
Komisji Międzynarodowej ds. Współpracy Transgranicznej.
d) wydatki z zakresu strategii i planowania przestrzennego w kwocie
470.900,- zł dotyczą:
− aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020,
− monitoringu realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2007 – 2020 oraz procesów społeczno-gospodarczych
zachodzących
w regionie,
− organizacji prac zespołów, grup roboczych, forów powoływanych
w związku z pracami nad krajowymi i regionalnymi dokumentami
strategicznymi oraz kształtowaniem rozwoju regionalnego,
− prowadzenia

badań

gospodarczego

i

analiz

województwa

w

zakresie

podkarpackiego

rozwoju
oraz

na

społecznopotrzeby

programowania strategicznego i operacyjnego,
− realizacji

zadań

związanych

z utworzeniem

i funkcjonowaniem

Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych,
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− koordynacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej.

e) koszty opinii, ekspertyz i analiz związanych z notyfikacją pomocy
publicznej lub koncentracją kapitału w kwocie 65.000,- zł.
f) wpłata

składki

członkowskiej

Województwa

do

Stowarzyszenia

Związku

Samorządów

z

tytułu

przynależności

Samorządu

Województw

RP,

Podkarpackiego

Terytorialnych

oraz

Stowarzyszenia

Euroregion Karpacki Polska w kwocie 237.000,- zł,
W ramach ww. zadań zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe i składki od
nich naliczane w kwocie 57.200,- zł, w tym na programy finansowane
z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w kwocie
55.200,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 8.915.306,- zł zaplanowano na:
1) dotacje

celowe

realizowanych

dla
w

beneficjentów

ramach

na

współfinansowanie

Regionalnego

Programu

projektów

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie 18.691,- zł,
2) objęcie

akcji

zwykłych

imiennych

Rzeszowskiej

Agencji

Rozwoju

Regionalnego S.A. w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie
w kwocie 6.031.115,- zł,
3) przymusowy odkup akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Rzeszowie od akcjonariuszy mniejszościowych w kwocie 765.500,-zł,
4) programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł
zagranicznych w kwocie 2.100.000,- zł jako dotacja dla partnera projektu
własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pn.
„Budowa

Centrum

Wystawienniczo-Kongresowego

Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej”,
4) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne
i celowe uzasadnienie do wydatków otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 29.343.556,- zł.
I. Wydatki bieżące w kwocie 6.343.556,- zł zaplanowano na:
1) rezerwę celową w kwocie 4.034.171,- zł, w tym na:
a) podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych – 783.984,- zł,
b) stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce
oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych – 400.000,- zł,
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c) odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych –
473.187,- zł,
d) realizację projektu partnerskiego pn.”MOVE ON GREEN” w ramach
Programu INTERREG IVC – 77.000,- zł
e) realizację projektów EWT (INTERREG IVC) – 300.000,- zł,
f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –
2.000.000,- zł,
2) rezerwę ogólną w kwocie 2.309.385,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 23.000.000,-zł zaplanowano jako rezerwę
celową na inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego dla
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd
Województwa jest organem założycielskim”,
5) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 – Pozostała
działalność uzasadnienie do wydatków otrzymuje brzmienie:
„Wydatki bieżące w kwocie 1.450.000,- zł, zaplanowano na:
1) wydatki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Podkarpackiego

na

organizację II Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 150.000,-zł,
2) dotację podmiotową dla szkół wyższych w kwocie 1.300.000,- zł, z tego dla:
a) Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w kwocie 150.000,- zł,
b) Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie – 150.000,- zł,
c) Państwowej

Wyższej

Szkoły

Wschodnioeuropejskiej

w

Przemyślu

w kwocie 200.000,- zł,
d) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie w kwocie 100.000,- zł,
e) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu w kwocie
100.000,- zł,
f) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku w kwocie 100.000,- zł,
g) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu
w kwocie 100.000,-zł,
h) Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w kwocie 50.000,- zł,
i) Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
Katolickiego

Uniwersytetu

Lubelskiego

Jana

Pawła

II

w

kwocie

50.000,- zł,
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j) Zamiejscowego

Ośrodka

Dydaktycznego

w

Dębicy

wróć
Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie w kwocie 50.000,- zł,
k) Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej
z siedzibą w Mielcu w kwocie 50.000,- zł,
l) Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu w kwocie 100.000,-zł,
m) Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w kwocie
100.000,-zł”,
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdział 85217 – Regionalne ośrodki
polityki społecznej uzasadnienie do wydatków bieżących otrzymuje brzmienie:
„I. Wydatki bieżące w kwocie 2.374.570,- zł, obejmują:
1) wydatki jednostki budżetowej – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie w kwocie 1.671.360,- zł, z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych
w jednostce oraz na umowy o dzieło i zlecenie w kwocie 1.490.620,- zł,
b) wydatki związane

z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie

180.740 zł, w tym na realizację zadań własnych samorządu województwa
wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej,
2) dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu
Pomocy Społecznej w kwocie 700.000,- zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp – 3.210,- zł”,
7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dodaje się
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w brzmieniu:
„Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,-zl w formie dotacji celowej zaplanowano
na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na budowę
pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego”,
8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele uzasadnienie do
wydatków otrzymuje brzmienie:
„Wydatki bieżące w kwocie 5.970.000,- zł, zaplanowano na dotację
podmiotową

dla

Filharmonii

Podkarpackiej

im.

Artura

Malawskiego

w Rzeszowie, w tym:
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a) wkład

własny

do

projektów

współfinansowanych

przez

wróć
podmioty

zewnętrzne w kwocie 80.000,- zł,
b) współorganizację z Konsulem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej
w Hamburgu Święta Narodowego w kwocie 15.000,- zł.
c) organizację Muzycznego Festiwalu w Łańcucie w kwocie 200.000,- zł.
d) organizację cyklu koncertów na terenie województwa podkarpackiego pn.
„Przestrzeń otwarta dla muzyki” w kwocie 200.000,- zł”,
b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby uzasadnienie
do wydatków otrzymuje brzmienie:
„Wydatki

bieżące

w

kwocie

4.513.000,-zł,

zaplanowano

na

dotacje

podmiotowe dla instytucji kultury, z tego dla:
1) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 2.693.000,- zł, w tym:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne w kwocie 30.000,- zł,
- opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego”
oraz łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” w kwocie
100.000,- zł,
- nagrody i współorganizację imprez kulturalnych w województwie
podkarpackim w kwocie 100.000,- zł,
- montaż klimatyzacji w Sali Audiowizualnej w kwocie 20.000,- zł.
2) Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 1.820.000,- zł, w tym:
a) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne w kwocie 50.000 zł,
b) organizację

i

nagrody

Zarządu

Województwa

Podkarpackiego

w konkursach organizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu
w kwocie 20.000,- zł”,
c) w rozdziale 92116 – Biblioteki dodaje się uzasadnienie do wydatków
majątkowych w brzmieniu:
„Wydatki majątkowe w kwocie 400.000,-zł zaplanowano na dotację celową dla
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem
na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku, w którym
będzie mieściła się również Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna”,
d) w rozdziale 92118 – Muzea uzasadnienie do wydatków otrzymuje brzmienie:
„I. Wydatki bieżące w kwocie 18.491.000,-zł zaplanowano na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 17.891.000,-zł na działalność bieżącą dla:
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a) Muzeum-Zamku w Łańcucie w kwocie 3.040.000,- zł,

b) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 2.795.000,- zł, w tym na:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne w kwocie 15.000,- zł,
-

odtworzenie

zabytkowego

muru

oporowego

wraz

z

murem

ogrodzeniowym siedziby Muzeum w kwocie 80.000,- zł.
c) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 2.800.000,- zł, w tym na:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne w kwocie 50.000,- zł,
- malowanie i konserwację stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy
ul. Piłsudskiego 16 w kwocie 50.000,- zł,
d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w kwocie 1.990.000,- zł,
w tym na:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne w kwocie 50.000,- zł,
-

wymiana

poszycia

dachów

krytych

słomą

obiektów

Parku

Etnograficznego w kwocie 95.000,- zł,
- remont dachu budynku Oficyny Dworskiej w kwocie 45.000,-zł,
- badania w terenie w celu pozyskania cennych eksponatów w kwocie
50.000,-zł.
e) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie
3.641.000,- zł, w tym na:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne w kwocie 50.000,- zł,
- pokrycie folią przeciwsłoneczną świetlików w budynku Muzeum
w kwocie 38.400,- zł,
- remont tarasu i wymianę stolarki okiennej w Wieży Zegarowej
w kwocie 152.600,-zł,
f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie 3.150.000,- zł,
w tym na:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne w kwocie 120. 000,- zł,
- roboty wykończeniowe Dworu ze Święcan w kwocie 60.000,- zł,
- wymianę poszycia dachów krytych słomą i dachów krytych gontem
obiektów Parku Etnograficznego w kwocie 170.000,- zł.
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g) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie 475.000,- zł, w tym
na:
- wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty
zewnętrzne w kwocie 10.000,- zł,
- przebudowę kotłowni i remont przyległych pomieszczeń w kwocie
55.000,- zł,
2) dotację celową w kwocie 600.000,-zł na pomoc finansową dla Powiatu
Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności
statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia,
przechowywania i udostępniania zbiorów,
II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.800.000,- zł, zaplanowano na dotacje
celowe na inwestycje, w tym dla:
1) Muzeum - Zamku w Łańcucie w kwocie 1.500.000,-zł, z tego na:
a) realizację zadania pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na
Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej” w kwocie 900.000,-zł,
Zadanie o wartości kosztorysowej 5.805.000,-zł realizowane w latach
2010

–

2013,

województwa.

finansowane
Stan

ze

środków

zaawansowania:

własnych

budżetu

opracowano

projekt

koncepcyjny budynku, trwają prace nad opracowaniem projektu
budowlanego.
b) prace projektowe oraz opracowanie studium wykonalności i wniosku
aplikacyjnego na pozyskanie środków z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego EOG na realizację projektu „Akademia Julińska"
w kwocie 600.000,-zł,
2) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na
opracowanie

dokumentacji

technicznej

dla

projektu

Medioteka

(Muzeoteka) w kwocie 300.000,-zł”,
9) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
uzasadnienie do wydatków bieżących otrzymuje brzmienie:
„I. Wydatki bieżące w kwocie 1.740.000,- zł, obejmują dotacje na prace

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych

do

rejestru

zabytków

położonych

na

obszarze

Województwa Podkarpackiego”,
10) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
uzasadnienie do wydatków otrzymuje brzmienie:
21

wróć
„I. Wydatki bieżące w kwocie 1.500.000,-zł w formie dotacji celowej zaplanowano
na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację
programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”,
II. Wydatki majątkowe w kwocie 13.988.000,- zł w formie dotacji celowych
zaplanowano na pomoc finansową, w tym dla:
a) jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu rządowego
„Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 11.988.000,-zł,
b)Gminy Miasta Rzeszowa z przeznaczeniem na budowę zaplecza socjalnego
stadionu lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 jako
jedynego w województwie podkarpackim w kwocie 2.000.000,-zł”.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu
Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

Projekt uchwały opracowano w celu wprowadzenia do projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2012 r. zmian wynikających z uwzględnienia przez
Zarząd Województwa części wniosków Komisji Sejmikowych i radnych zgłaszanych
w trakcie prac na projektem budżetu (zestawienie zmian w załączeniu do
uzasadnienia).
Ponadto w związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą
zabezpieczenia w budżecie na 2012 r. wydatków na realizację zadań własnych
Samorządu Województwa wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dokonuje się rozszerzenia zapisów
uzasadnienia do projektu budżetu. Wydatki na ten cel

zostały skalkulowane

w ramach wydatków bieżących Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie w dziale 852 w rozdziale 85217.
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Zestawienie zmian w autopoprawkach przyjętych przez Zarząd Województwa
do projektu budżetu Województwa na 2012 r.
DOCHODY
Dział

Rozdział

756

75623

Zwiększenia
/kwota w zł/

Zmniejszenia
/kwota w zł/

12 600 000

Suma

0

Ogółem plan
dochodów

Źródło
zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym
od osób prawnych

12 600 000

12 600 000

WYDATKI
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/
300 000
500 000

010

01095
2 000 000

1 265 000
60002

500 000

300 000
60013

500 000

5 000 000
1 700 000

750

75095
2 915 615

758

75818

803

80395

900

90004
92108
92109

ustalenie planu wydatków bieżących UMWP na realizację
Podkarpackiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
ustalenie planu wydatków bieżących UMWP na realizację
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016
ustalenie wydatków bieżących UMWP na realizację projektu programu
aktywizacji gospodarczo - turystycznej poprzez promocję cennych
przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o
naturalny wypas
ustalenie planu wydatków majątkowych UMWP z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego Agrohurt
ustalenie planu wydatków bieżących UMWP z przeznaczeniem na
realizację zadania "Obsługa transportem kolejowym Portu Lotniczego
Rzeszów -Jasionka"
zmniejszenie planu wydatków bieżących PZDW w Rzeszowie
zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich

100 000

600

Przeznaczenie

zwiększenie planu wydatków majątkowych PZDW W Rzeszowie z
przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 869 łaczącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem
S-19 Jasionka połączony w sposób bezkolizyjny z istaniejącymi
drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr19 Kuźnica Rzeszów oraz linia kolejową L71"
zwiekszenie planu wydatków majątkowych PZDW w Rzeszowie z
przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz
modernizację drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce na odcinku
Babica - Twierdza
zwiększenie planu wydatków majątkowych PZDW w Rzeszowie z
przeznaczeniem na budowy chodników i dróg pieszo-rowerowych w
ciągu dróg wojewódzkich
zwiekszenie planu wydatków bieżących UMWP z przeznaczeniem na
zarządzenie PPNT
zwiększenie planu wydatków majątkowych UMWP z przeznaczeniem
na:
1) objęcie akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie
w kwocie 2.150.115,-zł,
b) przymusowy odkup akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Rzeszowie od akcjonariuszy mniejszościowych
w kwocie 765.500,-zł
zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na rezerwę ogólną

190 615

zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla szkół wyższych poprzez:
1) ustalenie planu dotacji w kwocie 200.000,-zł, w tym dla:
- Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu w kwocie
100.000,-zł,
300 000
- Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w kwocie
100.000,-zł,
2) zwiększenie planu dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły
Wchodnioeuropejskiej w Przemyślu o kwotę 100.000,-zł
ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta
Rzeszowa na budowę pomnika ppkł. Łukasza Cieplińskiego
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii Podkarpackiej w
160 000
Rzeszowie
zwiększenie dotacji podmiotowych dla:
120 000 1) WDK w Rzeszowie w kwocie 60.000,-zł,
2) CK w Przemyślu w kwocie 60.000,-zł,
100 000

wróć
zwiększenie dotacji celowej dla WiMBP w Rzeszowie z
przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na
400 000
budowę budynku, w którym będzie mieściła się również Wojewódzka
Biblioteka Pedagogiczna

92116

zmniejszenie planu dotacji celowej dla Muzeum-Zamku w Łańcucie
przeznaczonych na realizację zadania pn. "Muzeum Polaków
ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej"

600 000

zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla Muzeum Okręgowego w
230 000 Rzeszowie- 100.000,-zł, MNZP Przemyśl - 80.000,-zł, MKL
Kolbuszowa - 50.000,-zł

921

600 000

92118

ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu
Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej
działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie
gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów

ustalenie planu dotacji celowej dla MKL w Kolbuszowej z
300 000 przeznaczeniem na rozpoczęcie prac projektowych oraz opracowanie
dokumentacji technicznej dla projektu Medioteka (Muzeoteka)
ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamek w Łańcucie na
600 000 rozpoczęcie prac projektowych i opracowanie studium wykonalności
dotyczącego realizacji projektu "'Akademia Julińska"

92120

zmniejszenie planu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego

1 500 000

ustalenie planu dotacji celowych na pomoc finansową z
1 500 000 przeznaczeniem na realizację programu "Bezpieczne boiska
Podkarpacia"
ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta
2 000 000 Rzeszowa na budowę zaplecza socjalnego stadionu
lekkoatletycznego w Rzeszowie

92601

926

Suma
Ogółem plan wydatków

2 390 615

21 290 615

18 900 000

Na skutek powyższych zmian nastąpi:
1) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 6.300.000,-zł,
2) ustalenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wemitowanych papierów wartościowych ,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.300.000,-zł.

wróć
UCHWAŁA Nr 109 / 2489 / 12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Podkarpackiego.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego

w

sprawie

uchwalenia

wieloletniej

prognozy

finansowej

Województwa Podkarpackiego wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą
Zarządu Nr 92/2094/11 z dnia 14 listopada 2011 r., o treści jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, o których
mowa w ust. 1.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
Załącznik
do Uchwały Nr 109 / 2489 / 12
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 stycznia 2012 r.

AUTOPOPRAWKI
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego

W projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego wniesionego pod
obrady Sejmiku Uchwałą Nr 92/2094/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 14 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 i art.
231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1241)”
2) Dodaje się § 1 – 2 w brzmieniu:
„§ 1
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zimowe
utrzymanie dróg” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane
w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, określonego
w

załączniku

Nr

2

do

uchwały

Nr

V/53/11

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana wynika
ze zmniejszenia zakresu realizacji zadania planowanego do wykonania w 2012
roku.
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2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w us .t 1,

o k w
otę 100.000,-zł finansowane z budżetu Województwa

Podkarpackiego (wydatki bieżące).
3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1, w roku 2012 finansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego
o kwotę 100.000,-zł.
§2
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Muzeum
Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”
stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4
pkt
w

1

lit.

a

załączniku

i

b

Nr

2

ustawy
do

o

uchwały

finansach
Nr

publicznych,

V/53/11

Sejmiku

określonego
Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana wynika
ze zmniejszenia zakresu realizacji zadania planowanego do wykonania w 2012
roku.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w us .t 1,

o k w
otę 600.000,-zł finansowane z budżetu Województwa

Podkarpackiego (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1, w roku 2012 finansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego
o kwotę 600.000,-zł.”
3) Dotychczasowe § 1 – 8 projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w

sprawie

uchwalenia

Podkarpackiego

wieloletniej

wniesionego

pod

prognozy
obrady

finansowej

Sejmiku

Województwa

Uchwałą

Zarządu

Nr 92/2094/11 z dnia 14 listopada 2011 r. otrzymują odpowiednio oznaczenie 3 –
10.
4) Załącznik Nr 1a do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w

sprawie

uchwalenia

Podkarpackiego

wieloletniej

wniesionego

pod

prognozy
obrady

finansowej

Sejmiku

Województwa

Uchwałą

Zarządu

Nr 92/2094/11 z dnia 14 listopada 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1
do niniejszej autopoprawki.
5) Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w

sprawie

uchwalenia

wieloletniej

prognozy

finansowej

Województwa

wróć

Podkarpackiego

wniesionego

pod

obrady

Sejmiku

Uchwałą

Zarządu

Nr 92/2094/11 z dnia 14 listopada 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2
do niniejszej autopoprawki.
6) Pozostałe postanowienia projektu Uchwały pozostają bez zmian.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Podkarpackiego.

Projekt uchwały przygotowano w związku z opracowaniem przez Zarząd
Województwa

autopoprawek

do

projektu

uchwały

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r. Wraz z
dokonaniem zmian w projekcie budżetu, w celu zapewnienia zgodności kwot
wynikających z uchwały budżetowej z wartościami przyjętymi w wieloletniej
prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego konieczne jest:
1. Dokonanie zmniejszenia zakresu realizacji w 2012 roku przedsięwzięć wieloletnich
ujętych w załączniku Nr 2 do WPF, w tym:
− zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na
przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” o kwotę 100.000,-zł,
− zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na
przedsięwzięcie pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im.
Rodziny Ulmów w Markowej” o kwotę 600.000,-zł,
2. Aktualizacja w zakresie roku 2012 załącznika Nr 1a do WPF obejmującego
prognozę kwoty długu Województwa,
3. Aktualizacja załącznika Nr 2 do WPF wynikająca ze zmniejszenia zakresu
realizacji przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do autopoprawki do projektu
Uchwały Nr ……/……./
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia……………………r.

wróć
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2012 - 2025
Wyszczególnienie

Lp.

1 Dochody ogółem, z tego:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1 142 539 638

1 182 923 893

789 028 595

636 340 763

574 646 754

582 039 689

593 660 483

605 513 693

617 603 966

629 936 046

642 514 767

655 345 062

668 431 963

681 780 602

a dochody bieżące

632 452 756

655 646 371

614 807 196

575 980 556

569 646 754

581 039 689

592 660 483

604 513 693

616 603 966

628 936 046

641 514 767

654 345 062

667 431 963

680 780 602

b dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)

490 397 920

514 277 522

164 221 399

50 360 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 688 962

13 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i
2 pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych), w tym:

506 155 486

525 935 133

482 066 966

460 402 863

451 712 708

460 169 157

471 899 701

483 043 539

494 259 502

505 354 942

517 657 036

527 854 301

541 509 421

555 703 838

a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

123 911 200

126 389 424

128 917 212

131 495 557

173 438 410

176 907 178

180 445 322

184 054 228

187 735 313

191 490 019

195 319 820

199 226 216

203 210 740

207 274 955

67 437 842

69 460 977

71 544 807

73 691 151

75 901 885

78 178 942

80 524 310

82 940 039

85 428 241

87 991 088

90 630 820

93 349 745

96 150 237

99 034 745

10 535 549

12 109 790

10 276 839

9 028 007

7 561 980

4 960 034

4 956 214

4 519 898

4 305 543

4 089 403

3 355 668

141 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

ze sprzedaży majątku

b związane z funkcjonowaniem organów JST
c
d
e
3
4

a

z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu
z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez
gwarancji i poręczeń)
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez
obsługi długu) (1-2)
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu
budżetu roku bieżącego

124 166 939

116 109 238

63 416 795

31 220 264

2 998 444

2 743 356

2 839 254

2 446 497

1 559 723

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

636 384 152

656 988 759

306 961 629

175 937 899

122 934 046

121 870 532

121 760 782

122 470 154

123 344 464

124 581 104

124 857 731

127 490 761

126 922 543

126 076 765

6 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 000

62 500

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Środki do dyspozycji (3+4+5)

643 434 152

657 051 259

307 961 629

176 937 899

122 934 046

121 870 532

121 760 782

122 470 154

123 344 464

124 581 104

124 857 731

127 490 761

126 922 543

126 076 765

7 Spłata i obsługa długu, z tego:

27 280 068

40 538 869

42 841 869

51 840 868

66 640 801

74 330 018

60 042 118

57 729 018

43 405 918

53 092 818

26 912 400

37 349 300

35 736 200

22 073 100

7 962 868

19 532 669

19 532 669

29 532 668

46 129 801

56 487 118

44 917 318

44 917 318

32 917 318

44 917 318

20 560 000

32 560 000

32 560 000

20 560 000

19 317 200

21 006 200

23 309 200

22 308 200

20 511 000

17 842 900

15 124 800

12 811 700

10 488 600

8 175 500

6 352 400

4 789 300

3 176 200

1 513 100

5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

a

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu
papierów wartościowych

b wydatki bieżące na obsługę długu
8

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie
pożyczki)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)

616 154 084

616 512 390

265 119 760

125 097 031

56 293 245

47 540 514

61 718 664

64 741 136

79 938 546

71 488 286

97 945 331

90 141 461

91 186 343

104 003 665

10 Wydatki majątkowe, w tym:

709 003 088

678 298 980

265 119 761

125 097 031

56 293 245

47 540 514

61 718 664

64 741 136

79 938 546

71 488 286

97 945 331

90 141 461

91 186 343

104 003 665

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

511 794 211

640 833 007

209 614 745

67 775 207

10 000 000

10 000 000

17 826 599

2 826 599

0

0

0

0

0

0

92 849 004

61 786 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

383 337 607

425 591 528

406 058 859

376 526 191

330 396 390

273 909 272

228 991 954

184 074 636

151 157 318

106 240 000

85 680 000

53 120 000

20 560 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11)
13 Kwota długu, w tym:
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.
170 ust. 3 sufp
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170
b
ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

a

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst
14 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243
ufp
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po
16
uwzględnieniu art. 244 ufp
a

17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody
ogółem - max 15% z art. 169 sufp
Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z
18
art. 170 sufp
19 Wydatki bieżące razem (2+7b)
20 Wydatki ogółem (10+19)
21 Wynik budżetu (1-20)
22 Przychody budżetu
23 Rozchody budżetu (7a+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 815 617

52 648 659

53 118 708

60 868 875

74 202 781

79 290 052

64 998 332

62 248 916

47 711 461

57 182 221

30 268 068

37 491 250

35 736 200

22 073 100

9,85%

12,17%

13,88%

16,40%

17,31%

17,89%

18,12%

18,29%

18,40%

18,55%

18,56%

12,29%
Zgodny z art. 243
ufp

11,58%
Zgodny z art. 243
ufp

Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp

17,98%
Zgodny z art. 243
ufp

Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp

3,3%

4,5%

6,7%

9,6%

12,9%

13,6%

10,9%

10,3%

7,7%

9,1%

4,7%

5,7%

5,3%

3,2%

33,6%

36,0%

51,5%

59,2%

57,5%

47,1%

38,6%

30,4%

24,5%

16,9%

13,3%

8,1%

3,1%

0,0%

525 472 686

546 941 333

505 376 166

482 711 063

472 223 708

478 012 057

487 024 501

495 855 239

504 748 102

513 530 442

524 009 436

532 643 601

544 685 621

557 216 938

1 234 475 774

1 225 240 313

770 495 927

607 808 095

528 516 953

525 552 571

548 743 165

560 596 375

584 686 648

585 018 728

621 954 767

622 785 062

635 871 963

661 220 602

-91 936 136

-42 316 421

18 532 669

28 532 668

46 129 801

56 487 118

44 917 318

44 917 318

32 917 318

44 917 318

20 560 000

32 560 000

32 560 000

20 560 000

99 899 004

61 849 090

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 962 868

19 532 669

19 532 669

29 532 668

46 129 801

56 487 118

44 917 318

44 917 318

32 917 318

44 917 318

20 560 000

32 560 000

32 560 000

20 560 000

Strona 1

Lp
Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
Klasyfikacja Łączne nakłady
odpowiedzialna lub
Okres
Dział finansowe
koordynująca
realizacji Rozdział
(ujęte w WPF)

1) programy, projekty lub zadania (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Ochrona przeciwpowodziowa
Ochrona przed powodzią
aglomeracji Rzeszów Program
1
Podkarpacki Zarząd
aglomeracji Rzeszów
Operacyjny Infratsruktura i
Melioracji i Urządzeń 2008 - 010 - 01008
Środowisko 2007 - 2013
Wodnych
2014
010 - 01078
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Ochrona przeciwpowodziowa
Ochrona przed powodzią w zlewni
terenów położonych w zlewni
Wisłoki, w tym budowa zbiorników
2
rzeki Wisłoki Program
retencyjnych Kąty-Myscowa oraz
Podkarpacki Zarząd
Operacyjny Infratsruktura i
2006 - 010 - 01008
Dukla
Melioracji i Urządzeń
Środowisko 2007 - 2013
2014
010 - 01078
Wodnych
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Trzybnik - regulacja potoku w km
0+590 - 1+433, 3+755 - 4+070,
4+935 - 5+145, 5+805 - 6+062 oraz
7+354 - 7+960 w miejscowościach Regulacja koryta potoku Trzybnik
3
na łącznej długości 2,231 km
Wólka Niedżwiedzka, Wólka
Podkarpacki Zarząd
Sokołowska, Górno, gm. Sokołów
Melioracji i Urządzeń
Małopolski, pow. Rzeszów, woj.
Wodnych
podkarpackie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit zobowiązań

755 587 226
114 754 219
640 833 007

271 941 108
62 326 363
209 614 745

98 995 471
31 220 264
67 775 207

12 998 444
2 998 444
10 000 000

12 743 356
2 743 356
10 000 000

20 665 853
2 839 254
17 826 599

5 273 096
2 446 497
2 826 599

1 559 723
1 559 723
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000 524 620 943
200 000
0

1 374 597 965
90 527 152
1 284 070 813

437 342 026
21 730 272
415 611 754

623 730 584
23 140 511
600 590 073

176 034 783
7 926 291
168 108 492

26 510 778
3 607 467
22 903 311

2 020 519
2 020 519
0

1 765 431
1 765 431
0

4 337 862
1 511 263
2 826 599

3 945 105
1 118 506
2 826 599

231 732
231 732
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 485 581 356
0
0

31 122 790

5 248 815

15 032 973

3 440 500

31 122 790
11 662 122
19 460 668

60 983 361

60 983 361
26 129 147
34 854 214

10 381 584

5 248 815
0
5 248 815

10 188 185

10 188 185
10 046 000
142 185

1 034 540

15 032 973
11 058 841
3 974 132

8 382 047

8 382 047
5 352 375
3 029 672

23 722 288

3 440 500
603 281
2 837 219

44 772

7 502 800

44 772
44 772

424 257

1 453 797

1 034 540
627 524
407 016

4 605 715

424 257
258 937
165 320

5 579 319

10 185 034

010 - 01078

10 381 584
8 784 779
1 596 805

40 243 718
2009 2013

2013

632 674 680
120 880 469
511 794 211

1 819 074
886 461
932 613

2010 2013

2012

010 - 01008

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Zapewnienie bezpieczeństwa
Zaprojektowanie i budowa
przeciwpowodziowego na
lewostronnego obwałowania rzeki
odcinku 53+800-55+600 rzeki
Wisłoki w km 53+800-55+600 w
Wisłoki w miejscowościach
4
miejscowościach: Zawierzbie,
Zawierzbie oraz Żyraków
Podkarpacki Zarząd
Żyraków, na terenie gminy
Regionalny Program Operacyjny Melioracji i Urządzeń
Żyraków, województwo
Województwa Podkarpackiego
Wodnych
podkarpackie
2007 – 2013
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Zapewnienie ochrony
przeciwpowodziowej
Zaprojektowanie i budowa suchego
miejscowościom położonym
zbiornika przeciwpowodziowego
poniżej planowanego zbiornika
(polderu przepływowego) pn.
suchego wzdłuż rzeki Mleczki
"Kańczuga" na rzece Mleczka
5
Kańczudzkiej
Podkarpaci Zarząd
Kańczudzka na terenie gminy
a następnie rzeki Mleczki
Melioracji i Urządzeń
Jawornik Polski oraz miasta i gminy
Regionalny Program Operacyjny
Wodnych
Kańczuga
Województwa Podkarpackiego
2007 – 2013
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

wróć

2 225 371 903
532 055 222
1 693 316 681

1 819 074
2004 2013

Załącznik Nr 2 do autoporawki do projektu
Uchwały Nr ……/……./
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia…………………………..r.

4 605 715
3 914 715
691 000

12 046 115

5 579 319
4 870 064
709 255

27 495 626

010 - 01078

40 243 718
33 610 480
6 633 238

12 046 115
10 239 115
1 807 000

27 495 626
23 371 365
4 124 261
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39 541 741

6

Podkarpackie Obserwatorium
Rynku Pracy

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Centrum Obsługi Inwestorów i
Eksporterów w Wojew.
Podkarpackim, Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, Działanie
7
6.2 Rozwój sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów oraz
powstanie nowych terenów
inwestycyjnych

Zwiększenie do końca 2013 r.
poziomu wiedzy na temat
trendów rozwojowych i sytuacji
na rynku pracy wśród
decydentów i pracowników
podmiotów zajmujących się
problematyką rynku pracy.
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 8.1.4

Utworzenie Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów w
Województwie Podkarpackim

3 469 318

Wojewódzki Urząd
Pracy

2011 2013

2 709 589
2010 2020

2 709 589
1 197 278
1 301 026
211 285

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania.

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne
"Zakup taboru kolejowego do
obsługi połączeń
międzywojewódzkich
realizowanych przez województwa:
9
małopolskie, podkarpackie, śląskie,
świętokrzyskie", POIiŚ na lata 20072013 Działanie 7.1 Rozwój
Transportu Kolejowego

64 368 675
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2013

117 875
117 875
64 250 800
50 703 204
3 100 559
1 493 750
8 953 287

18 300 000

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne
Rozbudowa dr. woj. Nr 855
Cele "Infrastruktura techniczna i
Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola
informatyczna" Poprawa
10
odc. Granica Województwa dostępności i jakości
Podkarpacki Zarząd
Stalowa Wola
infrastruktury transportowe
Dróg Wojewódzkich w
- wydatki bieżące
Rzeszowie
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

2011 2014

284 732

1 652 005
1 404 204
15 587
232 214

284 732

284 732

284 733

231 732

231 732

231 732

231 732

231 732

0

284 732
242 022
0
42 710

26 035 000

284 732
242 022
0
42 710

284 732
242 022
0
42 710

38 225 800

284 733
121 012
142 366
21 355

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

26 035 000

0
0
26 035 000
20 592 742
1 199 269
0
4 242 989

205 000

10 000
10 000
38 215 800
30 110 462
1 901 290
1 493 750
4 710 298

18 000 000

95 000

200 000

600 - 60001
300 000
300 000
18 000 000
7 300 000
4 200 000
5 800 000
700 000
47 815 045

2011 2013

820 126
697 107
17 179
105 840

600 - 60001

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania.
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

0

500 - 50005

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe
"Zakup pojazdów szynowych na
potrzeby kolejowych przewozów
osób w województwie
8
podkarpackim", RPO WP na lata
2007-2013, Działanie 2.1
Infrastruktura komunikacyjna
Schemat E: Infrastruktura kolejowa

wróć

1 652 005

150 - 15095
3 463 318
2 943 822
50 782
468 714
6 000
5 100
900

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

820 126

205 000
205 000
0

19 984 132

0
18 000 000
7 300 000
4 200 000
5 800 000
700 000

95 000
95 000
0

21 004 313

600 - 60013
47 815 045
38 127 765
6 685 109
3 002 171

19 984 132
16 081 365
2 739 007
1 163 760

21 004 313
16 243 790
2 922 112
1 838 411
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17 653 400

Rozbudowa dr. woj. Nr 858
Cele "Infrastruktura techniczna i
Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec informatyczna" Poprawa
Szczebrzeszyn odc. Zarzecze dostępności i jakości
Podkarpacki Zarząd
Granica Województwa
infrastruktury transportowej Dróg Wojewódzkich w
- wydatki bieżące
Rzeszowie
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 985
Cele "Infrastruktura techniczna i
Nagnajów - Baranów Sandomierski informatyczna" Poprawa
12
Mielec - Dębica na odc. Mielec dostępności i jakości
Podkarpacki Zarząd
Dębica etap II
infrastruktury transportowej
Dróg Wojewódzkich w
- wydatki bieżące
Rzeszowie
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Rozbudowa dr. woj. Nr 877 Naklik - Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Leżajsk - Łańcut - Dylągówka 13
dostępności i jakości
Szklary odc. Granica Województwa Podkarpacki Zarząd
Leżajsk
infrastruktury transportowej Dróg Wojewódzkich w
- wydatki bieżące
Rzeszowie
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Cele "Infrastruktura techniczna i
Rozbudowa dr. woj. Nr 880
informatyczna" Poprawa
14
Jarosław - Pruchnik
dostępności i jakości
Podkarpacki Zarząd
infrastruktury transportowej
Dróg Wojewódzkich w
- wydatki bieżące
Rzeszowie
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa - Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Komańcza - Radoszyce - Cisna 15
dostępności i jakości
Ustrzyki Górne - Wołosate Gr.
Podkarpacki Zarząd
infrastruktury transportowej
Państwa odc. Komańcza Dróg Wojewódzkich w
Radoszyce
Rzeszowie
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle z rozbudową drogi Stworzenie dogodnych powiązań
16
komunikacyjnych województw
wojewódzkiej Nr 764 oraz
Podkarpacki Zarząd
Polski Wschodniej
połączeniem z drogą wojewódzką
Dróg Wojewódzkich w
Nr 875
Rzeszowie
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poprawa powiązań
Odbudowa mostu na ulicy
komunikacyjnych i systemu
17
3 Maja w Ropczycach
komunikacji publicznej w
Podkarpacki Zarząd
województwie
Dróg Wojewódzkich w
- wydatki bieżące
Rzeszowie
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
11

23 598 891
2011 2013

23 598 891
20 069 058
3 529 833
12 000 000
2011 2013

12 000 000
6 000 000
600 000
5 400 000

23 060 000

23 060 000
11 530 000
1 153 000
10 377 000

254 059 373

11 500 000

5 000 000
2 500 000
250 000
2 250 000
16 000 000

7 000 000
3 500 000
350 000
3 150 000
17 370 507

27 809 600

16 000 000
13 600 000
2 400 000
7 460 000

17 370 507
14 764 931
2 605 576
15 600 000

15 260 000

7 460 000
3 730 000
373 000
3 357 000

27 000 000

15 600 000
7 800 000
780 000
7 020 000

55 500 000

55 000 000

27 000 000
13 500 000
1 350 000
12 150 000

127 206 358

55 500 000
27 750 000
2 775 000
24 975 000

122 027 207

104 418 228

600 - 60013
254 059 373
143 422 396
110 636 977
2 980 556

2011 2013

7 000 000

wróć

600 - 60013
82 500 000
41 250 000
4 125 000
37 125 000

2009 2013

5 000 000

8 070 289
7 039 746
1 030 543

600 - 60013

82 500 000
2011 2013

9 728 602
8 269 312
1 459 290

17 798 891

600 - 60013
34 207 600
29 076 460
5 131 140

2011 2013

8 070 289

600 - 60013

34 207 600
2011 2013

9 728 602

600 - 60013

127 206 358
74 797 648
52 408 710
100 000

122 027 207
68 624 748
53 402 459
2 880 556

600-60013
2 980 556
2 533 472
447 084

100 000
85 000
15 000

2 880 556
2 448 472
432 084
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2 980 556

Budowa drogi obwodowej Mielca
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985
Nagnajów - Dębica przebiegającej
od miejscowości Tuszów Narodowy Stworzenie dogodnych powiązań
18 w km 20+636 do ulicy Dębickiej w komunikacyjnych województw
Podkarpacki Zarząd
km 38+522 wraz z niezbędną
Polski Wschodniej
Dróg Wojewódzkich w
infrastrukturą techniczną,
Rzeszowie
budowlami i urządzeniami
budowlanymi

54 453 006
2012 2014

19

54 453 006
38 117 104
16 335 902
Zbudowanie w województwie
podkarpackim nowoczesnej
infrastruktury publicznej
bazującej na technologiach
informatycznych

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

20

PSeAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

21

Podkarpacki System Informacji
Medycznej” "PSIM"

Uruchomienie w skali
województwa jednorodnego
systemu obiegu dokumentów i
zarządzania sprawami oraz
zdalnych usług

311 129 907
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2010 2019

720 - 72095

10 749 533
10 749 533
300 380 374
204 490 344
71 832 341
24 057 689

88 252 128
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Uruchomienie w skali
województwa spójnego systemu
wspierającego zarządzanie i
funkcjonowanie opieki
zdrowotnej w placówkach służby Urząd Marszałkowski
zdrowia
Województwa
Podkarpackiego

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Projekt systemowy pt.
„Wzmocnienie instytucjonalnego Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej
systemu wdrażania Regionalnej
22
Strategii Innowacji w latach 2007- Strategii Innowacji w latach 20072013 w województwie
2013 w województwie
podkarpackim”
Urząd Marszałkowski
- wydatki bieżące, z tego
Województwa
Budżet Unii Europejskiej
Podkarpackiego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

2009 2018

720 - 72095

335 600
335 600
87 916 528
87 208 227
708 301

58 181 754
2009 2018

720 - 72095

411 700
411 700
57 770 054
48 994 087
3 011 957
5 764 010

19 990 723

2008 2013

20 000 000

wróć

19 453 006

54 453 006

600 - 60013

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - Województwo
Podkarpackie

15 000 000

730 - 73095

19 319 620
16 421 681
1 448 972
1 448 967
671 103
570 437
50 333
50 333

15 000 000
10 500 000
4 500 000

16 494 639

20 000 000
14 000 000
6 000 000

160 189 948

0

0

16 494 639
11 667 125
3 454 911
1 372 603

160 189 948
110 968 761
36 166 038
13 055 149

73 257 831

14 376 714

0
73 257 831
72 920 343
337 488

31 816 695

22 600
22 600
14 354 114
14 122 382
231 732

25 761 268

19 453 006
13 617 104
5 835 902

121 410 519

3 442 930
3 442 930
117 967 589
81 790 708
26 554 444
9 622 437

32 600

32 600
32 600

82 340

82 340
82 340
31 816 695
27 034 541
1 601 620
3 180 534

5 589 782

5 589 782
4 751 313
419 235
419 234

2 312 632

2 312 632
2 312 632
0

32 600

32 600
32 600

82 340

82 340
82 340

1 623 847

1 623 847
1 623 847
0

82 600

82 600
82 600

82 340

82 340
82 340

1 368 759

1 368 759
1 368 759
0

82 600

82 600
82 600

82 340

82 340
82 340

3 941 190

3 713 373

1 114 591
1 114 591
2 826 599

886 774
886 774
2 826 599

2 826 599

2 826 599

82 600

0

1 344 150

82 600
82 600

82 340

1 563 656

82 340
82 340

25 761 268
21 897 077
1 288 064
2 576 127

4 150 669

4 150 669
3 528 071
311 301
311 297
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0

Realizacja zadania polegająca na
prowadzeniu Głównego Punktu
Informacyjnego przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
System Informacji o Funduszach
Podkarpackiego oraz
23 Europejskich- Program Operacyjny
koordynacja, promocja,
Pomoc Techniczna
monitoring, kontrola oraz ocena
Urząd Marszałkowski
działanlości sieci Lokalnych
Województwa
Punktów Informacyjnych Podkarpackiego
Program Operacyjny Pomoc
Techniczna
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Stworzenie szans na lapsze
Obserwatorium Integracji
planowanie polityk i strategii
24 Społecznej - umowa nr CRZL/WRP
Regionalny Ośrodek
rozwiązywania problemów
II/1.16/1/10 do 2013 roku
Polityki Społecznej w
alkoholowych
Rzeszowie, ul.
- wydatki bieżące, z tego
Hetmańska 120
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe

25

Projekt pt. "Strategia doganiania
dla województw Polski
Wschodniej", realizowany w
ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 20072013, priorytet I: Nowoczesna
Gospodarka, Działanie 1.4
Promocja i Współpraca,
komponent Współpraca, obszar
"Tworzenie polityki rozwoju
regionalnego"

Celem projektu jest zbudowanie
trwałej platformy kooperacji
między regionami Polski
Wschodniej nakierowanej na
zbliżenie się na poziomie
rozwoju do regionów o wyższym
poziomie rozwoju społecznoUrząd Marszałkowski
gospodarczego UE poprzez
Województwa
wypracowanie strategii
Podkarpackiego
doganiania dla województw:
podkarpackiego, lubelskiego,
świętokrzyskiego, podlaskiego, i
warmińsko-mazurskiego

6 348 110
2009 2015

6 281 037
5 338 882
942 155
67 073
57 012
10 061
1 172 504
2011 2013

750 - 75071

2011 2013

750-75095

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

1 172 504
996 628
175 876

1 392 000

1 392 000
1 252 800
139 200

65 000 000
2011 2015

992 623

1 021 762

542 869

wróć

90 000

750 - 75018

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Funkcjonowanie centrum jako
ośrodka wspomagającego
Budowa Centrum Wystawienniczo wdrażanie programów i
26
Kongresowego Województwa
projektów służących wzrotstowi
Urząd Marszałkowski
Podkarpackiego w Rzeszowie
konkurencyjności i atrakcyjności
Województwa
regionów Polski Wschodniej
Podkarpackiego

984 714

984 714
837 007
147 707

393 111
393 111
334 144
58 967

877 200

877 200
789 480
87 720

2 100 000

992 623
843 730
148 893

1 021 762
868 498
153 264

542 869
461 439
81 430

428 222

0

428 222
363 989
64 233

0

457 600

457 600
411 840
45 760

14 000 000

26 000 000

22 400 000

750 - 75095

65 000 000
30 000 000
35 000 000

2 100 000
0
2 100 000

14 000 000
7 000 000
7 000 000

26 000 000
13 000 000
13 000 000
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22 400 000
10 000 000
12 400 000

55 000 000

Projekt pn. Edukacja skuteczna,
przyjazna, nowoczesna - rozwój
kompetencji kadry zarządzającej i
pedagogicznej szkół i placówek
oświatowych w województwie
podkarpackim realizowanym w
27
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu
oświaty

Dostosowanie kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli i kadry
zarządzającej województwa
podkarpackiego do wymagań
nowej podstawy programowej
przez przeszkolenie 5000
nauczycieli (w tym kadry
zarządzającej)

wróć
Podkarpackie
Centrum Edukacji
Nauczycieli w
Rzeszowie

9 350 000
2011 2014

8 886 295
8 886 295
463 705
463 705

Wsparcie doktorantów z
województwa podkarpackiego

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

29

Szwajcarsko Polski Program
Współpracy

20 000 000

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych istniejących
pomiędzy Polską a wyżej
rozwiniętymi państwami UE oraz
różnic na terytorium Polski
pomiędzy ośrodkami miejskimi a Regionalny Ośrodek
regionami słabo rozwiniętymi Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
pod względem strukturalnym
Hetmańska 120

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Szkolenie i specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej działających na
Szkolenie i specjalistyczne
terenie województwa
doradztwo dla kadr instytucji
podkarpackiego powiązane z
pomocy społecznej działających
30
potrzebami oraz specyfiką
na terenie województwa
realizowanych zadań.
podkarpackiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013 WND-PO KL.07.01.03-18001/09
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2009 2013

19 982 224
16 984 890
1 498 667
1 498 667
17 776
15 109
1 334
1 333

2 728 087
2 728 087

1 897 976
1 897 976

7 135 739

4 296 192
3 491 891
496 192
308 109

6 200 996

4 059 600

7 135 739
6 225 287
361 184
549 268

4 980 083

2 271 576

855 604

0

852 - 85295

11 400 000

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

8 009 609

1 897 976

803 - 80309

4 005 857
3 517 622
488 235
10 302 402
10 297 260
5 142

2011 2013

2 973 036
2 973 036
410 510
410 510

4 296 192

14 308 259
2012 2015

2 728 087

801 - 80146

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Projekt pn.Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów
realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
28
Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki działanie 8.2 - Transfer
wiedzy , poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

3 383 546

1 306 379
1 149 461
156 918
4 894 617
4 889 475
5 142

4 000 000

1 278 234
1 135 879
142 355
3 701 849
3 701 849

1 068 951
932 833
136 118
1 202 625
1 202 625

352 293
299 449
52 844
503 311
503 311

4 000 000

0

853 - 85395

11 400 000
9 690 000
1 710 000

4 000 000
3 400 000
600 000

4 000 000
3 400 000
600 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

1

Utrzymanie urządzeń i melioracji
wodnych podstawowych i
szczegółowych

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

2

Zabezpieczenie ludności, mienia i
gospodarki przed negatywnymi
Podkarpacki Zarząd
skutkami powodzi i zapewnienie
Melioracji i Urządzeń
trwałości projektu
Wodnych w
Rzeszowie

Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich realizuje
zadania własne w ramach trzech
schematów Pomocy technicznej
PROW 2007 - 2013. Celem realizacji
PT jest wsparcie systemu
zarządzania, promowania i
informowania o PROW.
Zabezpieczenie środków na ten cel
jest warunkiem niezbędnym do
Pomoc techniczna realizowana w realizacji przez Departament PROW
ramach Programu Rozwoju
niezbędnych działań związanych z
wdrażaniem PROW 2007-2013.
Obszarów Wiejskich na lata 2007 Zadania Departamentu w tym
2013.
Urząd Marszałkowski
zakresie są wynikiem realizacji
Województwa
obowiązków Samorządu
Podkarpackiego
Województwa Podkarpackiego
zapisanych w ustawie z dnia 7
marca 2007 roku o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U.
nr 64 poz 427 z późn. zm.) oraz
wynikają z umowy nr 11/BZDUM09/2009 zawartej w dniu 29
stycznia 2009r. pomierzy SW i

850 773 938
441 528 070
409 245 868

336 937
2011 2015

37 476 500

3

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa

37 150 250
8 279 000
28 871 250
326 250
80 000
246 250

3 051 200
2009 2015

66 950

95 906 325
54 400 072
41 506 253

68 959

72 484 693
27 612 797
44 871 896

71 028

10 977 925
977 925
10 000 000

10 977 925
977 925
10 000 000

wróć

16 327 991
1 327 991
15 000 000

1 327 991
1 327 991
0

1 327 991
1 327 991
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

39 039 587

0

65 000
65 000

5 520 000

66 950
66 950

5 713 000

68 959
68 959

5 754 000

71 028
71 028

5 754 000

0

010 - 01041

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Oddział wdrażania PO RYBY 20072013 Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
realizuje zadania własne w ramach
trzech schematów Pomocy
technicznej PO RYBY 2007 - 2013.
Celem realizacji PT jest wsparcie
systemu zarządzania, promowania i
informowania o PO RYBY 2007 Pomoc techniczna realizowana w 2013. Zabezpieczenie środków na
ten cel jest warunkiem niezbędnym
ramach Programu Operacyjnego
do realizacji przez Oddział PO RYBY
„Zrównoważony rozwój sektora
niezbędnych działań związanych z
rybołówstwa i nadbrzeżnych
wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Urząd Marszałkowski
obszarów rybackich 2007-2013" Zadania Oddziału w tym zakresie są
Województwa
wynikiem realizacji obowiązków
Podkarpackiego
Samorządu Województwa
Podkarpackiego zapisanych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dn. 29 września
2009r w sprzwie warunków i
sposobu wykonywania zadań
instytucji zarządzającej przez
samorząd województwa

65 000

131 856 642
91 613 708
40 242 934

010 - 01008
336 937
336 937

2010 2015

195 332 654
99 150 197
96 182 457

5 430 000
287 000
5 143 000
90 000
30 000
60 000

496 000

5 698 000
410 000
5 288 000
15 000
3 000
12 000

625 000

5 739 000
1 290 000
4 449 000
15 000
3 000
12 000

685 000

5 739 000
5 739 000
15 000
15 000

360 000

050 - 05011

2 975 200
9 200
2 966 000
76 000
76 000

486 000

610 000

670 000

350 000

486 000
10 000
10 000

610 000
15 000
15 000

670 000
15 000
15 000

350 000
10 000
10 000
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0

Program Operacyjny Kapitał
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje
4
Priorytety VI-IX
dla beneficjentów programu

Wojewódzki Urząd
Pracy

2011 2014

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa
RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I
RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷
÷ VII - dotacje dla beneficjentów
VII
Urząd Marszałkowski
programu
Województwa
Podkarpackiego
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa
Zakup i modernizacja oraz
naprawy główne pojazdów
szynowych na potrzeby
Zakup i modernizacja oraz naprawy
6
kolejowych przewozów
główne pojazdów szynowych
pasażerskich - poprawa
Urząd Marszałkowski
dostępności i jakości
Województwa
podróżowania
Podkarpackiego
- wydatki bieżące, z tego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne
5

7

Remonty cząstkowe nawierzchni
dóg wojewódzkich

Remonty cząstkowe nawierzchni
dóg wojewódzkich

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie

Przygotowanie i realizacja budowy
północnej obwodnicy miasta
Cele "Infrastruktura techniczna i
Sokołowa Małopolskiego, celem
informatyczna" Poprawa
8 dodatkowego skomunikowania z
dostępności i jakości
Podkarpacki Zarząd
drogą wojewódzką Nr 875 Mielec –
infrastruktury transportowej
Dróg Wojewódzkich w
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski
Rzeszowie
– Leżajsk
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne źródła
Zimowe utrzymanie dróg Zimowe
9
utrzymanie dróg
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
10

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej
na sieci dróg wojewódzkich

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

2011 2015

150 - 15011
150 - 15013
801 - 80146
801 - 80195
852 - 85218
852 - 85219
852 - 85295
853 - 85395
854 -85415
854 -85495
150 - 15011
400 - 40001
400 - 40003
400 - 40095
750 - 75095
851 - 85115
921 - 92120
921 - 92195

114 150 706

113 675 347
113 675 347
475 359
475 359

257 695 809

5 244 934
5 244 934
252 450 875
252 450 875

26 203 949
600 - 60013

26 203 949
26 203 949

48 000 000
2012 2018

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej
na sieci dróg wojewódzkich

0

26 624 575
26 624 575
171 145
171 145

71 497 877

1 856 150
1 856 150
69 641 727
69 641 727

11 927 585

30 847 374
30 847 374

33 124 010

15 667 000
15 667 000

28 142 096

859 929
859 929
32 264 081
32 264 081

839 702

26 482 146

730 594
730 594
27 411 502
27 411 502

13 543 750

0

687 501
687 501
25 794 645
25 794 645

13 531 250

11 927 585

11 927 585
0
7 293 750
4 633 835
6 771 952
6 771 952
6 771 952

8 000 000

839 702
0
0
839 702

13 543 750
0
7 293 750
6 250 000

13 531 250
0
7 281 250
6 250 000

7 105 498

137 402

7 105 498
7 105 498

0

0

5 000 000

10 000 000

10 000 000

15 000 000

0

600 - 60013

48 000 000
40 000 000
8 000 000
Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg

15 667 000

600 - 60001
76 059 144
1 749 320
35 549 700
38 760 124

2010 2013

30 847 374

wróć

76 059 144
2010 2015

26 795 720

38 146 296

Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie

2010 2013

600 - 60013

Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie

2012 2013

600 - 60013

38 146 296
38 146 296

600 000
600 000
600 000

8 000 000

0

0

5 000 000
5 000 000

10 000 000
10 000 000

10 000 000
10 000 000

15 000 000
15 000 000

8 000 000
13 626 336
13 626 336
13 626 336

300 000
300 000
300 000

6 812 414

7 035 000

6 812 414
6 812 414

300 000
300 000
300 000
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600 000

11

Opracowanie bazy gleb
województwa podkarpackiego

Baza gleb województwa
podkarpackiego

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

12

Projekty pomocy technicznej - RPO
WP

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa
Promocja Województwa
Podkarpackiego przy wykorzystaniu
działalności przewoźników
13
lotniczych, jako platformy
nowoczesnego systemu
przekazywania informacji o
regionie
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Zapewnienie prawidłowej
obsługi wdrażania RPO WP

Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej w
Rzeszowie

2011 2013

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2010 2015

Wydatki Regionalnego Punktu
Kontaktowego EWT **

1 400 000
1 400 000

129 265 930

Promocja Województwa
Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

24 000 000
2011 2014

Wspołpraca transgraniczna:
Polska-Ukraina-Białoruś oraz
Polska-Republika Słowacka

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

14 302 800

76 500

76 500
76 500

Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

3 046 680
2008 2025

21 500 000

600 000
600 000

16 002 162

16 002 161

16 002 161

0

20 800 000
20 800 000
700 000
700 000

6 000 000

15 481 161
15 481 161
521 001
521 001

6 000 000

15 481 160
15 481 160
521 001
521 001

15 481 160
15 481 160
521 001
521 001

6 000 000

18 000 000

6 000 000
6 000 000

3 881 000

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

1 873 000

0

3 881 000
3 881 000

20 000

1 873 000
1 873 000

20 000

0

750 - 75095

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Progam wspierania edukacji
Wspieranie edukacji młodzieży z
16 uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić
województwa podkarpackiego Urząd Marszałkowski
talentu" - stypendia.
Województwa
Podkarpackiego
- wydatki bieżące, z tego

700 000
700 000

1 300 000

wróć

750 - 75095

14 302 800
14 302 800

2010 2013

600 000

750 - 75075
24 000 000
24 000 000

2010 2013

700 000

750 - 75018
119 291 940
119 291 940
9 973 990
9 973 990

Rozwój konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy
oraz poprawa atrakcyjności
inwestycyjnej województwa
Objęcie akcji zwykłych imiennych
podkarpackiego w oparciu o idee
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
14
Urząd Marszalkowski
innowacyjności poprzez
Regionalnego S.A. w Rzeszowie
Województwa
wzmocnienie i wykorzystanie
przez Województwo Podkarpackie
Podkarpackiego
regionalnego potencjału
naukowo-badawczego oraz
infrastrukturalnego
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

15

1 400 000
710 - 71013

20 000
20 000

200 000

20 000
20 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

801 - 80195
3 046 680
3 046 680

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000
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200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

39 600

Modernizacja i doposażenie
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w
17
Rzeszowie na potrzeby
funkcjonowania centrum
urazowego
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
18

Wojewódzki Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2007-2013

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Budżet Woj. Podkarpackiego
Wojewódzki Program Pomocy
19
Społecznej
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

20

Wojewódzki Program Na Rzecz
Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i
Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ.
Na lata 2008-2020

Zrealizowanie wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia
Szpital Wojewódzki Nr
2010 z dnia 10.11.2006r.
2 im. Św. Jadwigi
2013
Królowej w Rzeszowie

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
na terenie województwa
podkarpackiego

Łagodzenie skutków ubóstwa

Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe

Zapewnienie prawidłowej
obsługi wdrażania POKL

Muzeum Polaków ratujących
22 Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny
Ulmów w Markowej
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

Muzeum Polaków ratujących
Żydów na Podkarpaciu im.
Rodziny Ulmów w Markowej

2 588 209

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2013

851 - 85154

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2015

852 - 85217

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2020

853 - 85311

Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie

2011 2015

853 - 85332

Muzeum-Zamek w
Łańcucie

2010 2013

921 - 92118

Dostawy i usługi na rzecz
Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe

Zabezpieczenie środków dla
zapewnienia ciągłości działania
jednostki

2 498 209
2 498 209
90 000
90 000
3 400 000
3 400 000
3 400 000

7 647 248

7 647 248
7 647 248
55 834 580
55 834 580
13 456 624
42 377 956

5 805 000

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Dostawy i usługi na rzecz Urzędu
Zabezpieczenie środków dla
1 Marszałkowskiego Województwa zapewnienia ciągłości działania
Urząd Marszałkowski
2011 Podkarpackiego
jednostki
Województwa
750 - 75018
2014
- wydatki bieżące, z tego
Podkarpackiego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

2

Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w
Rzeszowie

210 150

010 - 01006
010 - 01008

861 000
861 000

0

383 100
383 100
383 100

700 000
700 000
700 000

536 500

536 500
536 500
14 650 584
14 650 584
1 948 188
12 702 396

900 000

210 150
210 150
1 070 000

700 000
700 000
700 000

536 500

536 500
536 500
14 705 882
14 705 882
1 956 482
12 749 400

4 505 000
4 505 000

6 680 421
6 680 421
0

3 286 470
3 286 470
0

1 355 019
1 355 019
0

2 811 400
2 811 400

3 869 021
983 895
2 885 126

2 319 000
2 319 000
2 319 000

967 470

967 470
253 470
714 000

800 000
800 000
800 000

536 500

536 500
536 500
8 506 859
8 506 859
4 104 621
4 402 238

800 000

0

800 000
800 000

777 925

777 925

777 925
777 925

777 925

777 925
777 925

1 127 991

777 925
777 925

1 127 991

1 127 991
1 127 991

1 127 991

1 127 991
1 127 991

0

1 127 991
1 127 991

3 506 183

0

3 506 183
3 506 183

4 505 000

900 000
900 000

2 811 400

0

1 070 000
1 070 000

5 805 000
5 805 000

3 869 021
2011 2014

861 000

wróć
1 686 450
1 686 450

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
21

1 686 450
851 - 85111

368 200
368 200
368 200

986 819

986 819
258 539
728 280

0

1 090 432
1 090 432
0
124 200

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 731 921

2 811 400

124 200
124 200

966 232

966 232
223 386
742 846
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2 920 521

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
- wydatki bieżące

1

Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawła II w
Krośnie w Dexia Kommunalkredit
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
zgodnie z Uchwałą Nr XII/191/07
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 1
października 2007 r.

102 487 354
102 487 354

2

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
25.000.000 zł (36.773.446 zł)

Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana
Pawła II w Krośnie

2007 2022

36 773 446

36 773 446
36 773 446

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
8.000.000 zł (9.755.170 zł z
odsetkami).

Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie

2008 2014

9 755 170

9 755 170
9 755 170

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
25.000.000 zł (35.924.535 zł z
odsetkami)

Wojewódzki Szpital
im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu

2008 2023

5

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

7 561 980
7 561 980

4 960 034
4 960 034

4 956 214
4 956 214

4 519 898
4 519 898

4 305 543
4 305 543

4 089 403
4 089 403

3 355 668
3 355 668

141 950
141 950

0
0

0
0

0
0

35 924 535

35 924 535
35 924 535

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
3.000.000 zł (3.232.525 zł z
odsetkami).

Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w
Tarnobrzegu

2010 2013

Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie

2010 2016

3 155 672

3 040 185

2 924 847

2 578 840

2 703 629

2 799 640

2 463 154

2 347 832

2 232 320

1 598 416

0

3 551 030
3 551 030

1 773 001

3 155 672
3 155 672

1 676 125

3 040 185
3 040 185

2 924 847
2 924 847

2 578 840
2 578 840

2 703 629
2 703 629

2 799 640
2 799 640

2 463 154
2 463 154

2 347 832
2 347 832

2 232 320
2 232 320

1 598 416
1 598 416

405 907

0

1 773 001
1 773 001

2 758 543

1 676 125
1 676 125

2 655 727

405 907
405 907

2 555 896

2 456 066

2 358 127

2 256 405

2 156 574

2 056 744

1 957 711

1 857 083

1 757 252

141 950

0

3 232 525

2 758 543
2 758 543

1 068 658

2 655 727
2 655 727

2 555 896
2 555 896

2 456 066
2 456 066

2 358 127
2 358 127

766 530

2 256 405
2 256 405

2 156 574
2 156 574

2 056 744
2 056 744

1 957 711
1 957 711

1 857 083
1 857 083

1 757 252
1 757 252

141 950
141 950

0

757 - 75704

3 232 525
3 232 525

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
12.000.000 zł (14.543.603 zł z
odsetkami).

3 551 030

757 - 75704

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
w Bank Polska Kasa Opieki S.A. z
siedzibą w Warszawie zgodnie z
Uchwałą Nr 309/6323/10 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 31 sierpnia 2010 r.

9 028 007
9 028 007

757 - 75704

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w
Tarnobrzegu w Nordea Bank
4
Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
zgodnie z Uchwałą Nr 309/6322/10
Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia
2010 r.

10 276 839
10 276 839

757 - 75704

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital im. Św.
Ojca Pio w Przemyślu w Nordea
3 Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
zgodnie z Uchwałą Nr 105/1822/08
Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia
2008 r.

12 109 790
12 109 790

wróć

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
w Dexia Kommunalkredit Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie zgodnie z
Uchwałą Nr 101/1681/08 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 19 marca 2008 r.

10 535 549
10 535 549

14 543 603

1 068 658
1 068 658

594 425

766 530
766 530

3 121 644

3 816 457

3 647 094

2 625 013

757 - 75704

14 543 603
14 543 603

594 425
594 425

3 121 644
3 121 644

3 816 457
3 816 457

Strona 11 z 12

3 647 094
3 647 094

2 625 013
2 625 013

0

Poręczenie kredytu
długoterminowego wraz z
odsetkami zaciągniętego przez
Wojewódzki Szpital im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w
Tarnobrzegu w Nordea Bank
6
Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
zgodnie z Uchwałą Nr 68/1532/11
Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia
2011 r.
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Przedsięwzięcia ogółem
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła
- wydatki bieżące
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła
- wydatki majątkowe
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
2.000.000 zł (2.258.075 zł z
odsetkami).

Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w
Tarnobrzegu

2011 2014

2 258 075

789 892

734 092

wróć

458 394

0

757 - 75704

2 258 075
2 258 075

789 892
789 892

734 092
734 092

2 334 539 678
918 533 627
582 045 380
777 547 260
56 413 411
641 222 997
67 229 898
252 224 882
321 768 217
0
1 693 316 681
851 303 729
329 820 498
455 779 043
56 413 411

646 496 699
324 070 876
125 878 776
179 670 223
16 876 824
134 702 488
18 665 461
46 028 339
70 008 688
0
511 794 211
305 405 415
79 850 437
109 661 535
16 876 824

769 052 035
422 466 909
166 667 124
173 668 002
6 250 000
128 219 028
20 283 109
39 423 160
68 512 759
0
640 833 007
402 183 800
127 243 964
105 155 243
6 250 000

458 394
458 394
283 308 379 108 023 478
114 199 819 11 385 211
72 806 839 40 159 925
90 051 721 50 228 342
6 250 000
6 250 000
73 693 634 40 248 271
3 941 329
881 900
27 413 493 22 744 925
42 338 812 16 621 446
0
0
209 614 745 67 775 207
110 258 490 10 503 311
45 393 346 17 415 000
47 712 909 33 606 896
6 250 000
6 250 000

Strona 12 z 12

20 560 424
0
20 560 424
0
0
10 560 424
0
10 560 424
0
0
10 000 000
0
10 000 000
0
0

17 703 390
0
17 703 390
0
0
7 703 390
0
7 703 390
0
0
10 000 000
0
10 000 000
0
0

25 622 067
0
25 622 067
0
0
7 795 468
0
7 795 468
0
0
17 826 599
0
17 826 599
0
0

9 792 994
0
9 792 994
0
0
6 966 395
0
6 966 395
0
0
2 826 599
0
2 826 599
0
0

5 865 266
0
5 865 266
0
0
5 865 266
0
5 865 266
0
0
0
0
0
0
0

4 289 403
0
4 289 403
0
0
4 289 403
0
4 289 403
0
0
0
0
0
0
0

3 555 668
0
3 555 668
0
0
3 555 668
0
3 555 668
0
0
0
0
0
0
0

341 950
0
341 950
0
0
341 950
0
341 950
0
0
0
0
0
0
0

200 000
0
200 000
0
0
200 000
0
200 000
0
0
0
0
0
0
0

200 000
0
200 000
0
0
200 000
0
200 000
0
0
0
0
0
0
0

530 352 864

wróć
Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu.

Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b. ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póź. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się następujących
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w kadencji 2012 r.-2015 r.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
§2
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
do
projektu
Uchwały
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu

W dniu 3 lutego 2012 r. upływa 3 - letnia kadencja Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z tym zachodzi
konieczność powołania nowej Rady.
Zgodnie z obowiązującym Statutem tej jednostki w skład Rady Społecznej
wchodzi

sześciu

przedstawicieli

wybieranych

przez

Sejmik

Województwa

Podkarpackiego.
Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego
powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2012-2015.

wróć
Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b. ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) i art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póź. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się następujących
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu w kadencji 2012 r.-2015 r.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
§2
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
do
projektu
Uchwały
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

W dniu 3 lutego 2012 r. upłynie 3 - letnia kadencja Rady Społecznej przy
Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu w związku z tym zachodzi konieczność powołania nowej
Rady.
Zgodnie z obowiązującym Statutem tej jednostki w skład Rady Społecznej
wchodzi

sześciu

przedstawicieli

wybieranych

przez

Sejmik

Województwa

Podkarpackiego.
Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego
powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2012-2015.

wróć

UCHWAŁA Nr…………………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……. stycznia 2012 r.

/PROJEKT/

w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim
o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie”
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 84 ust.1 oraz
art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych
w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem
powyżej 6 milionów przejazdów rocznie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE
Wypełniając ustawowy obowiązek, określony w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150
ze zm.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sporządziła, a następnie
przedłożyła Marszałkowi Województwa Podkarpackiego mapy akustyczne dla
sześciu odcinków dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 6 milionów przejazdów
rocznie w województwie podkarpackim:
- droga krajowa nr 4 na odcinku od km 529+200 do km 538+200 (Machowa –
Pilzno/obwodnica),
- droga krajowa nr 4 na odcinku od km 582+100 do km 589+100 (Klęczany –
Rzeszów),
- droga krajowa nr 4 na odcinku od km 602+300 do km 614+600 (Rzeszów –
Łańcut),
- droga krajowa nr 4 na odcinku od km 632+900 do km 637+600
(Przeworsk/przejście),
- droga krajowa nr 28 na odcinku od km 205+600 do km 211+050
(Jasło/obwodnica),
- droga krajowa nr 28 na odcinku od km 271+100 do km 276+800
(Sanok/przejście).
Sporządzona dokumentacja wykazała przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu na terenach chronionych akustycznie, położonych w pobliżu w/w odcinków
dróg.
W związku z powyższym oraz w oparciu o zapisy art. 119 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony środowiska zaistniała konieczność opracowania „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów
rocznie”.
Zgodnie z art. 8 Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu
w środowisku, kraje członkowskie obowiązane są do przedstawienia planów działań
dla potrzeb zarządzania problemami i skutkami hałasu oraz w miarę potrzeby,
zmniejszania hałasu m. in. na obszarach położonych w pobliżu głównych dróg
oraz do sporządzenia planów działań odnoszących się do priorytetów wynikających
z przekroczenia odnośnej wartości granicznej.
Regulacje zapisane w Dyrektywie 2002/49/WE zostały przeniesione
do polskiego prawa poprzez zapisy art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska,
zgodnie z którym dla terenów na których poziom hałasu przekracza poziom
dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których
celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego
Na mocy art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska dla terenów dla
terenów w pobliżu dróg, linii kolejowych bądź lotnisk zaliczonych do obiektów których
eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych
obszarach, programy określa w drodze uchwały sejmik województwa.
W trakcie przygotowywania dokumentacji programu – zgodnie z art. 119 ust
2a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) – został zapewniony udział
społeczeństwa w postępowaniu.

wróć
Obwieszczeniem z dnia 24 sierpnia 2011 r. podano do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do opracowywania Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie
podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie,
o udostępnieniu dokumentów zebranych w sprawie oraz o możliwości wnoszenia
uwag i wniosków do projektu programu do dnia 31 października 2011 r.
Obwieszczenie udostępniono:
- w dniu 29 sierpnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Wrota
Podkarpackie,
- w dniu 31 sierpnia 2011 r. w gazecie Super Nowości.
Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Gminy Przeworsk,
Urzędu Miasta Przeworsk, Urzędu Gminy Czarna, Urzędu Gminy w Sanoku, Urzędu
Gminy w Sanoku, Urzędu Miasta w Jaśle, Urzędu Gminy Łańcut, Urzędu Miasta
Łańcuta, Urzędu Miejskiego w Pilźnie, Urzędu Gminy Świlcza, Urzędu Miasta
Rzeszowa, Urzędu Gminy Krasne. Ponadto od dnia 1 września 2011 r. w Biuletynie
Informacji Publicznej na portalu Wrota Podkarpackie dostępny był projekt Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych
dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów
przejazdów rocznie, a informacja o przedmiotowym projekcie została umieszczona
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie pod numerem 2011/C/0004.
W trakcie przeprowadzonego postępowania nie zostały zgłoszone uwagi
i wnioski.
Treść opracowanego programu jest zgodna z zakresem określonym
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem (Dz. U. Nr 179 poz. 1498) oraz z załącznikiem V do dyrektywy
2002/49/WE (END) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Przedmiotowy program – po jego uchwaleniu – będzie aktem prawa
miejscowego.

Sporządził: Michał Herdzik

Zał cznik nr 1 do uchwały
wróć
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ………………………………
Nr …………………………

Sejmik Województwa Podkarpackiego

Program ochrony rodowiska przed hałasem
dla obszarów poło onych w pobli u głównych dróg
w województwie podkarpackim o obci eniu ruchem
powy ej 6 milionów przejazdów rocznie

Rzeszów, listopad 2011 r.
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Opracowanie:
dr in . Janusz Bohatkiewicz
mgr in . Sebastian Biernacki
mgr in . Maciej Hałucha
mgr in . Krzysztof Kowalczyk
mgr in . Łukasz Pasternak

EKKOM Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8i
30-415 Kraków

Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
wróć
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1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Podstawy i uwarunkowania prawne opracowania
1.1.1. Podstawy realizacji Programu
Obowiązek opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim
o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie” wynika z zapisów
następujących aktów prawnych o charakterze podstawowym:
dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli hałasu w środowisku [7],
ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) [1]
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać
program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. nr 179, poz. 1498)
[2].
Dodatkowo, niniejszy Program został wykonany z uwzględnieniem m.in.
następujących opracowań i dokumentów:
map akustycznych dla dróg krajowych o natężeniu ruchu
przekraczającym 16 400 pojazdów na dobę z terenu woj.
podkarpackiego [8] ÷ [13],
programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami dla
województwa oraz powiatów i gmin, na terenach których zlokalizowane
są analizowane odcinki dróg,
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin, na terenach których zlokalizowane są analizowane odcinki dróg,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin (i ich
części), na terenach których zlokalizowane są analizowane odcinki dróg.
Wykonawcą niniejszego Programu jest firma EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie.
1.1.2. Cel i zakres Programu
Zakres opracowania obejmuje analizę obszarów stanowiących otoczenie
odcinków dróg, na których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu
wyrażone wskaźnikami LDWN oraz LN.
Celem Programu jest określenie priorytetów działań oraz wskazanie
niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych.
W ramach niniejszego Programu przedstawiono zestaw zaleceń o charakterze
rozwiązań technicznych, jak i wskazano kierunki innych działań, których realizacja
pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu w największym, możliwym stopniu.
Program ochrony środowiska przed hałasem w województwie podkarpackim
jest wykonywany po raz pierwszy i zgodnie z Prawem ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) [1]. Program ten
będzie ponowie wykonywany co pięć lat, przy czym kolejne Programy będą również
odnosiły się do poprzednich opracowań i do zapisów w nich zawartych.
Na Rys. 1 (str. 6) przedstawiono orientacyjną lokalizację odcinków dróg
krajowych objętych zakresem Programu ochrony środowiska przed hałasem.
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1.1.3. Podstawy prawne Programu
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) [1]
Podstawowym aktem prawnym, z którego wynika konieczność sporządzenia
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu
głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6
milionów przejazdów rocznie” jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)
[1]. Zgodnie z zapisami art. 119 ust.1 „dla terenów, na których poziom hałasu
przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed
hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego”.
Ustawa Prawo ochrony środowiska [1] wskazuje, że Program ochrony
środowiska przed hałasem powinien być wykonany w terminie 1 roku od dnia
przedstawienia mapy akustycznej przez podmiot zobowiązany do jej sporządzenia.
Programy te powinny być aktualizowane co najmniej raz na 5 lat. W przypadku
zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę programu ochrony środowiska
przed hałasem lub zmianę harmonogramu realizacji poszczególnych zadań programy
mogą być aktualizowane częściej.
Prawo ochrony środowiska reguluje również kwestie związane z udziałem
społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu
ochrony środowiska przed hałasem.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program
ochrony przed hałasem (Dz. U. 179, poz. 1498) [2]
Zgodnie z zapisami art. 119, ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska [1]
Minister właściwy do spraw środowiska określił w drodze rozporządzenia
szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem. Określono w nim, iż każdy program powinien się składać z części:
opisowej,
wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji
programu,
uzasadnienia zakresu zagadnień.
Dla każdej z tych części przywołany akt prawny [2] podaje szczegółowy zakres
merytoryczny.
Dodatkowo rozporządzenie [2] podaje wytyczne do harmonogramu realizacji
poszczególnych zadań określonych w programie, które powinny zostać zrealizowane
w celu poprawy stanu klimatu akustycznego na analizowanym terenie. Zgodnie z §7
pkt. 2 kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych powinna być
ustalona w oparciu o wskaźnik charakteryzujący wielkość przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców na danym terenie
(tzw. wskaźnik M). Zgodnie z rozporządzeniem [2] ustala się go w następujący
sposób:

M 0.1m(10 0.1

L

1)

gdzie:
M – wartość wskaźnika,
∆L – wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dB,
m – liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.
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W pierwszej kolejności powinny być wykonane zadania na terenach, na których
wskaźnik M osiąga największe wartości.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu ustalenia wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. nr 215, poz.
1414) [3]
W rozporządzeniu określono wzór według, którego wyznacza się wartość
wskaźnika LDWN. Zgodnie z zapisami rozporządzenia:

L DWN 10 lg

12 0.1LD
10
24

4 0.1 LW
10
24

5

8 0.1 LN
10
24

10

gdzie:
LDWN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony
w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób roku, z uwzględnieniem
pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory
wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory
nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz.6:00),
LD – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach
(dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedział
czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00),
LW – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach
(dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako
przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00),
LN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach
(dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział
czasu od godz. 22:00 do godz.6:00).
Poziom dzienno - wieczorowo - nocny jest drugim obok wskaźnika LN,
poziomem dźwięku w odniesieniu, do którego wyznacza się przekroczenia wartości
dopuszczalnych w długookresowej polityce zarządzania hałasem (m. in. przy
sporządzaniu map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem).
W przypadku analizowanych w ramach niniejszego Programu odcinków
dróg krajowych, zasięg oddziaływania hałasu był każdorazowo większy dla
wskaźnika LDWN w porównaniu do wskaźnika LN. W związku z tym, w analizach
wykonywanych w ramach opracowania opierano się tylko na wskaźniku LDWN,
jako decydującym o zasięgu oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826)
[4]
Rozporządzenie Ministra Środowiska [4] określa dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku określone wskaźnikami LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących
rodzajów terenów przeznaczonych:
pod zabudowę mieszkaniową,
pod szpitale i domy opieki społecznej,
pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży,
4
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na cele uzdrowiskowe,
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
na cele mieszkaniowo - usługowe.
Dopuszczalne poziomy hałasu określono z uwzględnieniem rodzaju terenu
lub działalności będącej źródłem hałasu. Wraz z wartością dopuszczalną poziomu
hałasu w środowisku określono również dla każdego wskaźnika czas odniesienia.
Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem
hałasu w środowisku [7]
Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE [7] nakłada na Państwa Członkowskie
Unii Europejskiej obowiązek sporządzania od dnia 18 lipca 2008 r. planów działań
dla potrzeb zarządzania problemami hałasu i skutkami oddziaływania hałasu dla:
obszarów położonych w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem
powyżej sześciu milionów przejazdów rocznie, głównych linii kolejowych
o obciążeniu ruchem powyżej 60 tysięcy przejazdów pociągów rocznie
i głównych lotnisk,
aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy.
Plany, o których mowa, mają także służyć ochronie obszarów ciszy przed
zwiększeniem hałasu.
Minimalne wymagania jakie powinny spełniać plany działań określono
w załączniku V Dyrektywy [7]. Przedstawiono w nim m.in. zestawienie elementów
jakie powinien posiadać plan działań oraz ogólną propozycję konkretnych działań
jakie właściwe władze mogą podejmować w celu zmniejszenia oddziaływania hałasu.
1.2. Opis obszaru objętego zakresem Programu
Niniejszy Program obejmuje swym zakresem tereny położone w sąsiedztwie
najbardziej obciążonych ruchem odcinków drogi krajowej nr 4 i 28, zlokalizowanych
w województwie podkarpackim. Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE [7]
wskazuje również konieczność analizy wpływu głównych lotnisk i odcinków linii
kolejowych (o natężeniu większym niż 60 tys. przejazdów na rok) na klimat
akustyczny województwa. Według ww. dyrektywy, główne lotnisko oznacza cywilny
port lotniczy wyznaczony przez państwo członkowskie, na którym odbywa się ponad
50 tysięcy przemieszczeń rocznie (przez przemieszczenie rozumie się start
lub lądowanie), z wyłączeniem przemieszczeń dokonywanych wyłącznie w celach
szkoleniowych na lekkich samolotach. Województwo podkarpackie dysponuje
międzynarodowym Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka”, będącym regionalnym
portem lotniczym całego województwa podkarpackiego. Jednak ze względu na to,
iż nie realizuje ponad 50 tysięcy przemieszczeń rocznie [17], w niniejszym Programie
nie analizowano jego wpływu na klimat akustyczny województwa. Podobna sytuacja
dotyczy także linii kolejowych położonych w województwie podkarpackim.
Ze względu na to, iż wymogiem dla wykonywania map akustycznych jest natężenie
ruchu większe niż 60 tys. przejazdów pociągów na rok (na danym odcinku), a żaden
odcinek linii kolejowej w województwie podkarpackim nie spełnia tego warunku, nie
podlegają one konieczności sporządzania programu ochrony środowiska przed
hałasem. W 2007 r. (czas wykonywania pierwszej edycji map akustycznych
w Polsce) jedynie na dwóch liniach kolejowych natężenie ruchu pociągów było
większe niż 60 tys. przejazdów na rok (Pruszcz Gdański – Pszczółki oraz Zawiercie –
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Łazy). Tylko dla tych linii kolejowych zostały wykonane mapy akustyczne, które
stanowią podstawę do wykonania Programu ochrony środowiska przed hałasem.
Województwo podkarpackie zajmuje powierzchnię 17 846 km2 i zamieszkuje je
2 103 tys. osób, gęstość zaludnienia wynosi natomiast 118 osób/ km2 (stan na 31
grudnia 2010 r.) [18]. Pod względem administracyjnym województwo obejmuje
25 powiatów, w tym 4 grodzkie oraz 160 gmin.
Województwo podkarpackie graniczy od wschodu z Ukrainą, od południa ze
Słowacją oraz z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Stolicą
województwa jest miasto Rzeszów. Obszar województwa obejmuje środkową cześć
Podkarpacia, zachodnią część Zewnętrznych Karpat Zachodnich, wschodnią część
Beskidów Wschodnich oraz zachodni skrawek Zewnętrznych Karpat Wschodnich.
W województwie podkarpackim zlokalizowane są drogi krajowe nr 4, 9, 19, 28,
73, 77, 84. Dla sześciu odcinków dróg krajowych nr 4 i 28 opracowano niniejszy
Program ochrony środowiska przed hałasem. Są to:
odcinek drogi krajowej nr 4 Machowa – Pilzno,
odcinek drogi krajowej nr 4 Klęczany – Rzeszów,
odcinek drogi krajowej nr 4 Rzeszów – Łańcut,
odcinek drogi krajowej nr 4 Przeworsk (przejście),
odcinek drogi krajowej nr 28 Jasło (obwodnica),
odcinek drogi krajowej nr 28 Sanok (przejście).
Szczegółowy opis obszarów graniczących z ww. odcinkami został zawarty
w częściach opisowych opracowanych dla każdego odcinka drogi osobno. Poniżej na
rys. 1 przedstawiono lokalizację tych odcinków na tle województwa podkarpackiego.

Rys. 1. Lokalizacja dróg krajowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych
województwa podkarpackiego objętych Programem ochrony środowiska przed
hałasem [16]
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1.3. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z zakresem naruszenia
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska [1], w celu wykonania Programów
ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych
dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów
przejazdów rocznie (tj. około 16 400 poj./dobę wg GPR 2005), sporządzone zostały
w roku 2007, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie, mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej
16 400 pojazdów na dobę [8] ÷ [13], które są istotnym narzędziem wspomagającym
prowadzenie polityki ekologicznej na terenie województwa. Mapy te stanowią
podstawę do opracowania programu działań ograniczających uciążliwości
akustyczne.
Umożliwiają
również prawidłowe
zarządzanie
infrastrukturą
komunikacyjną oraz wspomagają przy podejmowaniu decyzji dotyczących
wykorzystania terenów pod cele inwestycyjne. Dostarczają one również istotnej
wiedzy na temat klimatu akustycznego otoczenia przedmiotowych dróg, poprzez
ujęcie poziomów emisji, imisji i wrażliwości akustycznej obszarów, jak również
poziomów przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych wskaźnikami L DWN i LN.
W tym kontekście opracowane mapy akustyczne stanowią punkt wyjścia do dalszych
prac i analiz, również do prac prowadzonych w perspektywie najbliższej przyszłości.
Bazując na przeprowadzonej analizie przedmiotowych Map akustycznych
wykonanych w roku 2007, a zwłaszcza:
dokonanej identyfikacji źródeł hałasu kształtujących klimat akustyczny
w otoczeniu analizowanych odcinków dróg,
wykonanej analizy uwarunkowań akustycznych wynikających z ustaleń
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
dokumentów polityki ekologicznej gmin, powiatów i województwa,
wykorzystanego zestawienia metod i wyników badań, w tym ustaleń
dotyczących liczby ludności zagrożonej hałasem,
wykonanej analizy przewidywanych trendów zmian stanu akustycznego
środowiska.
W ramach niniejszego opracowania wskazano tereny o największej wartości
naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz z podaniem zakresu
ich naruszenia w odniesieniu do poszczególnych odcinków dróg objętych zakresem
niniejszego Programu. Szczegółowe dane dotyczące naruszeń dopuszczalnych
poziomów hałasu wraz z podaniem zakresu naruszenia przedstawiono dla każdego
odcinka w formie tabelarycznej w kolejnych rozdziałach opracowania (2 ÷ 7).
Opracowane mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej
16 400 pojazdów na dobę [8] ÷ [13] stanowią więc podstawę do rozpoczęcia
procedury realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem. Punktem
odniesienia dla Programu w zakresie ochrony przed hałasem jest przeprowadzona
na podstawie wykonanych map identyfikacja terenów zagrożonych hałasem na
podstawie analizy rozkładów hałasu komunikacyjnego oraz wyznaczonej liczby
ludności nim zagrożonej.
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1.4. Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Ograniczenie poziomu dźwięku do wartości nie przekraczających poziomów
dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska [4] w otoczeniu
analizowanych odcinków dróg krajowych jest w świetle istniejącego poziomu
natężenia ruchu oraz lokalizacji tych odcinków w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
podlegających ochronie akustycznej bardzo trudne, a w niektórych przypadkach
wręcz nierealne. Zadaniem służb ochrony środowiska oraz Zarządcy sieci drogowej
jest jednak podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę klimatu
akustycznego w sąsiedztwie dróg w takim stopniu w jakim jest to tylko możliwe.
W ramach opracowywania niniejszego Programu przeanalizowano wyniki obliczeń
akustycznych przedstawionych w opracowanych Mapach akustycznych [8] ÷ [13]
oraz zaproponowano działania, których realizacja powinna doprowadzić do poprawy
stanu akustycznego w otoczeniu problemowych odcinków dróg. Podzielono je na
następujące grupy:
I. Działania krótkookresowe (w ramach strategii krótkookresowej),
stanowiące podstawowy zakres niniejszego Programu ochrony
środowiska przed hałasem,
II. Działania długookresowe (w ramach polityki długookresowej), których
realizacja przewidywana jest w horyzoncie czasowym dłuższym niż czas
obowiązywania niniejszego Programu,
III. Działania związane z edukacją społeczną, które powinny być
prowadzone w sposób ciągły, zarówno w zakresie działań
krótkookresowych (pkt I powyżej), jak i długookresowych (pkt II powyżej).
1.4.1. Strategia krótkookresowa
Strategia krótkookresowa stanowi faktyczny zakres niniejszego Programu. W jej
ramach zawarte są działania, których celem jest poprawa klimatu akustycznego
w tych miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku są w chwili obecnej największe oraz tam gdzie na oddziaływanie
hałasu narażona jest największa liczba osób. W celu wyselekcjonowania takich
obszarów posłużono się określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska [2]
wskaźnikiem M (rozdział 1.1.3 str. 3), którego wielkość uzależniona jest od dwóch
wyżej wymienionych parametrów. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem
w pierwszej kolejności powinny być wykonane działania mające na celu redukcję
poziomu dźwięku na obszarach, dla których wskaźnik M posiada najwyższą wartość.
W tym celu na potrzeby niniejszego opracowania wykonano analizę map
akustycznych [8] ÷ [13] w ramach której opracowano rozkład wskaźnika M na
terenach sąsiadujących z odcinkami dróg, będących przedmiotem niniejszego
Programu. Na podstawie tej analizy każdemu odcinkowi nadano odpowiednie
priorytety w zależności od wielkości wskaźnika M oraz wielkości przekroczeń
poziomu hałasu. Priorytety te określają, na których z analizowanych odcinków
działania mające na celu poprawę stanu klimatu akustycznego powinny zostać
wykonane w pierwszej kolejności. Na potrzeby niniejszego Programu dokonano
podziału wskaźnika M na cztery grupy, o przyjętym zakresie jego wartości dla danej
grupy. Dla każdej z nich przypisano priorytet, z jakim powinny być podjęte działania
mające na celu ograniczenie poziomu hałasu. Podział ten przedstawiono poniżej
w tabl. 1.
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Tabl. 1. Zestawienie priorytetów z jakim powinny być podjęte działania mające na
celu ograniczenie poziomu hałasu w stosunku do wartości wskaźnika M
Priorytet działań

Wartość wskaźnika M
Od

Do
powyżej 100

Bardzo wysoki
Wysoki

50

100

Średni

10

50

Niski

1

10

W ramach priorytetu bardzo wysokiego znalazły się tereny położone
w sąsiedztwie odcinków dróg krajowych o długości ponad 6 km. Na obszarach
sąsiadujących z nimi należy w pierwszej kolejności podjąć działania, które będą miały
na celu redukcję poziomu hałasu. Poniżej na rys. 2 przedstawiono długość odcinków
dróg analizowanych w ramach niniejszego Programu przyporządkowanych do
poszczególnych priorytetów działań.

Rys. 2. Zestawienie długości odcinków dróg analizowanych w ramach Programu
ochrony środowiska przed hałasem, dla których wskaźnik M przyjmuje wartości
większe od 0
Dodatkowo najwyższy priorytet działań mających na celu ograniczenie poziomu
hałasu zaproponowano dla odcinków dróg, w sąsiedztwie których zlokalizowane są
takie budynki podlegające ochronie akustycznej jak: szpitale, szkoły, przedszkola,
internaty, domy opieki społecznej itp. Zgodnie z takim tokiem postępowania budynki
te zostaną objęte działaniami mającymi na celu poprawę klimatu akustycznego w ich
sąsiedztwie, w pierwszej kolejności. Orientacyjną lokalizację odcinków w podziale na
poszczególne priorytety przedstawiono osobno dla każdego analizowanego ciągu
w załączniku graficznym opracowania.
W ramach strategii krótkookresowej zakłada się spełnienie następującego celu
kierunkowego niniejszego Programu:
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Ograniczenie zasięgu uciążliwości akustycznych dla tzw. „gorących
punktów” reprezentowanych w niniejszym Programie w postaci odcinków
dróg o bardzo wysokim priorytecie w możliwie najefektywniejszy sposób.
Dla osiągnięcia powyższego celu zakłada się realizację w perspektywie
strategii krótkookresowej następujące działania:
konsekwentna
realizacja
planów
inwestycyjnych
GDDKiA
(Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), polegających m.in. na
budowie autostrady A4 oraz obwodnic miejskich, przy czym należy przyjąć
jako zasadę wykonanie skutecznych zabezpieczeń akustycznych nowych
odcinków dróg, niedopuszczenie możliwości powstawania nowych terenów
podlegających ochronie akustycznej w ich sąsiedztwie (wskazanie dla
prowadzonej polityki planowania przestrzennego) oraz przeprowadzenie
remontu nawierzchni dotychczasowych odcinków dróg krajowych
zastępowanych obwodnicami wraz z wprowadzeniem (w uzasadnionych
przypadkach) elementów trwałego uspokojenia ruchu,
konsekwentna
realizacja
zapisów
opracowań
środowiskowych
(m.in. raportów oddziaływania na środowisko, analiz porealizacyjnych,
przeglądów ekologicznych), które będą wykonane dla przebudowanych
do chwili obecnej (np. dla drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa –
Łańcut) i przebudowywanych w przyszłości odcinków dróg - wykonanie
niezbędnych działań, mających na celu poprawę klimatu akustycznego na
terenach podlegających ochronie akustycznej.
Powyższe działania i ich prognozowane skutki przedstawiono szczegółowo dla
każdego analizowanego odcinka drogi w kolejnych rozdziałach opracowania (2 ÷ 7).
1.4.2. Polityka długookresowa
W ramach działań realizowanych w zakresie polityki długookresowej należy
zwrócić szczególną uwagę na potrzebę budowy kolejnych obwodnic miast,
w szczególności obwodnicy Przeworska i Sanoka. Realizacja tych inwestycji
spowoduje przejęcie przez nowoprojektowane drogi części ruchu samochodowego
(szczególnie o charakterze tranzytowym) z istniejących odcinków dróg
zlokalizowanych w centrum tych miast oraz w obszarach intensywnej zabudowy
mieszkalnej. Spowoduje to poprawę stanu klimatu akustycznego na terenach
sąsiadujących z istniejącymi drogami.
Istotnym jest, aby nowe inwestycje drogowe nie pogarszały stanu klimatu
akustycznego na terenach podlegających ochronie przeciwdźwiękowej. W przypadku
budowy obwodnic, które na pewno spowodują spadek natężenia ruchu, a co za tym
poprawę klimatu akustycznego na odcinkach dróg, które będą nimi zastąpione,
należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu terenów, które będą zlokalizowane
w bliskim sąsiedztwie nowych odcinków dróg. Na terenach tych nastąpi pogorszenie
warunków akustycznych w związku z oddziaływaniem ruchu pojazdów. Należy
zatem, dla terenów podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych
w sąsiedztwie obwodnic, zaprojektować i wykonać odpowiednie zabezpieczenia
przeciwdźwiękowe.
Kolejnym elementem polityki długookresowej jest konieczność spełniania prawa
w zakresie ochrony przed hałasem w przypadku nowych inwestycji. Planowanie
nowych odcinków dróg (w tym również obwodnic) powinno być realizowane w taki
sposób, aby przebiegały one (o ile tylko jest to możliwe) po terenach nie
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podlegających ochronie akustycznej w jak największej odległości od budynków
mieszkalnych lub przy wykorzystaniu takich rozwiązań technicznych, które nie będą
wpływały na pogarszanie klimatu akustycznego w otoczeniu dróg. W przypadku
braku możliwości spełnienia tego warunku, tereny podlegające ochronie akustycznej
powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem ruchu pojazdów przez
zastosowanie odpowiednich urządzeń przeciwdźwiękowych. Jeżeli natomiast ich
zastosowanie jest niemożliwe np. z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
powinno się dążyć do zmiany funkcji lub wykupu przez Zarządcę drogi terenów,
których nie można zabezpieczyć przed działaniem hałasu o poziomie większym niż
dopuszczalny. Należy zaznaczyć, że wykupy nieruchomości są praktykowane tylko
i wyłącznie na wniosek strony po decyzji sądu.
Jednym z najważniejszych aspektów polityki długookresowej jest właściwe
planowanie przestrzenne w sąsiedztwie dróg. Nie należy zezwalać na powstawanie
nowych terenów podlegających ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Właściwe pod względem
akustycznym planowanie przestrzenne powinno się również charakteryzować
lokalizowaniem nowych odcinków dróg na terenach nie objętych ochroną akustyczną,
o czym wspomniano już wcześniej.
W ramach strategii długoterminowej zawierają się również techniczne działania
mające na celu poprawę klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg krajowych
objętych zakresem Programu, które miałyby być realizowane w ramach kolejnych
Programów ochrony środowiska przed hałasem. W zakresie tego elementu polityki
długookresowej należy na etapie kolejnego Programu ponownie przeanalizować stan
klimatu akustycznego i w przypadku konieczności podjąć działania naprawcze, dla
terenów którym w ramach niniejszego opracowania przypisano priorytet wysoki,
średni i niski. Możliwe jest natomiast nakładanie na Zarządcę dróg (w ramach
przeglądów ekologicznych lub analiz porealizacyjnych) obowiązku tworzenia
obszarów ograniczonego użytkowania w przypadku braku możliwości zastosowania
innych form ochrony akustycznej dla odcinków dróg posiadających co najmniej niski
priorytet.
W ramach strategii długoterminowej zawiera się również ocena niniejszego
Programu ochrony środowiska przed hałasem oraz realizacja zmian wynikających ze
zmiany stanu akustycznego w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg w czasie
obowiązywania niniejszego Programu.
1.4.3. Edukacja społeczna
Prowadzenie systematycznych i skoordynowanych działań edukacyjnych
skierowanych przede wszystkim do kierowców, korzystających z indywidualnych
środków transportu może w realiach niniejszego Programu przynieść bardzo
wymierny efekt. W ramach edukacji ekologicznej społeczeństwa należy przede
wszystkim realizować następujące działania:
Promocja komunikacji zbiorowej, która jest alternatywą formą podróży dla
osób korzystających z samochodów, które w chwili obecnej poruszają się np.
na odcinkach drogi krajowej nr 4 Klęczany – Rzeszów czy Rzeszów – Łańcut
(jak i również pozostałych odcinków dróg),
Promocja i edukacja w zakresie proekologicznego korzystania z samochodów
na odcinkach stanowiących dojazd do Rzeszowa:
a) Carpooling (jazda z sąsiadem),
b) Eco-driving (ekojazda), styl jazdy.
Promocja pojazdów „cichych” (np. z napędem hybrydowym i elektrycznym),
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W ramach edukacji ekologicznej należy również zwrócić uwagę na:
Promocję właściwego planowania przestrzennego uwzględniającego
zagrożenia hałasem, w tym m.in. strefowanie funkcji zabudowy i ograniczenie
możliwości obudowy nowych odcinków dróg terenami „wrażliwymi”
akustycznie (w tym m.in. o funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej, edukacyjnej
czy związanymi z ochroną zdrowia),
Promocję innych metod ochrony przed hałasem niż ekrany akustyczne
(np. ograniczenie prędkości, zapewnienie płynności ruchu).
Działania te powinny być skoordynowane i finansowane przede wszystkim ze
środków Zarządcy dróg – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jak
i jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych, których
statut określa prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Dodatkowo środki na edukację społeczeństwa w zakresie oddziaływania hałasu
można pozyskiwać poprzez programy finansowe UE oraz z pomocą sponsorów
i mediów. Efekty działań związanych z edukacją społeczeństwa są w chwili obecnej
bardzo trudne do oszacowania, jednak przy systematycznym i skoordynowanym
działaniu mogą one być znaczące.
1.5. Termin realizacji Programu, w tym terminy realizacji poszczególnych
zadań
W ramach niniejszego Programu ochrony środowiska przed hałasem
zaproponowano trzy główne rodzaje działań:
I. Działania krótkookresowe, stanowiące faktyczny zakres niniejszego
Programu ochrony środowiska przed hałasem.
II. Działania długookresowe, których realizacja przewidywana jest w okresie
obowiązywania niniejszego i kolejnych Programów ochrony środowiska
przed hałasem,
III. Działania związane z edukacją społeczną/
Terminy realizacji działań zawartych w ramach edukacji społecznej oraz polityki
długookresowej są dłuższe od czasu obowiązywania niniejszego Programu.
Edukacja społeczeństwa powinna być konsekwentna i ciągła - tylko wtedy może
przynieść wymierne i oczekiwane korzyści. Działania określone w strategii
długoterminowej powinny być natomiast realizowane w czasie obowiązywania
niniejszego i kolejnych Programów ochrony środowiska przed hałasem po ich
wcześniejszej aktualizacji.
Działania zawarte w ramach strategii krótkookresowej powinny być
zrealizowane w czasie trwania niniejszego Programu ochrony środowiska przed
hałasem, czyli do końca 2013 r. Realizacja niektórych z nich jest ściśle powiązana
z wykonaniem przez Zarządcę dróg dodatkowych opracowań wynikających m.in.
z ustawy Prawo Ochrony Środowiska [1] (np. analiz porealizacyjnych czy przeglądów
ekologicznych). Terminy realizacji działań zawierających się w strategii
krótkookresowej w przyporządkowaniu do konkretnych odcinków przedstawiono
w kolejnych rozdziałach (2 ÷ 7) oraz poniżej w tabl. 2, gdzie szczegółowo opisano
każde z nich wraz z podaniem terminu realizacji (harmonogramu Programu).
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Tabl. 2. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wraz z orientacyjnymi kosztami
Nazwa odcinka
drogi

Droga krajowa
nr 4 na odcinku
Machowa Pilzno

Droga krajowa
nr 4 na odcinku
Klęczany Rzeszów

Droga krajowa
nr 4 na odcinku
Rzeszów Łańcut

Droga krajowa
nr 4 na odcinku
przejście przez
Przeworsk
Droga krajowa
nr 28 na
odcinku
obwodnicy
Jasła

Harmonogram realizacji
działania

Opis działania

Orientacyjne
koszty

Od

Do

Budowa Autostrady A4 Tarnów - Rzeszów,
na odcinku Tarnów (W. Krzyż) - W. Dębica
Pustynia

Lipiec
2010 r.

Grudzień
2012 r.

1 750 mln zł

Budowa ekranów akustycznych
zaproponowanych w raporcie
oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi
krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa na
odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 613+767.3"

Lipiec
2009 r.

Kwiecień
2011 r.

585 mln zł *

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów
na odcinku od węzła Dębica Pustynia do
węzła Rzeszów Zachodni od km 537+550
do km 570+300

Czerwiec
2010 r.

Październik
2012 r.

1 730 mln zł

Budowa ekranów akustycznych
zaproponowanych w "Aktualizacji raportu
oddziaływania na środowisko dla odcinka
drogi krajowej nr 4 Trzciana - Rzeszów w
zakresie lokalizacji ekranów akustycznych"

2012 r.

2013 r.

31 mln zł

Budowa autostrady A4 Rzeszów –
Jarosław na odcinku węzeł Rzeszów
wschód – węzeł Wierzbna od km 581+250
do km 622+450

Wrzesień
2010 r.

Lipiec
2013 r.

2 195 mln zł

Budowa ekranów akustycznych
zaproponowanych w raporcie
oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi
krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa na
odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 613+767.3"

Lipiec
2009 r.

Kwiecień
2011 r.

585 mln zł *

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla
przebudowy odcinka drogi krajowej nr 4

Listopad
2011 r.

Kwiecień
2012 r.

60 tys. zł

Budowa autostrady A4 Rzeszów –
Jarosław na odcinku węzeł Rzeszów
wschód – węzeł Wierzbna od km 581+250
do km 622+450

Wrzesień
2010 r.

Lipiec
2013 r.

2 195 mln zł

Budowa obwodnicy Przeworska w ciągu
drogi krajowej nr 4

2016 r.

2017 r.

85 mln zł

- **

-

-

-

Droga krajowa
nr 28 na
Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi
odcinku
2019 r.
2020 r.
krajowej nr 28
przejście przez
Sanok
*) całościowy koszt przebudowy drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut
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**) działania naprawcze dla odcinka drogi krajowej nr 28 (obwodnica Jasła) będą realizowane zgodnie
z opisem zawartym w rozdziale 6.1.3 opracowania

1.6. Koszty realizacji Programu w tym koszty realizacji poszczególnych zadań
Na etapie wykonywania niniejszego Programu nie jest możliwe określenie
kosztów działań zawierających się w strategii długookresowej oraz edukacji
społecznej. Działania zawarte w strategii długookresowej będą wykonywane w czasie
trwania kolejnych Programów ochrony środowiska przed hałasem (po roku 2013).
Na etapie realizacji tych opracowań konieczne będzie przeanalizowanie na
podstawie kolejnej mapy akustycznej faktycznego stanu klimatu akustycznego
w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg. Dopiero wtedy możliwe będzie
sprecyzowanie potrzeby wykonania konkretnych działań należących do tej grupy
oraz określenie kosztów ich wykonania.
Koszty działań zawartych w strategii krótkoterminowej związane są
z inwestycjami podejmowanymi przez zarządcę dróg krajowych objętych zakresem
opracowania (przedstawiono je w tabl. 2 w poprzednim rozdziale Programu). Są to
przede wszystkim koszty realizacji planowanych inwestycji (budowa autostrady A4,
obwodnicy Przeworska w ciągu drogi krajowej nr 4 i obwodnicy Sanoka w ciągu drogi
krajowej nr 28), jak i działań wynikających z zapisów opracowań środowiskowych
(raportów oddziaływania na środowisko, analiz porealizacyjnych i przeglądów
ekologicznych) wykonywanych dla analizowanych odcinków dróg. Koszty te są
bezpośrednio powiązane z zamierzeniami inwestycyjnymi GDDKiA. W ramach
Programu ochrony środowiska przed hałasem nie proponowano żadnych
dodatkowych działań ponad te, które będą realizowane w ramach planowanych
działań Zarządcy analizowanych odcinków dróg.
1.7. Źródła finansowania Programu
Realizacja wszystkich elementów „Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie
podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie” możliwa
jest wyłącznie przy współpracy różnych organów. Jej finansowanie spoczywać
będzie przede wszystkim na zarządcy dróg krajowych, jakim jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo finansowanie może zostać wsparte ze
środków unijnych (Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych), Narodowego oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
dotacji budżetu państwa, środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz
nadwyżki operacyjnej.
1.8. Rodzaje informacji i dokumentów wykorzystanych do kontroli
i udokumentowania realizacji Programu
Dla zapewnienia efektywnego postępu realizacji działań wyznaczonych
w Programie ochrony środowiska przed hałasem, niezbędne jest prowadzenie jego
monitorowania
i kontroli.
Odpowiednie
przeprowadzanie
weryfikacji
i dokumentowania postępów pozwoli na ewentualną korektę działań jak również na
wykazanie skuteczności i celowości podejmowanych inwestycji. Podstawowymi
elementami kontroli powinny być:
sporządzane przez Zarządcę dróg i przekazywane do Marszałka
Województwa Podkarpackiego corocznie – do końca marca za rok poprzedni
raporty dotyczące postępów w realizacji działań zawartych w Programie,
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kolejny Program ochrony środowiska przed hałasem (na lata 2015 - 2019),
który stanowić będzie ostateczną weryfikację i podsumowanie efektów
niniejszego opracowania,
monitoring hałasu wykonywany przez zarządzających drogami w ramach
Generalnego Pomiaru Hałasu (GPH) oraz w postaci wyrywkowych badań
szczegółowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowań
środowiskowych dla inwestycji drogowych (np. raportów o oddziaływaniu
na środowisko czy analiz porealizacyjnych).
Dla jednoznacznego wykazania celowości i skuteczności proponowanych
działań Zarządca dróg powinien wykonać pomiary hałasu na wyszczególnionych
w Programie odcinkach dróg: przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu
wszystkich wskazanych zadań dla danych odcinków dróg. Wyniki pomiarów będą
przekazywane w rocznych sprawozdaniach do Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
1.9. Ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji Programu
1.9.1. Ograniczenia i obowiązki podmiotów uczestniczących w realizacji
Programu
Do obowiązków organów administracji, w szczególności starostów powiatów,
wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie należy przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego informacji o wydawanych decyzjach dla odcinków
dróg objętych Programem, mających wpływ na realizację niniejszego opracowania
(przede wszystkim na emisję hałasu do środowiska).
Organami administracji odpowiedzialnymi za wydawanie aktów prawa
miejscowego w zakresie związanym z realizacją Programu są: rady gmin w obszarze
których położone są tereny objęte zakresem Programu (miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego). Koordynacja i kontrola realizacji Programu
należy
do
kompetencji
samorządu
Województwa
Podkarpackiego. Funkcje kontrolne w stosunku do zarządzających drogami pełni
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Organy administracji publicznej są również zobowiązane do prowadzenia
odpowiedniej polityki w zakresie planowania przestrzennego. Szczegółowe zasady
określające właściwe planowanie przestrzenne w kontekście oddziaływania hałasu
powstającego wskutek ruchu pojazdów na sąsiadujące z drogami tereny opisano
szczegółowo w rozdziale 1.4 Programu.
Odpowiedzialnym za realizację niniejszego Programu ochrony środowiska
przed hałasem jest Zarządca infrastruktury drogowej (obecnie Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie).
Od Zarządcy odcinków dróg objętych zakresem Programu wymagane jest
sporządzanie i przedkładanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego do końca
marca rocznych raportów za rok poprzedni z przebiegu prac nad realizacją
Programu.
Ponadto Zarządca dróg wykonuje pomiary hałasu na wyszczególnionych
w Programie odcinkach dróg przed i po podjęciu działań wskazanych w niniejszym
Programie. Wyniki pomiarów będą przekazywane w rocznych sprawozdaniach do
Marszałka Województwa Podkarpackiego. Służyć one będą wykazaniu celowości
i skuteczności zaproponowanych metod ochrony przed hałasem.
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Przekazane do Marszałka Województwa Podkarpackiego raporty stanowić
będą podstawę do sporządzenia oceny realizacji działań zaproponowanych
w ramach niniejszego opracowania przy sporządzaniu kolejnego Programu ochrony
środowiska przed hałasem.
Szczegółowe obowiązki podmiotów mające na celu ograniczenie poziomu
hałasu do wartości dopuszczalnych dla poszczególnych odcinków dróg zostały
określone w podrozdziałach 2.1.3 ÷ 7.1.3.
1.9.2. Podmioty korzystające ze środowiska i ich obowiązki wynikające
z ustawy Prawo ochrony środowiska
Ustawa Prawo ochrony środowiska [1] określa szereg warunków dotyczących
użytkowania instalacji, których funkcjonowanie może mieć wpływ na środowisko,
oraz wskazuje obowiązki ciążące na użytkownikach (których należy w tym przypadku
utożsamiać z GDDKiA Oddział w Rzeszowie) tych instalacji. Należy tu wymienić
przede wszystkim postanowienia [1]:
art. 141, stanowiące o obowiązku dotrzymania standardów emisji hałasu,
art.144, nakładające obowiązek takiego użytkowania urządzeń, które nie
będą powodować przekroczeń w zakresie standardów jakości
środowiska,
art. 147, nakładające obowiązek prowadzenia okresowych (ust. 1) lub
ciągłych (ust. 2) pomiarów wartości hałasu, przy zastrzeżeniu,
że pomiary te powinny być prowadzone przez odpowiednio
przygotowane laboratoria (art. 147a), a wyniki pomiarów winny być
ewidencjonowane i przechowywane przez okres co najmniej 5 lat
(ust. 6),
art. 149 ust. 1, określające obowiązek przedstawienia wyników
przeprowadzonych pomiarów właściwemu organowi ochrony środowiska
oraz wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska,
art. 152, stwierdzające obowiązek zgłoszenia do eksploatacji inwestycji
nie wymagającej pozwolenia, mogącej jednak negatywnie oddziaływać
na środowisko.
Przestrzeganie wymogów ochrony środowiska w odniesieniu do obiektów
infrastruktury komunikacyjnej, w tym dróg, spoczywa na zarządzających tymi
obiektami (art. 139 ustawy Prawo ochrony środowiska [1]). Do obowiązków tych
zarządców należy [1]:
stosowanie zabezpieczeń akustycznych i właściwej organizacji ruchu
w celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem hałasem (art. 173),
dotrzymanie standardów jakości środowiska, tj. dopuszczalnych
poziomów hałasu (art. 174),
prowadzenie okresowych lub ciągłych pomiarów hałasu (art. 175) oraz
przedstawienia wyników przeprowadzonych pomiarów właściwemu
organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony
środowiska (art. 177, ust.1),
sporządzanie co 5 lat map akustycznych dla terenów położonych
w otoczeniu obiektów mogących negatywnie wpływać na środowisko
(art. 179, ust. 1 i 3), przy czym obowiązek sporządzenia mapy
akustycznej po raz pierwszy winien zostać zrealizowany w terminie
1 roku od dnia, w którym obiekt został zaliczony do obiektów, których
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eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na
znacznych obszarach (art. 179, ust. 5),
obowiązek niezwłocznego przedłożenia fragmentów map akustycznych
obejmujących określony powiat właściwemu wojewodzie i staroście, oraz
fragmentów obejmujących określone województwo właściwemu
wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska (art. 179, ust. 4).
Zgodnie z wyżej przytoczonymi zapisami Prawa ochrony środowiska [1]
przyjmuje się, że realizacja zadań składających się na niniejszy Program ochrony
środowiska przed hałasem spoczywać będzie w okresie jego realizacji na Zarządcy
odcinków dróg objętych zakresem Programu, którym w chwili obecnej jest Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
1.10. Uzasadnienie zakresu Programu ochrony środowiska przed hałasem
1.10.1. Dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map akustycznych
1.10.1.1

Trendy zmian klimatu akustycznego

Z uwagi na fakt, iż mapy akustyczne dla dróg krajowych wykonywane były
w roku 2007 po raz pierwszy oraz za przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia
14 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 120, poz. 826) [4], w którym wprowadzono nowe
wskaźniki mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony przed hałasem – LDWN oraz LN zarówno autorzy map akustycznych, jak
i niniejszego Programu nie dysponowali materiałem porównawczym, który
pozwalałby oszacować trendy zmian klimatu akustycznego w odniesieniu do
analizowanych odcinków dróg. W świetle postępującego systematycznie w ostatnich
latach wzrostu natężenia ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, można
jedynie z pewnością stwierdzić, że klimat akustyczny wokół analizowanych odcinków
dróg ulega systematycznemu pogarszaniu. Na pełne i rzetelne przedstawienie
dynamiki i skali tego zjawiska pozwoli dopiero opracowanie kolejnych edycji map
akustycznych oraz bazujących na ich ustaleniach Programów ochrony środowiska
przed hałasem.
1.10.1.2

Koncepcje działań zabezpieczających środowisko przed hałasem

Walka z hałasem pochodzącym od ruchu samochodowego, który odbywa się
po drogach krajowych jest przedsięwzięciem bardzo trudnym. Dotrzymanie
poziomów dopuszczalnych na granicy pasa drogowego, z uwagi na wysokie poziomy
hałasu jest w praktyce niemożliwe. Działania podejmowane w celu ograniczenia imisji
dźwięku na terenach sąsiadujących z odcinkami dróg krajowych mają zatem na celu
raczej złagodzenie oddziaływania ruchu samochodowego oraz poprawę stanu
klimatu akustycznego. Bardzo trudne jest natomiast doprowadzenie do stanu,
w którym w bliskim sąsiedztwie drogi nie będą przekroczone wartości dopuszczalne.
Działania polegające na ograniczeniu hałasu pochodzącego od ruchu
samochodowego można podzielić na trzy następujące rodzaje:
ograniczenie hałasu w strefie emisji,
ograniczenie hałasu w strefie imisji,
działania organizacyjne.
Do grupy działań w strefie emisji można zaliczyć m.in. wymianę starej,
zniszczonej nawierzchni na nową. Działanie to powoduje ograniczenie hałasu
powstającego na styku kół samochodów i jezdni. Wymiana nawierzchni może
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spowodować redukcję hałasu w sąsiedztwie drogi o ok. 2 dB. Możliwe jest również
zastosowanie tzw. „cichych” nawierzchni, dzięki którym możliwa jest jeszcze większa
redukcja hałasu (4 - 5 dB). Należy jednak zaznaczyć, iż nawierzchnie tego typu są
bardzo kosztowne w utrzymaniu (w przypadku nawierzchni porowatych). Do działań
w strefie emisji można również zaliczyć działania mające na celu poprawę stanu
technicznego samochodów poruszających się po drogach. Jest to jednak zupełnie
niezależne od Zarządcy drogi. Wpływ na poziom emisji hałasu pochodzący od
pojazdów i zależący od ich stanu technicznego mają przede wszystkim producenci
samochodów oraz ich użytkownicy.
Kolejnymi działaniami mającymi wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego
w sąsiedztwie dróg są działania w strefie imisji. W chwili obecnej najbardziej
popularnym środkiem mającym na celu ograniczenie hałasu w tej strefie jest
stosowanie ekranów akustycznych. Należy jednak zaznaczyć, że w wielu
przypadkach zastosowanie tych urządzeń nie jest możliwe. Ekranów akustycznych
nie można zastosować na tych odcinkach dróg, gdzie po ich wybudowaniu nastąpi
pogorszenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Często proponowane
urządzenia przeciwhałasowe w formie ekranów powodują ograniczenie widoczności,
co uniemożliwia ich zastosowanie. Istniejąca infrastruktura podziemna stanowi
często kolizję z proponowanymi ekranami akustycznymi, co również uniemożliwia ich
wybudowanie. Kolejną przeszkodą w stosowaniu ekranów akustycznych są częste
zjazdy z drogi krajowej na prywatne posesje. Przerwanie ciągłości ekranów
akustycznych na zjazdy do posesji powoduje zmniejszenie skuteczności ich działania
i często doprowadza do sytuacji, w której pomimo ich zastosowania budynki
mieszkalne nie są w pełni chronione przed oddziaływaniem hałasu pochodzącego od
ruchu pojazdów. Z tego powodu należy rozważyć również inne sposoby
zabezpieczenia terenów chronionych przed oddziaływaniem hałasu.
Działania polegające na właściwym planowaniu przestrzennym, czy
prowadzenie nowych tras komunikacyjnych w taki sposób, aby ograniczyć ich
sąsiedztwo z terenami podlegającymi ochronie akustycznej są natomiast przykładem
działań organizacyjnych. Właściwe planowanie przestrzenne polega na tym, aby
budynki podlegające ochronie akustycznej lokalizować w dalszej odległości od
krawędzi jezdni dróg krajowych. Natomiast bliżej jezdni mogą być zlokalizowane
budynki handlowo - usługowe, które nie podlegają ochronie akustycznej. Dodatkowo
budynki te mogą stanowić naturalny ekran akustyczny dla budynków chronionych
akustycznie, zlokalizowanych w dalszej odległości od krawędzi jezdni. Nowe trasy
komunikacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby ograniczyć ich sąsiedztwo
z terenami podlegającymi ochronie akustycznej. W przypadku bliskiej lokalizacji
takich obszarów w stosunku do jezdni projektowanej drogi, należy zaproponować
takie zabezpieczenia przeciwhałasowe, aby zabudowa podlegająca ochronie
akustycznej nie znalazła się w strefie oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.
Jednym z parametrów ruchu drogowego, który w zdecydowany sposób wpływa
na poziom hałasu w sąsiedztwie dróg jest prędkość pojazdów. Wprowadzanie
nowych oraz egzekwowanie istniejących ograniczeń prędkości można zatem również
zaliczyć do grupy działań organizacyjnych. Zastosowanie urządzeń i różnych metod
kontroli prędkości w tym fotoradarów skutecznie wpływa na ograniczenie prędkości,
a co za tym idzie ograniczenie emisji hałasu.
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1.10.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych
w Programie
1.10.2.1

Polityki, strategie, plany lub programy

W ramach prac zmierzających do opracowania Programu ochrony środowiska
przed hałasem analizowano szczegółowo szereg opracowań, które w swych
zapisach odnoszą się do ochrony akustycznej terenów sąsiadujących
z analizowanymi w ramach niniejszego opracowania odcinków dróg. Do takich
dokumentów należą:
Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 [19],
Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 [20],
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego
[21].
„Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020” [19] jest
jednym z podstawowych dokumentów określających plan rozwoju województwa.
Celem dokumentu jest „podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności a tym samym efektywności,
która stworzy warunki do zwiększania zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu
życia ludności”. W dokumencie opisano i wyszczególniono dominujące źródła hałasu
jakimi są drogi oraz zakłady przemysłowe. Wg autorów opracowania walka
z hałasem komunikacyjnym odbywać się będzie przy pomocy ograniczenia
i usprawnienia ruchu pojazdów w centrach miast, budowie ekranów akustycznych,
nasadzeniu zieleni izolacyjnej oraz poprzez odpowiednie wykorzystanie
instrumentów planistycznych. W przypadku oddziaływań związanych z hałasem
przemysłowym zanotowano korzystne zmiany wynikające z dostosowania się
zakładów przemysłowych do obowiązujących norm.
W „Programie ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” [20] zawarto zagadnienia związane
z oddziaływaniem hałasu oraz wyznaczono cel średniookresowej polityki
ekologicznej jakim jest „zmniejszenie zagrożenia mieszkańców Polski
ponadnormatywnym hałasem zwłaszcza emitowanym przez środki transportu”.
W dokumencie opisane są źródła hałasu komunikacyjnego, przemysłowego oraz
komunalnego. W kontekście hałasu przemysłowego i komunalnego zwrócono uwagę
na zmniejszające się zagrożenie hałasem przemysłowym dzięki modernizacji linii
technologicznych oraz stosowaniu obudów dźwiękochłonnych. Oddziaływanie ruchu
drogowego na klimat akustyczny ma natomiast tendencję rosnącą. Wiąże się to ze
wzrostem natężenia ruchu pojazdów na drogach przy jednoczesnym nienadążaniu
z rozbudową lub modernizacją układów komunikacyjnych. W dokumencie napisano,
iż „województwo podkarpackie zajmuje 15 miejsce w Polsce pod względem
powierzchni obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od dróg krajowych”.
W związku z tym, autorzy opracowania proponują wprowadzenie zabezpieczeń
technicznych zapobiegających powstawaniu i przenikaniu hałasu do środowiska,
budowę obwodnic miast na które kierowany będzie ruch samochodowy,
modernizację i remonty nawierzchni dróg, monitoring hałasu zgodnie z wymogami
prawa, opracowanie map akustycznych i programów ochrony przed hałasem oraz
właściwe planowanie przestrzenne.
W „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego”
[21], jako jeden z celów głównych, określono zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego społeczeństwa i gospodarki, oznaczające zabezpieczenie przed
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niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko, działalności gospodarczej
prowadzonej na terenie województwa i poza jego granicami. W zakresie ochrony
środowiska przed hałasem określono natomiast cel szczegółowy polityki
przestrzennej, który polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska w odniesieniu do poszczególnych rodzajów terenów. Jako zasadę
szczegółową realizacji celów zawartych w Planie określono, w kontekście
oddziaływania hałasu, potrzebę wykluczenia na etapie projektowania inwestycji
generujących uciążliwości dla środowiska.
W dokumencie tym określono również szczegółowe zasady polityki
przestrzennej dla sfery ekologicznej. W kontekście ochrony środowiska przed
hałasem polegają one na:
dotrzymaniu standardów jakości powietrza oraz zmniejszeniu poziomu
hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
odciążenia centrów zabudowy od ruchu tranzytowego poprzez realizację
obejść drogowych.
1.10.2.2
Pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska, decyzje
określające dopuszczalny poziom hałasu w środowisku oraz inne
dokumenty i materiały dla potrzeb postępowań administracyjnych
prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska,
których działalność ma negatywny wpływ na stan akustyczny
środowiska
Zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw z dnia 18 maja 2005 r., został uchylony pkt. 4 artykułu 180
ustawy Prawo ochrony środowiska [1]. Na mocy powyższej zmiany przestał
obowiązywać zapis mówiący o tym, że eksploatacja instalacji powodująca emisję
hałasu do środowiska jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia jeżeli jest ono
wymagane. Do ustawy Prawo ochrony środowiska [1] został natomiast dodany
artykuł 115a. Zgodnie z jego zapisami w przypadku stwierdzenia przez organ
ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu
obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności,
przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję
o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu
hałasu, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska [1], uważa się przekroczenie
wskaźnika LAeq D lub LAeq N. Decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nie wydaje się
jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub gdy hałas powstaje w związku
z działalnością osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą. W związku z powyższym
w zakresie określonym w tytule niniejszego rozdziału przedmiotowych analiz nie
przeprowadzono.
1.10.2.3
Przepisy dotyczące emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym
pojazdów, których funkcjonowanie ma negatywny wpływ na stan
akustyczny środowiska
Zgodnie z zapisami art. 3. ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska [1] przez
emisję rozumie się wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności
człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takiej jak
ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Przez hałas rozumie się
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natomiast dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz. Wielkość emisji
hałasu, zgodnie z art. 118c ustawy [1] wyznacza się i ocenia na podstawie pomiarów
poziomu hałasu w środowisku.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia [5]
określono dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego dla poszczególnych grup
pojazdów. W § 9 powyższego rozporządzenia określono, że pojazd samochodowy
powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby poziom hałasu
zewnętrznego mierzony podczas postoju z odległości 0.5 m nie przekraczał
w odniesieniu do pojazdu, który został poddany badaniom homologacyjnym wartości
ustalonej w trakcie badań homologacyjnych o 5 dB (A). Dla pozostałych pojazdów
poziom hałasu zewnętrznego nie powinien przekraczać wartości, które
przedstawiono poniżej w tabl. 3.
Tabl. 3. Poziom hałasu zewnętrznego dla poszczególnych grup pojazdów [5]
Rodzaj silnika
Lp.

Pojazd

O zapłonie
iskrowym [dB]

O zapłonie
samoczynnym [dB]

94
96

-

Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:
1

nie przekraczającej 125 cm3
większej niż 125 cm3

2

Samochód osobowy

93

96

3

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej
nie przekraczającej 3.5 t, z wyjątkiem samochodu
osobowego

93

102

4

Inny pojazd samochodowy

98

108

W rozporządzeniu [5] określono również dopuszczalny poziom hałasu
zewnętrznego mierzonego w podczas postoju w odległości 0.5 m dla ciągnika
rolniczego oraz motoroweru. Wynosi on odpowiednio: 104 dB dla ciągnika rolniczego
oraz 90 dB dla motoroweru.
Dopuszczalne
wartości
poziomów
hałasu
w
środowisku
określa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. [4]. Zgodnie
z art. 113 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska w rozporządzeniu [4] określono
dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami L DWN, LN, LAeq D, LAeq N
w zależności od przeznaczenia terenu oraz rodzaju obiektów, które są narażone na
działanie hałasu. Rozporządzenie określa również przedziały czasu odniesienia, do
których odnoszą się poszczególne wskaźniki.
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1.11. Spis tabel i rysunków
Spis tabel:
Tabl. 1. Zestawienie priorytetów z jakim powinny być podjęte działania mające na
celu ograniczenie poziomu hałasu w stosunku do wartości wskaźnika M
Tabl. 2. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wraz z orientacyjnymi kosztami
Tabl. 3. Poziom hałasu zewnętrznego dla poszczególnych grup pojazdów [5]
Spis rysunków:
Rys. 1. Lokalizacja dróg krajowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych
województwa podkarpackiego objętych Programem ochrony środowiska przed
hałasem [16]
Rys. 2. Zestawienie długości odcinków dróg analizowanych w ramach Programu
ochrony środowiska przed hałasem
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2.

DROGA KRAJOWA NR 4 MACHOWA - PILZNO

2.1. Część opisowa
2.1.1. Opis obszaru objętego zakresem Programu
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 4 składa się z dwóch krótszych odcinków
położonych między miejscowościami Machowa i Pilzno. Pierwszy odcinek
rozpoczyna się w okolicach miejscowości Machowa, przebiega przez miejscowość
Kozia Wola i kończy na skrzyżowaniu dróg krajowych Nr 4 i 73 w miejscowości
Pilzno. Drugi odcinek rozpoczyna się na wyżej wymienionym skrzyżowaniu a kończy
w pobliżu mostu na rzece Wisłoka. Pierwszy z odcinków charakteryzuje się dużym
udziałem użytków rolnych wraz z towarzyszącą im rozproszoną zabudową
zagrodową oraz jednorodzinną. W okolicy miejscowości Machowa znajdują się dwa
kompleksy leśne. Na terenie drugiego odcinka, obejmującego obszar obwodnicy
miejscowości Pilzno, występuje zarówno zabudowa zwarta jak i rozproszona
(głównie jednorodzinna). Znaczną część opisywanego odcinka zajmują użytki rolne.
Analizowany ciąg drogi położony jest na obszarze Kotliny Sandomierskiej. Teren
w jego otoczeniu jest zasadniczo płaski. Ważnymi elementami krajobrazu są: wyżej
wymienione kompleksy leśne oraz rzeki: Wisłoka i Dulcza [8].
Granice obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowią izolinie
dopuszczalnych poziomów dźwięku określonych wskaźnikami LDWN i LN. Granice te
określono w opracowanej mapie akustycznej [8], która stanowi podstawę niniejszego
Programu. Sięgają one na terenach otwartych do około 450 m od krawędzi jezdni.
Obszar, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku,
a tym samym stanowiący zakres niniejszego Programu ma powierzchnię około 16.3
km2. Poniżej na rys. 3 przedstawiono orientacyjną lokalizację odcinka drogi krajowej
nr 4 objętego zakresem opracowania.

Rys. 3. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 4 Machowa - Pilzno [16]
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2.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z zakresem naruszenia
Zakres naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
pochodzącego od ruchu pojazdów, który odbywa się po analizowanym odcinku drogi
krajowej nr 4 przedstawiono w tabl. 4. W tabeli zestawiono opis zakresu przekroczeń
wartości dopuszczalnych w przyporządkowaniu do poszczególnych odcinków, dla
których wartość wskaźnika M jest większa od 0.
Tabl. 4. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi krajowej nr 4 (Machowa – Pilzno) objęte zakresem opracowania
Programu ochrony środowiska przed hałasem
Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

1

2

3

4

5

6

529+200

529+700

530+450

530+600

530+750

533+000

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
gminy

Priorytet

529+700

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości ponad 75 dB w sąsiedztwie
km 529+650. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej
odległości od drogi znajdują się w zasięgach
oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.

Pilzno
obszar
wiejski

Niski

529+950

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na odcinku od km
529+750 do km 529+900. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej
odległości od drogi znajdują się w zasięgach
oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.

Pilzno
obszar
wiejski

Średni

530+600

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB na całej długości
odcinka.

Pilzno
obszar
wiejski

Niski

530+750

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB na całej długości
odcinka.

Pilzno
obszar
wiejski

Średni

531+200

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB na odcinku od km
530+750 do km 531+100. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej
odległości od drogi znajdują się w zasięgach
oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.

Pilzno
obszar
wiejski

Niski

533+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 55 – 60 dB na całej długości
odcinka.

Pilzno
obszar
wiejski /
Pilzno
obszar
miejski

Niski

Do
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Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

7

8

9

10

533+500

534+150

534+450

534+800

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
gminy

Priorytet

533+250

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Pilzno
obszar
miejski

Średni

534+450

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Pilzno
obszar
miejski

Niski

534+600

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Pilzno
obszar
miejski

Wysoki

538+200

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na odcinku od km
533+850 do km 534+100 oraz w sąsiedztwie
km 1+100 i od km 2+300 do km 2+500
obwodnicy Pilzna. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej
odległości od drogi znajdują się w zasięgach
oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.

Pilzno
obszar
miejski

Średni

Do

2.1.3. Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 4 zlokalizowany jest zarówno
na terenach użytków rolnych jak i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej. Zasięgi oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne sięgają na terenach otwartych do około 450 m od krawędzi jezdni.
Wskaźnik M przyjmuje wartości większe od zera dla terenów zlokalizowanych
w sąsiedztwie dziesięciu krótszych odcinków, co przedstawiono szczegółowo w tabl.
4 w poprzednim podrozdziale. Należy natomiast zaznaczyć, że żadnemu z tych
odcinków nie przypisano priorytetu bardzo wysokiego (tylko jeden odcinek od km
534+450 do km 534+600 otrzymał priorytet wysoki z uwagi na wyższe wartości
wskaźnika M). W związku z powyższym, zgodnie z założeniami przyjętymi
na potrzeby Programu (rozdział 1.4), dla przedmiotowego odcinka drogi będą
realizowane działania w ramach polityki długookresowej i edukacji ekologicznej
społeczeństwa.
Należy natomiast zaznaczyć, że Zarządca przedmiotowego odcinka drogi
krajowej nr 4 realizuje w chwili obecnej bardzo ważną inwestycję drogową polegającą
na budowie autostrady A4. Będzie ona miała duży wpływ na stan klimatu
akustycznego na analizowanych terenach. Zgodnie z planami GDDKiA inwestycja ta
powinna być zakończona przed 2013 r. (czas trwania strategii krótkookresowej
Programu). Autostrada A4, po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, przejmie
część ruchu (szczególnie ciężkiego i o charakterze tranzytowym) z istniejącej drogi
krajowej. Z uwagi na fakt, że natężenie ruchu oraz udział procentowy pojazdów
ciężkich w potoku ruchu są, obok prędkości pojazdów, najważniejszymi parametrami,
które mają wpływ na stan klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg, należy
spodziewać się znacznej poprawy warunków akustycznych na terenach
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zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4. Redukcja
natężenia ruchu (w tym ruchu ciężkiego), wpłynie również pozytywnie na poprawę
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi,
co jest wartością dodaną w aspekcie ochrony środowiska.
Należy również wspomnieć, że po 2007 r., w którym wykonywane były przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad mapy akustyczne, stanowiące
materiał bazowy do opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem,
analizowany odcinek drogi został przebudowany. W jego sąsiedztwie wybudowano
zabezpieczenia przeciwdźwiękowe w formie ekranów akustycznych, które były
zaproponowane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Machowa –
Łańcut km 527+456 – 613+767.30” [14]. Działania te wpłynęły na poprawę stanu
klimatu akustycznego na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi. Należy zatem stwierdzić, że w odniesieniu do 2007 r. (rok realizacji
map akustycznych), dla terenów podlegających ochronie przeciwdźwiękowej, zostały
zrealizowane działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu klimatu
akustycznego. W ramach niniejszego Programu wykonano obliczenia, w których
uwzględniono lokalizację ekranów akustycznych zrealizowanych w ramach
przebudowy analizowanego odcinka drogi. Wyniki tych obliczeń przedstawiono
w załączniku graficznym do opracowania.
Dla analizowanego odcinka drogi zostanie również wykonana analiza
porealizacyjna. W ramach tego opracowania należy dokonać analizy stanu klimatu
akustycznego na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka
drogi krajowej nr 4. W przypadku istnienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku należy podjąć kolejne działania, mające na celu poprawę
warunków akustycznych w miejscach, gdzie standardy jakości środowiska nie będą
dotrzymane.
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań opisanych powyżej jest
Zarządzający odcinkiem drogi krajowej nr 4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
Skuteczność wszystkich zastosowanych
i planowanych działań naprawczych zostanie oceniona na etapie wykonywania
analizy porealizacyjnej dla analizowanego odcinka drogi. Dodatkowo efekty działań
naprawczych będzie można również zaobserwować na podstawie analizy wyników
kolejnej edycji Map akustycznych dla dróg krajowych w 2012 r.
Poniżej w tabl. 5 przedstawiono harmonogram oraz orientacyjne koszty działań
naprawczych, które będą wykonywane dla przedmiotowego odcinka drogi.
Tabl. 5. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 4
Machowa - Pilzno wraz z orientacyjnymi kosztami
Harmonogram
realizacji działania

Opis działania
Budowa Autostrady A4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku Tarnów
(W. Krzyż) - W. Dębica Pustynia

Od

Do

Lipiec
2010 r.

Grudzień
2012 r.

Budowa ekranów akustycznych zaproponowanych w raporcie
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa Lipiec
Kwiecień
drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa na odcinku
2009 r.
2011 r.
Machowa - Łańcut km 527+456 - 613+767.3"
*) całościowy koszt przebudowy drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut
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Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność realizacji
właściwego planowania przestrzennego w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi.
Należy to do obowiązków właściwych organów administracji publicznej. Przede
wszystkim nie należy zezwalać na powstawanie nowych terenów podlegających
ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu
pojazdów o poziomie większym niż dopuszczalny. Szczegółowe zasady właściwego
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 0 niniejszego Programu.
2.2. Uzasadnienie zakresu określonych w Programie zagadnień
2.2.1. Dane i wnioski ze sporządzonych map akustycznych
2.2.1.1 Charakterystyki terenów objętych Programem, w tym liczby
mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń
dopuszczalnych hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 4 składa się z dwóch krótszych odcinków
położonych między miejscowościami Machowa i Pilzno. Pierwszy odcinek
rozpoczyna się w okolicach miejscowości Machowa, przebiega przez miejscowość
Kozia Wola i kończy na skrzyżowaniu dróg krajowych Nr 4 i 73 w miejscowości
Pilzno. Drugi odcinek rozpoczyna się na wyżej wymienionym skrzyżowaniu a kończy
w pobliżu mostu na rzece Wisłoka. Pierwszy z odcinków charakteryzuje się dużym
udziałem użytków rolnych wraz z towarzyszącą im rozproszoną zabudową
zagrodową oraz jednorodzinną. W okolicy miejscowości Machowa znajdują się dwa
kompleksy leśne. Na terenie drugiego odcinka, obejmującego obszar obwodnicy
miejscowości Pilzno, występuje zarówno zabudowa zwarta jak i rozproszona
(głównie jednorodzinna). Znaczną część opisywanego odcinka zajmują użytki rolne
[8].
Granicę trenów objętych mapą akustyczną, zgodnie z rozporządzeniem [6]
określono liniami rozgraniczającymi, pokrywającymi się z izoliniami odpowiadającymi,
odpowiednio wartościom wskaźników LDWN = 55 dB(A) i LN = 50 dB(A). W przypadku
przedmiotowego odcinka drogi krajowej zasięg maksymalnej izolinii hałasu (LDWN)
wynosi odpowiednio 450 m. Obszar opracowania mapy akustycznej wynosi 18,0 km2
[8].
Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych
o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę [8] w zasięgu pasa analizy
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się
analizowanym odcinkiem drogi krajowej nr 4 mieszkało około 1 630 osób w 335
budynkach mieszkalnych (według wskaźnika LDWN). Szacunkowa powierzchnia
obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 16.3 km2.
W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia wartości dopuszczalnych
hałasu, których szczegółową specyfikację podano w rozdziale 2.1.2.
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2.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne źródeł hałasu mających
negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku
Poniżej w tabl. 6 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - techniczne
analizowanego odcinka drogi.
Tabl. 6 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4 –
Machowa - Pilzno [8]
Symbol
ident.
odcinka
(ID)

Nr
drogi

Początek
odcinka
[km]

Współrzędne geograficzne GPS
N

E

st.

min.

sek.

st.

min.

sek.

Koniec
odcinka
[km]

Współrzędne geograficzne GPS
N

E

st.

min.

sek.

st.

min.

sek.

4_529_2

4
E40

529+200

50

0

46,08

21

12

17,4

534+900

49

59

18,9

21

16

27,78

4_529_2

4
E40

534+900

49

59

18,9

21

16

27,78

538+200

49

59

16,44 21

18

28,14

Symbol
ident.
odcinka
(ID)

Nazwa odcinka

Wartość ŚDR wg GPR
2005 [P/d]

Typ przekroju
drogowego

Klasa drogi

4_529_2

MACHOWA - PILZNO

17291

1x2

GP

4_529_2

PILZNO (OBWODNICA)

17291

1x2

GP

2.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych
w Programie
2.2.2.1 Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska
W ramach niniejszego Programu przeanalizowano szereg opracowań
obejmujących swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany
odcinek drogi. Poniżej zestawiono analizowane dokumenty:
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego na lata 2008 –
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 [22],
Aktualizacja Strategii rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Pilzno
na lata 2001-2015 [23],
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno na lata 2008-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2015 [24].
W pierwszym z analizowanych dokumentów pn.: „Program Ochrony Środowiska
dla Powiatu Dębickiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lata 2012-2015” [22]
stwierdzono, że do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w powiecie dębickim
należą: komunikacja drogowa, linie kolejowe, przeloty statków powietrznych oraz
źródła znajdujące się na terenie zakładów przemysłowych. Z przeprowadzonych
pomiarów hałasu wynika, że we wszystkich punktach pomiarowych poziom
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dopuszczalny hałasu w środowisku został przekroczony. Jako działania naprawcze
zaproponowano następujące rozwiązania:
budowę obwodnic miast, wyprowadzających ruch tranzytowy poza tereny
zabudowy,
budowę ekranów akustycznych w miejscach uciążliwych dla
mieszkańców,
modernizację i remonty nawierzchni dróg,
rozwój i modernizację transportu kolejowego i zbiorowego w miastach,
tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego,
wprowadzanie w miastach stref wolnych od ruchu samochodowego,
ograniczanie prędkości ruchu,
inwentaryzacja źródeł hałasu.
Postawiono również następujące cele:
zwiększenie komfortu akustycznego dla mieszkańców,
niedopuszczenie do pogorszania klimatu akustycznego na obszarach,
gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.
W kolejnym analizowanym dokumencie „Aktualizacja Strategii rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Gminy Pilzno na lata 2001-2015” [23] określono
następujące zadanie związane z oddziaływaniem hałasu:
Modernizacja infrastruktury drogowej służącej ograniczeniu hałasu
i zanieczyszczenia związanego z intensywnym ruchem drogowym
Natomiast w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno na lata 20082011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” [24] stwierdzono m.in., że na terenie gminy
Pilzno głównym źródłem hałasu są dwie drogi krajowe nr 4 oraz nr 73. Dla tych dróg
nie wykonywano natomiast monitoringu poziomu emitowanego hałasu.
2.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, mające wpływ na stan
akustyczny środowiska
Podstawowymi aktami prawa miejscowego określającymi warunki ochrony
akustycznej dla poszczególnych kategorii użytkowania przestrzeni miejskiej są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania
niniejszego Programu wykonano szczegółową analizę wszystkich miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w chwili wykonywania
niniejszego Programu.
Wyniki analizy zostały przedstawione poniżej w tabl. 7, w której zawarto m.in.:
Nazwę dokumentu planistycznego (miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku –
studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego)
Akt powołujący zawierający numer uchwały i datę jej podjęcia.
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Tabl. 7 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
sąsiadujących z analizowanym odcinkiem drogi krajowej Nr 4 Machowa - Pilzno
L.p.

1

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w obrębie miasta
Pilzno pomiędzy ulicami:
Paderewskiego, Kraszewskiego,
Legionów

Akt powołujący

Uwarunkowania dotyczące
klimatu akustycznego

Uchwała Rady Miasta
Pilzno nr XXV/237/09 z
dn.26.05.2009

1.
Zachować
dopuszczalne
poziomy
hałasu
w
środowisku
w granicach terenów MN.U.4
i MN.U.5 wzdłuż granicy
inwestycji,
2.
Wyznacza się tereny
zieleni izolacyjnej oznaczone
jako Zl z podstawowym
przeznaczeniem pod zieleń
wysoką i niską wzdłuż drogi
publicznej klasy „GP”,
3.
Nakaz wyposażania
budynków
mieszkalnych
powstających w pasie terenu
o szerokości 100 m od
krawędzi
jezdni
drogi
krajowej KDGP w skuteczne
zabezpieczenia akustyczne
zgodnie
zobowiązującymi
przepisami szczególnymi

2.3. Spis tabel i rysunków
Spis tabel:
Tabl. 4. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi krajowej nr 4 (Machowa – Pilzno) objęte zakresem opracowania
Programu ochrony środowiska przed hałasem
Tabl. 5. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 4
Machowa - Pilzno wraz z orientacyjnymi kosztami
Tabl. 6 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4 –
Machowa - Pilzno [8]
Tabl. 7 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
sąsiadujących z analizowanym odcinkiem drogi krajowej Nr 4
Spis rysunków:
Rys. 3. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 4 Machowa - Pilzno [16]
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3.

DROGA KRAJOWA NR 4 NA ODCINKU KLĘCZANY - RZESZÓW

3.1. Część opisowa
3.1.1. Opis obszaru objętego zakresem Programu
Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 4 rozpoczyna się na wschodniej granicy
m. Trzciana a kończy na przedmieściach Rzeszowa. Jest to obszar płaski
charakteryzujący się bardzo dużym udziałem użytków rolnych. W sąsiedztwie
analizowanych odcinków drogi, przebiegających przez miejscowość Świlcza oraz
przez przedmieścia Rzeszowa, dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna zaś na pozostałych odcinkach występują tereny rolnicze
z towarzyszącą im rozproszoną zabudową zagrodową i jednorodzinną.
W sąsiedztwie tego odcinka drogi biegnie linia kolejowa Nr 91 [9]. Granice obszaru
analizowanego w niniejszym Programie stanowią izolinie dopuszczalnych poziomów
dźwięku określonych wskaźnikami LDWN i LN. Granice te określono w opracowanej
mapie akustycznej [9], która stanowi podstawę niniejszego Programu. Sięgają one na
terenach otwartych do około 300 m od krawędzi jezdni. Obszar, na którym występują
przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku, a tym samym stanowiący zakres
niniejszego Programu ma powierzchnię około 13.6 km2.
Poniżej na rys. 4 przedstawiono orientacyjną lokalizację odcinka drogi krajowej
Nr 4 objętego zakresem opracowania.

Rys. 4. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 4 Klęczany - Rzeszów [16]
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3.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z zakresem naruszenia
Zakres naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
pochodzącego od ruchu pojazdów, który odbywa się po analizowanym odcinku drogi
krajowej nr 4 Klęczany - Rzeszów przedstawiono w tabl. 8. W tabeli tej zestawiono
opis zakresu przekroczeń wartości dopuszczalnych w przyporządkowaniu do
poszczególnych odcinków, dla których wartość wskaźnika M określonego na
podstawie Mapy akustycznej [9] jest większa od 0. Do każdego odcinka przypisano
również priorytet narażenia na hałas, który określono na podstawie analiz
przeprowadzonych w ramach niniejszego Programu.
Tabl. 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi krajowej nr 4 Klęczany - Rzeszów objęte zakresem opracowania
Programu ochrony środowiska przed hałasem
Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

1

2

3

4

5

6

582+650

584+200

584+600

585+150

586+400

586+750

Zakres naruszeń dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu wyrażonego
wskaźnikiem LDWN

Nazwa gminy

Priorytet

582+800

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego
wskaźnikiem LDWN o wartości 65 – 70 dB
na całej długości odcinka.

Świlcza

Niski

584+600

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego
wskaźnikiem LDWN o wartości 60 – 65 dB
na odcinku w rejonie km 584+600.
Pozostałe budynki zlokalizowane na tym
odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania
hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne.

Świlcza

Niski

585+150

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego
wskaźnikiem LDWN o wartości 70 – 75 dB
na całej długości odcinka.

Świlcza

Średni

586+400

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego
wskaźnikiem LDWN o wartości 70 – 75 dB
na odcinku w rejonie km 585+550.
Pozostałe budynki zlokalizowane na tym
odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania
hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne.

Świlcza

Wysoki

586+750

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego
wskaźnikiem LDWN o wartości 65 – 70 dB
na całej długości odcinka.

Świlcza

Średni

587+000

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego
wskaźnikiem LDWN o wartości 55 – 60 dB
na całej długości odcinka.

Świlcza

Niski

Do

32

Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
wróć
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie

Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

7

8

587+450

587+700

Zakres naruszeń dopuszczalnych
wartości poziomu hałasu wyrażonego
wskaźnikiem LDWN

Nazwa gminy

Priorytet

587+700

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego
wskaźnikiem LDWN o wartości 70 – 75 dB
na odcinku w rejonie km 587+600.
Pozostałe budynki zlokalizowane na tym
odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania
hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne.

Świlcza

Średni

589+100

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego
wskaźnikiem LDWN o wartości 70 – 75 dB
na odcinku w rejonie km 588+150 oraz na
odcinku od km 588+700 do km 589+100.
Pozostałe budynki zlokalizowane na tym
odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania
hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne.

Świlcza

Wysoki

Do

3.1.3. Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 4 zlokalizowany jest na przeważającej
długości na terenach użytków rolnych. W sąsiedztwie m. Świlcza i przedmieść
Rzeszowa występują natomiast tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej. Zasięgi oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne sięgają na terenach otwartych do około 300
m od krawędzi jezdni. Wskaźnik M przyjmuje wartości większe od zera dla terenów
zlokalizowanych w sąsiedztwie ośmiu krótszych odcinków, co przedstawiono
szczegółowo w tabl. 8 w poprzednim podrozdziale. Należy natomiast zaznaczyć, że
żadnemu z tych odcinków nie przypisano priorytetu bardzo wysokiego (tylko dwa
odcinki: od km 585+150 do km 586+400 oraz od km 587+700 do km 589+100
otrzymały priorytet wysoki z uwagi na wyższe wartości wskaźnika M). W związku
z powyższym, zgodnie z założeniami przyjętymi na potrzeby Programu (rozdział 1.4),
dla przedmiotowego odcinka drogi będą realizowane działania w ramach polityki
długookresowej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Należy natomiast zaznaczyć, że Zarządca przedmiotowego odcinka drogi
krajowej nr 4 realizuje w chwili obecnej bardzo ważną inwestycję drogową polegająca
na budowie autostrady A4. Będzie ona miała duży wpływ na stan klimatu
akustycznego na analizowanych terenach. Zgodnie z planami GDDKiA inwestycja ta
powinna być zakończona przed 2013 r. (czas trwania strategii krótkookresowej
Programu). Autostrada A4, po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, przejmie
część ruchu (szczególnie ciężkiego i o charakterze tranzytowym) z istniejącej drogi
krajowej. Z uwagi na fakt, że natężenie ruchu oraz udział procentowy pojazdów
ciężkich w potoku ruchu są, obok prędkości pojazdów, najważniejszymi parametrami,
które mają wpływ na stan klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg, należy
spodziewać się znacznej poprawy warunków akustycznych na terenach
zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4. Redukcja
natężenia ruchu (w tym ruchu ciężkiego), wpłynie również pozytywnie na poprawę
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warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi,
co jest wartością dodaną w aspekcie ochrony środowiska.
Kolejną inwestycją planowaną do realizacji przez GDDKiA jest budowa ekranów
przeciwdźwiękowych zaproponowanych w „Aktualizacji raportu oddziaływania na
środowisko dla odcinka drogi krajowej nr 4 Trzciana – Rzeszów w zakresie lokalizacji
ekranów akustycznych” [15]. Zabezpieczenia te na pewno wpłyną na poprawę stanu
klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie, zlokalizowanych
w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi krajowej. W ramach Programu
wykonano obliczenia akustyczne, przy uwzględnieniu lokalizacji ekranów
przeciwdźwiękowych proponowanych w aktualizacji raportu [15]. Przedstawiono je
w załączniku graficznym do niniejszego opracowania. Analizując wyniki obliczeń
można zauważyć poprawę warunków akustycznych na analizowanych terenach
w stosunku do stanu z 2007 r. (etap wykonywania map akustycznych).
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań opisanych powyżej jest
Zarządzający odcinkiem drogi krajowej nr 4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
Skuteczność wszystkich zastosowanych
i planowanych działań naprawczych zostanie oceniona na etapie wykonywania
kolejnej edycji Map akustycznych dla dróg krajowych w 2012 r.
Poniżej w tabl. 9 przedstawiono harmonogram oraz orientacyjne koszty działań
naprawczych, które będą wykonywane dla przedmiotowego odcinka drogi.
Tabl. 9. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 4
Klęczany – Rzeszów wraz z orientacyjnymi kosztami
Harmonogram realizacji
działania

Opis działania

Orientacyjne
koszty

Od

Do

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów
na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów
Zachodni od km 537+550 do km 570+300

Czerwiec
2010 r.

Październik
2012 r.

1 730 mln zł

Budowa ekranów akustycznych zaproponowanych w
"Aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko dla
odcinka drogi krajowej nr 4 Trzciana - Rzeszów w zakresie
lokalizacji ekranów akustycznych"

2012 r.

2013 r.

31 mln zł

Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność realizacji
właściwego planowania przestrzennego w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi.
Należy to do obowiązków właściwych organów administracji publicznej. Przede
wszystkim nie należy zezwalać na powstawanie nowych terenów podlegających
ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu
pojazdów o poziomie większym niż dopuszczalny. Szczegółowe zasady właściwego
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 0 niniejszego Programu.
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3.2. Uzasadnienie zakresu określonych w Programie zagadnień
3.2.1. Dane i wnioski ze sporządzonych map akustycznych
3.2.1.1 Charakterystyki terenów objętych Programem, w tym liczby
mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń
dopuszczalnych hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 4 rozpoczyna się na wschodniej
granicy m. Trzciana a kończy na przedmieściach Rzeszowa. Jest to obszar płaski
charakteryzujący się bardzo dużym udziałem użytków rolnych. W sąsiedztwie
analizowanych odcinków drogi, przebiegających przez miejscowość Świlcza oraz
przez przedmieścia Rzeszowa, dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna zaś na pozostałych odcinkach występują tereny rolnicze
z towarzyszącą im rozproszoną zabudową zagrodową i jednorodzinną.
W sąsiedztwie tego odcinka drogi biegnie linia kolejowa Nr 91 [9].
Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych
o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę [9] w zasięgu pasa analizy
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się
analizowanym odcinkiem drogi krajowej nr 4 mieszkało 2 034 osób w 397 budynkach
mieszkalnych (według wskaźnika LDWN). Szacunkowa powierzchnia obszarów
narażonych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 13.6 km2.
W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia wartości dopuszczalnych
hałasu, których szczegółową specyfikację ujęto w rozdziale 3.1.2.
3.2.1.2 Charakterystyka techniczno - akustyczna źródeł hałasu mających
negatywny wpływ na klimat akustyczny
Poniżej w
tabl. 10 przedstawiono
analizowanego odcinka drogi.

szczegółowe

dane

lokalizacyjno

-

techniczne

Tabl. 10 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ciągu drogi krajowej Nr 4
Klęczany - Rzeszów [9]
Symbol
ident.
odcinka
(ID)
4_582_1

Nr
drogi

4
E40

Początek
odcinka
[km]

582+100

Współrzędne geograficzne GPS
N

E

st.

min.

sek.

st.

min.

sek.

50

4

16,86

21

51

39

Koniec
odcinka
[km]

589+100

Współrzędne geograficzne GPS
N
st.

min.

50

3

E
sek.

st.

33,36 21

min.

sek.

57

10,5

Symbol
ident.
odcinka
(ID)

Nazwa odcinka

Wartość ŚDR wg GPR
2005 [P/d]

Typ przekroju
drogowego

Klasa drogi

4_582_1

KLĘCZANY-RZESZÓW

18894

1x4

GP
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3.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych
w Programie
3.2.2.1 Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska
W ramach niniejszego Programu przeanalizowano szereg opracowań
obejmujących swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany
odcinek drogi. Poniżej zestawiono analizowane dokumenty:
Program ochrony środowiska dla powiatu rzeszowskiego na lata
2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na kolejne 4 lata [25].
Strategia Społecznego-Gospodarczego Rozwoju Gminy Trzciana
[26]
Strategia Rozwoju Gminy Świlcza [27],
W pierwszym z analizowanych dokumentów: „Program ochrony środowiska dla
powiatu rzeszowskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na kolejne
4 lata” [25], stwierdzono, iż powiat należy do miejsc średnio zagrożonych hałasem.
Głównymi źródłami hałasu są drogi, kolej oraz zakłady przemysłowe. Na terenie
miast wzdłuż, głównych ciągów komunikacyjnych odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu. Zagrożenie hałasem przemysłowym w powiecie
rzeszowskim jest natomiast niskie. Związane jest ze stosunkowo niskim rozwojem
różnego rodzaju gałęzi przemysłu na obszarze powiatu oraz brakiem większych
skupisk ludności w okolicach zakładów.
Drugim dokumentem analizowanym w ramach niniejszego opracowania jest
„Strategia Społecznego-Gospodarczego Rozwoju Gminy Trzciana” [26].
W dokumencie tym nie podjęto natomiast zagadnień związanych z oddziaływaniem
hałasu.
Kolejnym dokumentem analizowanym w ramach niniejszego opracowania jest
„Strategia rozwoju gminy Świlcza” [27]. Podobnie jak w/w dokumencie nie
przeanalizowano zagadnień związanych z oddziaływaniem hałasu.
3.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, mające wpływ na stan
akustyczny środowiska
Podstawowymi aktami prawa miejscowego określającymi warunki ochrony
akustycznej dla poszczególnych kategorii użytkowania przestrzeni miejskiej są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w chwili wykonywania
niniejszego Programu.
Wyniki analizy zostały przedstawione poniżej w tabl. 11, w której zawarto m.in.:
Nazwę dokumentu planistycznego (miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku –
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego)
Akt powołujący zawierający numer uchwały i datę jej podjęcia.
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Tabl. 11 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 4 na odcinku
Klęczany - Rzeszów
L.p.

Nazwa dokumentu

Akt powołujący

Uwarunkowania dotyczące klimatu
akustycznego

1

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
miejscowości Świlcza i
Rudna Wielka

Uchwała Rady
Gminy Świlcza nr
XLVIII/447/2010 z
dn. 28.10.2010 r.

-

2

Zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Trzciana

Uchwała Rady
Gminy Trzciana nr
IV/20/11 z dn.
27.01.2011 r.
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1.
Określono dopuszczalne poziomy
hałasu
dla
terenów:
zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN, terenów
rekreacyjno wypoczynkowych UTL, US, UT,
związanych
z pobytem
stałym
lub
czasowym dzieci i młodzieży UO,US,
mieszkaniowo-usługowych i rekreacyjnych
MN,U,UTL.
2.
Stosowanie rozwiązań technicznych
zapewniających
właściwe
warunki
akustyczne w budynkach mieszkalnych,
znajdujących się na terenach usługowych,
związanych ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży
3.
Stosowanie rozwiązań technicznych
zapewniających utrzymanie standardów
klimatu akustycznego w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, w strefach
uciążliwości linii energetycznych, dróg oraz
zakładów przemysłowych.
4.
Realizowanie ekranów akustycznych
wzdłuż tras komunikacyjnych oraz terenów
w obrębie
których
prowadzona
jest
działalność uciążliwa dla otoczenia.
5.
Wyposażenie istniejącej zabudowy
zlokalizowanej w sąsiedztwie uciążliwych
dróg – w tłumiące środki ochronne (potrójne
szklenie okien, izolacje akustyczne ścian
itp.)
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3.3. Spis tabel i rysunków
Spis tabel:
Tabl. 8. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi krajowej nr 4 Klęczany - Rzeszów objęte zakresem opracowania
Programu ochrony środowiska przed hałasem
Tabl. 9. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 4
Klęczany – Rzeszów wraz z orientacyjnymi kosztami
Tabl. 10 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego ciągu drogi krajowej Nr 4
Klęczany - Rzeszów
Tabl. 11 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 4 na odcinku
Klęczany - Rzeszów
Spis rysunków:
Rys. 4. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 4 Klęczany - Rzeszów [16]
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4.

DROGA KRAJOWA NR 4 NA ODCINKU RZESZÓW - ŁAŃCUT

4.1. Część opisowa
4.1.1. Opis obszaru objętego zakresem Programu
Analizowany ciąg drogi krajowej Nr 4 składa się z dwóch odcinków położonych
między miejscowościami Rzeszów i Łańcut. Pierwszy odcinek rozpoczyna się na
wschodniej granicy miasta Rzeszów, a kończy w miejscowości Kraczkowa. Drugi
odcinek rozpoczyna się w wyżej wymienionej miejscowości, a kończy w Łańcucie.
Na północ od analizowanego ciągu biegnie linia kolejowa Nr 91. W sąsiedztwie
pierwszego odcinka, w miejscowości Krasne, zlokalizowana jest zabudowa zwarta
jednorodzinna. Na pozostałych terenach występuje natomiast luźna zabudowa
mieszkaniowa. Pomiędzy miejscowościami Rzeszów i Krasne znajdują się pola
uprawne. Na obszarze sąsiadującym z drugim odcinkiem zlokalizowana jest zwarta
zabudowa jednorodzinna oraz handlowo-usługowa (miejscowości Krzemienica
i Łańcut). Na pozostałym obszarze dominują użytki rolne oraz luźna zabudowa.
W pobliżu miejscowości Tłoki znajduje się niewielki kompleks leśny. Analizowany
ciąg leży na terenie Kotliny Sandomierskiej [10].
Granice obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowią izolinie
dopuszczalnych poziomów dźwięku określonych wskaźnikami LDWN i LN. Granice te
określono w opracowanych mapach akustycznych [10], które stanowią podstawę
niniejszego Programu. Sięgają one na terenach otwartych do około 600 m od
krawędzi jezdni. Obszar, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych
poziomów dźwięku, a tym samym stanowiący zakres niniejszego Programu ma
powierzchnię około 24.5 km2.
Na rys. 5 poniżej przedstawiono orientacyjną lokalizację analizowanego odcinka
drogi krajowej nr 4 objętego zakresem opracowania.

Rys. 5. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 4 Rzeszów - Łańcut [16]
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4.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z zakresem naruszenia
Zakres naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
pochodzącego od ruchu pojazdów, który odbywa się po analizowanym odcinku drogi
krajowej nr 4 przedstawiono poniżej w tabl. 12. W tabeli tej zestawiono opis zakresu
przekroczeń wartości dopuszczalnych w przyporządkowaniu do poszczególnych
odcinków, dla których wartość wskaźnika M określonego na podstawie Map
akustycznych [10] jest większa od 0. Do każdego odcinka przypisano również
priorytet narażenia na hałas, który określono na podstawie analiz przeprowadzonych
w ramach niniejszego Programu.
Tabl. 12. Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane
w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4 Rzeszów - Łańcut
Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

1

2

3

4

5

6

603+050

603+500

605+050

605+350

606+550

609+450

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
gminy

Priorytet

603+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 60 – 65 dB w rejonie km
603+250. Pozostałe budynki zlokalizowane na
tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

Krasne

Średni

604+750

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 60 – 65 dB w rejonie km
604+100. Pozostałe budynki zlokalizowane na
tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

Krasne

Niski

605+350

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Krasne

Wysoki

605+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Krasne

Średni

608+800

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Łańcut

Bardzo
wysoki

609+700

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB w rejonie km
609+500. Pozostałe budynki zlokalizowane na
tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

Łańcut

Niski

Do
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Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

7

8

9

10

11

610+050

610+850

611+900

612+900

613+700

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
gminy

Priorytet

610+850

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Łańcut

Bardzo
wysoki

611+550

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB w rejonie km
610+900. Pozostałe budynki zlokalizowane na
tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

Łańcut

Niski

612+900

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Łańcut
gmina
miejska

Bardzo
wysoki

613+300

Tereny podlegające ochronie akustycznej
znajdują się w strefie poziomu dźwięku
określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 60 –
65 dB na odcinku od km 612+900 do km
613+000.

Łańcut
gmina
miejska

Niski

613+950

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB na całej długości
odcinka.

Łańcut
gmina
miejska

Niski

Do

4.1.3. Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 4 zlokalizowany jest zarówno
na terenach użytków rolnych jak i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej. Zasięgi oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne sięgają na terenach otwartych do około 600 m od krawędzi jezdni.
Wskaźnik M przyjmuje wartości większe od zera dla terenów zlokalizowanych
w sąsiedztwie jedenastu krótszych odcinków, co przedstawiono szczegółowo w tabl.
12 w poprzednim podrozdziale. Trzem z nich (od km 606+550 do km 608+800,
od km 610+050 do km 610+850 i od km 611+900 do km 612+900 w gminie Łańcut)
przypisano w ramach Programu bardzo wysoki priorytet narażenia na hałas.
Wskaźnik M w ich sąsiedztwie przyjmuje wartości większe od 100. W związku z tym
faktem, dla wszystkich tych odcinków należy podjąć działania naprawcze w pierwszej
kolejności (zarówno w ramach strategii krótkookresowej jak i polityki
długookresowej). Dla pozostałych odcinków działania naprawcze mogą być
realizowane w czasie późniejszym (w ramach polityki długookresowej).
Pierwszym i najważniejszym działaniem naprawczym w ramach strategii
krótkookresowej, realizowanym zarówno dla odcinków o bardzo wysokim jak
i niższych priorytetach, jest budowa autostrady A4. Będzie ona miała duży wpływ na
stan klimatu akustycznego na analizowanych terenach. Zgodnie z planami GDDKiA
inwestycja ta powinna być zakończona przed 2013 r. (czas trwania strategii
krótkookresowej Programu). Autostrada A4, po wybudowaniu i oddaniu do
eksploatacji, przejmie część ruchu (szczególnie ciężkiego i o charakterze
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tranzytowym) z istniejącej drogi krajowej. Z uwagi na fakt, że natężenie ruchu oraz
udział procentowy pojazdów ciężkich w potoku ruchu są, obok prędkości pojazdów,
najważniejszymi parametrami, które mają wpływ na stan klimatu akustycznego
w sąsiedztwie dróg, należy spodziewać się znacznej poprawy warunków
akustycznych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego odcinka
drogi krajowej nr 4. Redukcja natężenia ruchu (w tym ruchu ciężkiego), wpłynie
również pozytywnie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku drogi, co jest wartością dodaną w aspekcie ochrony
środowiska.
Należy również wspomnieć, że po 2007 r., w którym wykonywane były przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad mapy akustyczne, stanowiące
materiał bazowy do opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem,
analizowany odcinek drogi został przebudowany. W jego sąsiedztwie wybudowano
zabezpieczenia przeciwdźwiękowe w formie ekranów akustycznych, które były
zaproponowane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Machowa –
Łańcut km 527+456 – 613+767.30” [14]. Działania te wpłynęły na poprawę stanu
klimatu akustycznego na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi w tym na odcinkach, którym przypisano bardzo wysoki priorytet
narażenia na hałas. Należy zatem stwierdzić, że w odniesieniu do 2007 r. (realizacja
map akustycznych), dla terenów podlegających ochronie przeciwdźwiękowej, zostały
zrealizowane działania naprawcze, mające na celu poprawę stanu klimatu
akustycznego. W ramach niniejszego Programu wykonano obliczenia, w których
uwzględniono lokalizację ekranów akustycznych zrealizowanych w ramach
przebudowy analizowanego odcinka drogi. Wyniki tych obliczeń przedstawiono
w załączniku graficznym do opracowania.
Dla analizowanego odcinka drogi zostanie również wykonana analiza
porealizacyjna. W ramach tego opracowania należy dokonać analizy stanu klimatu
akustycznego na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowego odcinka
drogi krajowej nr 4. W przypadku istnienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku należy podjąć kolejne działania, mające na celu poprawę
warunków akustycznych w miejscach, gdzie standardy jakości środowiska nie będą
dotrzymane.
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań opisanych powyżej jest
Zarządzający odcinkiem drogi krajowej nr 4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
Skuteczność wszystkich zastosowanych
i planowanych działań naprawczych zostanie oceniona na etapie wykonywania
analizy porealizacyjnej dla analizowanego odcinka drogi. Dodatkowo efekty działań
naprawczych będzie można również zaobserwować na podstawie analizy wyników
kolejnej edycji Map akustycznych dla dróg krajowych w 2012 r.
Poniżej w tabl. 13 przedstawiono harmonogram oraz orientacyjne koszty
działań naprawczych, które będą wykonywane dla przedmiotowego odcinka drogi.
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Tabl. 13. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 4
Rzeszów – Łańcut wraz z orientacyjnymi kosztami
Harmonogram
realizacji działania

Opis działania

Orientacyjne
koszty

Od

Do

Budowa autostrady A4 Rzeszów – Jarosław na odcinku węzeł
Rzeszów wschód – węzeł Wierzbna od km 581+250 do km
622+450

Wrzesień
2010 r.

Lipiec
2013 r.

2 195 mln zł

Budowa ekranów akustycznych zaproponowanych w raporcie
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:
"Przebudowa drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa
na odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 - 613+767.3"

Lipiec
2009 r.

Kwiecień
2011 r.

585 mln zł *

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przebudowy odcinka
Listopad
Kwiecień
drogi krajowej nr 4
2011 r.
2012 r.
*) całościowy koszt przebudowy drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut

60 tys. zł

Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność realizacji
właściwego planowania przestrzennego w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi.
Należy to do obowiązków właściwych organów administracji publicznej. Przede
wszystkim nie należy zezwalać na powstawanie nowych terenów podlegających
ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu
pojazdów o poziomie większym niż dopuszczalny. Szczegółowe zasady właściwego
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 0 niniejszego Programu.
4.2. Uzasadnienie zakresu określonych w Programie zagadnień
4.2.1. Dane i wnioski ze sporządzonych map akustycznych
4.2.1.1 Charakterystyki terenów objętych Programem, w tym liczby
mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń
dopuszczalnych hałasu w środowisku
Analizowany ciąg drogi krajowej Nr 4 składa się z dwóch odcinków położonych
między miejscowościami Rzeszów i Łańcut. Pierwszy odcinek rozpoczyna się na
wschodniej granicy miasta Rzeszów, a kończy w miejscowości Kraczkowa. Drugi
odcinek rozpoczyna się w wyżej wymienionej miejscowości, a kończy w Łańcucie.
Na północ od analizowanego ciągu biegnie linia kolejowa Nr 91. W sąsiedztwie
pierwszego odcinka, w miejscowości Krasne, zlokalizowana jest zabudowa zwarta
jednorodzinna. Na pozostałych terenach występuje natomiast luźna zabudowa
mieszkaniowa. Pomiędzy miejscowościami Rzeszów i Krasne znajdują się pola
uprawne. Na obszarze sąsiadującym z drugim odcinkiem zlokalizowana jest zwarta
zabudowa jednorodzinna oraz handlowo-usługowa (miejscowości Krzemienica
i Łańcut). Na pozostałym obszarze dominują użytki rolne oraz luźna zabudowa.
W pobliżu miejscowości Tłoki znajduje się niewielki kompleks leśny. Analizowany
ciąg leży na terenie Kotliny Sandomierskiej [10].
Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych
o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę [10] w zasięgu pasa analizy
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się
analizowanym odcinkiem drogi krajowej nr 4 mieszkało 2 916 osób w 656 budynkach
mieszkalnych (według wskaźnika LDWN). Szacunkowa powierzchnia obszarów
narażonych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 24.5 km2.
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W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia wartości dopuszczalnych
hałasu, których szczegółową specyfikację ujęto w rozdziale 4.1.2.
4.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne źródeł hałasu mających
negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku
Poniżej w tabl. 14 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - techniczne
dla analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4.
Tabl. 14 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4
Rzeszów – Łańcut [10].
Symbol
ident.
odcinka
(ID)

Nr
drogi

Początek
odcinka
[km]

Współrzędne geograficzne GPS
N

E

st.

min.

sek.

st.

min.

sek.

Koniec
odcinka
[km]

Współrzędne geograficzne GPS
N
st.

min.

E
sek.

st.

min.

sek.

4_602_3

4
E40

602+300

50

2

21,78

22

3

51,18

606+500

50

2

36,18 22

7

17,76

4_606_5

4
E40

606+500

50

2

36,18

22

7

17,76

614+600

50

3

44,58 22

13

44,04

Symbol
ident.
odcinka
(ID)

Nazwa odcinka

Wartość ŚDR wg GPR
2005 [P/d]

Typ przekroju
drogowego

Klasa drogi

4_602_3

RZESZÓW-KRACZKOWA

23743

1x4

GP

4_606_5

KRACZKOWA-ŁAŃCUT

21053

1x4

GP

4.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych
w Programie
4.2.2.1 Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska
W ramach niniejszego Programu przeanalizowano szereg opracowań
obejmujących swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany
odcinek drogi. Poniżej zestawiono analizowane dokumenty:
Strategia Rozwoju Powiatu Łańcuckiego na lata 2007-2014 [28] ,
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łańcuckiego na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 [29],
Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2000-2020 [30],
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 20082011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 [31],
Program Ochrony Środowiska dla miasta Łańcuta na lata 20092012 z perspektywą na lata 2013-2016 [32],
Plan rozwoju lokalnego Gminy Krasne [33],
Program ochrony środowiska dla Gminy Krasne na lata 20042007 [34] ,
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Pierwszy z wymienionych dokumentów „Strategia Rozwoju Powiatu
Łańcuckiego na lata 2007-2014 [28] nie podnosi zagadnień związanych
z oddziaływaniem hałasu na środowisko.
W dokumencie „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łańcuckiego na
lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” [29], jako jeden z celów
średniookresowej polityki ekologicznej określono zmniejszenie zagrożenia
mieszkańców ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza emitowanym przez środki
transportu. Wymieniono również główne źródła hałasu w powiecie Łańcuckim. Są to:
hałas drogowy pochodzący od środków transportu i komunikacji,
hałas kolejowy (transport, komunikacja szynowa),
hałas przemysłowy związany z działalnością gospodarczą.
Najbardziej niekorzystna sytuacja, z uwagi na oddziaływanie akustyczne,
występuje w sąsiedztwie drogi krajowej nr 4, dróg wojewódzkich i powiatowych.
Znacznie mniej uciążliwy jest natomiast hałas przemysłowy.
W celu ochrony środowiska przed hałasem wyznaczono średniookresowe
i krótkookresowe działania naprawcze, takie jak:
zmniejszenie
uciążliwości
powodowanej
emisją
ponadnormatywnego hałasu pochodzącego od środków
transportu, na obszarach najbardziej zagrożonych,
niedopuszczenie do pogorszenia klimatu akustycznego na
obszarach gdzie klimat akustyczny jest korzystny.
Jako długoterminowe cele i zadania z zakresu ochrony przed hałasem określono:
modernizację i remonty nawierzchni dróg,
stosowanie
rozwiązań
technicznych
zapobiegających
powstawaniu i przenikaniu hałasu
właściwe planowanie przestrzenne,
W dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2000-2020” [30] nie
poruszono zagadnień związanych z ochroną klimatu akustycznego.
W „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łańcut na lata 2008-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2015” [31] wymieniono, jako główne źródło hałasu, ruch
samochodowy. Z przeprowadzonych pomiarów w 2005 r. przez GDDKiA Oddział
w Rzeszowie wynika, iż dopuszczalny poziom dźwięku dla pory dnia został
przekroczony o ponad 15 dB, a dla pory nocy ponad 18 dB. Na terenie powiatu
i gminy nie prowadzono natomiast pomiarów hałasu kolejowego.
W celu zmniejszenia oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu
odbywającego się po drodze krajowej nr 4, wybudowano ekrany akustyczne,
poprawiono stan dróg, dokonano modernizacji nowych odcinków dróg oraz
zastosowano nową nawierzchnię.
W kolejnym analizowanym dokumencie - „Program Ochrony Środowiska dla
miasta Łańcuta na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” [32] określono
następujący cel średniookresowy polityki ekologicznej: „zmniejszenie zagrożenia
mieszkańców ponadnormatywnym hałasem zwłaszcza emitowanym przez środki
transportu”.
W opracowaniu tym stwierdzono, że najbardziej uciążliwym źródłem hałasu
w mieście Łańcut jest hałas komunikacyjny, który pochodzi w dużej mierze od ruchu
tranzytowego. Z badań WIOŚ, które były wykonane w 20 punktach pomiarowych,
wynika iż w ciągu drogi nr 4 oraz dróg miejskich zostały przekroczone wartości
dopuszczalne hałasu w środowisku.
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W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu przyjęto następujące rozwiązania:
realizacja bieżącej naprawy dróg,
usprawnienie ruchu drogowego,
wykonanie nakładek asfaltobetonowych.
Wyznaczono również cele średniookresowe i długookresowe:
zmniejszenie
uciążliwości
powodowanej
emisją
ponadnormatywnego hałasu pochodzącego od środków
transportu,
niedopuszczenie do pogorszenia klimatu akustycznego na
obszarach, gdzie nie ma przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
W Następnym analizowanym dokumencie „Planie rozwoju lokalnego Gminy
Krasne” [33] stwierdzono, iż w gminie problem hałasu dotyczy głównie hałasu
komunikacyjnego. Wiąże się to z brakiem lub złym stanem nawierzchni utwardzonej,
brakiem zabezpieczeń akustycznych oraz brakiem ogólnych i szczegółowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W gminie nie prowadzono monitoringu hałasu,
jednakże przez subiektywne odczucia mieszkańców poziom hałasu wzrósł.
Kolejnym analizowanym dokumentem był „Program ochrony środowiska dla
Gminy Krasne na lata 2004-2007” [34]. Opisuje on ruch drogowy jako dominujące
źródło hałasu w środowisku. W dokumencie tym stwierdzono, że nadmierna emisja
hałasu do środowiska może pojawiać się na obszarach położonych przy drodze
krajowej nr 4. Stwierdzono również, że źródła hałasu przemysłowego nie wpływają
znacząco na stan klimatu akustycznego.
4.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, mające wpływ na stan
akustyczny środowiska
Podstawowymi aktami prawa miejscowego określającymi warunki ochrony
akustycznej dla poszczególnych kategorii użytkowania przestrzeni miejskiej są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w chwili wykonywania
niniejszego Programu.
Wyniki analizy zostały przedstawione poniżej w tabl. 15, w której zawarto m.in.:
Nazwę dokumentu planistycznego (miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku –
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego)
Akt powołujący zawierający numer uchwały i datę jej podjęcia.
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Tabl. 15 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 4 na odcinku
Rzeszów - Łańcut
L.p.

Nazwa dokumentu

Akt powołujący

1

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów w
miejscowości Kraczkowa.

Uchwała Rady Gminy
Łańcut nr IV/26/02 z
dn.30.12.2002 r.

-

2

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów
pod wielofunkcyjny zespół
usługowo – handlowy w
miejscowości Krzemienica
Gmina Czarna

Uchwała Rady Gminy
Czarna nr VIII/76/2003
z dn. 13.08.2003 r.

-

3

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego Nr 2/97
modernizacji drogi
krajowej Nr 4

Uchwała Rady
Miejskiej w Łańcucie nr
XXXIV/230/2001 z
dn.31.07.2001 r.

1.
Zaleca się stosowanie zieleni
izolacyjnej
oznaczonej
na
planie
symbolami od Z P-1 do Z P-10 oraz
towarzyszącej
na
odcinkach
sąsiadujących
z
zabudową
mieszkaniowo-usługową i dla usług
komercyjnych oznaczonej na planie
symbolami od Z U-1 do Z U-3
2.
Należy
stosować
zabezpieczenia dla obiektów, gdzie
występuje ludność, chroniąc ich przed
skutkami przekroczeń dopuszczalnego
poziomu hałasu
3.
Na
terenach
oznaczonych
symbolami Z, U, dopuszcza się pobyt
ludzi pod warunkiem zapewnienia im
niezbędnych zabezpieczeń ochronnych
przed hałasem
4.
Utrzymanie
funkcji
mieszkaniowej w pasie terenu do 50m
od krawędzi jezdni (KG2/2), dopuszcza
się pod warunkiem zapewnienia im
niezbędnych
zabezpieczeń
przed
hałasem

4

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego nr 19 –
Krasne przy drodze
powiatowej Krasne Strażów

Uchwała Rady Gminy
Świlcza nr
XXXIX/288/09
z dn. 08.11.200 r.

-
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4.3. Spis tabel i rysunków
Spis tabel:
Tabl. 12. Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane
w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4 Rzeszów - Łańcut
Tabl. 13. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 4
Rzeszów – Łańcut wraz z orientacyjnymi kosztami
Tabl. 14 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4
Tabl. 15 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 4 na odcinku
Rzeszów - Łańcut
Spis rysunków:
Rys. 5. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 4 Rzeszów - Łańcut [16]
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5.

DROGA KRAJOWA NR 4 - PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEWORSK

5.1. Część opisowa
5.1.1. Opis obszaru objętego zakresem Programu
Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 4 zlokalizowany jest w miejscowości
Przeworsk. Rozpoczyna się on w pobliżu ulicy Stefana Batorego, a kończy na
wschód od miasta. Z uwagi na fakt, iż stanowi on przejście przez miasto, w jego
bezpośrednim otoczeniu występują zróżnicowane formy zagospodarowania terenu,
z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, ze znaczącym
udziałem funkcji usługowych (głównie w sąsiedztwie ulicy Łańcuckiej, Jagiellońskiej,
Lwowskiej i Tysiąclecia). W bliskiej odległości od skrzyżowania drogi krajowej Nr 4
z drogą wojewódzką Nr 835 znajduje się park. W pobliżu ulicy Niepodległości droga
krajowa przecina rzekę Mleczkę. Wraz z oddalaniem się od miejscowości Przeworsk
w kierunku wschodnim w zagospodarowaniu terenu stopniowo zwiększa się udział
użytków rolnych z towarzyszącą im zabudową zagrodową. Analizowany teren jest
płaski. Leży on na terenie Kotliny Sandomierskiej.
Granice obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowią izolinie
dopuszczalnych poziomów dźwięku określonych wskaźnikami L DWN i LN. Granice te
określono w opracowanej mapie akustycznej [11], która stanowi podstawę
niniejszego Programu. Sięgają one na terenach otwartych do około 300 m od
krawędzi jezdni. Obszar, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych
poziomów dźwięku, a tym samym stanowiący zakres niniejszego Programu ma
powierzchnię około 9.4 km2.
Na rys. 6 poniżej przedstawiono orientacyjną lokalizację odcinka drogi krajowej
nr 4 objętego zakresem opracowania.

Rys. 6. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 4 Przeworsk (przejście)
[16]
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5.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z zakresem naruszenia
Zakres naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
pochodzącego od ruchu pojazdów, który odbywa się po analizowanym odcinku drogi
krajowej nr 4 przedstawiono poniżej w
tabl. 16. W tabeli tej zestawiono opis zakresu przekroczeń wartości
dopuszczalnych w przyporządkowaniu do poszczególnych odcinków, dla których
wartość wskaźnika M określonego na podstawie Map akustycznych [11] jest większa
od 0. Do każdego odcinka przypisano również priorytet narażenia na hałas, który
określono na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego Programu.
Tabl. 16 Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane
w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4 Przeworsk (przejście)
Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

632+900

633+750

634+050

634+250

634+450

634+600

634+800

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
gminy

Priorytet

633+750

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB na całej długości
odcinka.

Przeworsk
gmina
miejska

Bardzo
wysoki

634+050

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na odcinku w rejonie
km 633+850. Pozostałe budynki zlokalizowane
na tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

Przeworsk
gmina
miejska

Średni

634+250

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 55 – 60 dB na całej długości
odcinka.

Przeworsk
gmina
miejska

Niski

634+450

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Przeworsk
gmina
miejska

Wysoki

634+600

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka. W zasięgu oddziaływania poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o
wartości 75 dB znajdują się dwa budynki
dydaktyczne – szkoła i przedszkole.

Przeworsk
gmina
miejska

Bardzo
wysoki

634+800

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Przeworsk
gmina
miejska

Średni

634+950

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Przeworsk
gmina
miejska

Niski

Do
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Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

8.

9.

10.

634+950

635+850

636+150

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
gminy

Priorytet

635+850

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka. W zasięgu oddziaływania poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o
wartości 75 dB w km 635+000 znajduje się
budynek szkoły.

Przeworsk
gmina
miejska

Bardzo
wysoki

636+150

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Przeworsk
gmina
miejska

Wysoki

637+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 60 – 65 dB na odcinku w rejonie
km 636+350. Pozostałe budynki zlokalizowane
na tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

Przeworsk
gmina
miejska

Niski

Do

5.1.3. Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 4 stanowi przejście przez miasto. W jego
otoczeniu występują zróżnicowane formy zagospodarowania terenu z przewagą
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz ze znacznym
udziałem usług obcych (głównie w sąsiedztwie ulicy Łańcuckiej, Jagiellońskiej,
Lwowskiej i Tysiąclecia). Zasięgi oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym
wartości dopuszczalne sięgają na terenach otwartych (poza centrum miasta) do
około 300 m od krawędzi jezdni. Wskaźnik M przyjmuje wartości większe od zera dla
terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie dziesięciu krótszych odcinków,
co przedstawiono szczegółowo w tabl. 16 w poprzednim podrozdziale. Trzem z nich
(od km 632+900 do km 633+750, od km 634+450 do km 634+600 i od km 634+950
do km 635+850) przypisano w ramach Programu bardzo wysoki priorytet narażenia
na hałas. Wskaźnik M w ich sąsiedztwie przyjmuje wartości większe od 100 oraz,
w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie większym niż dopuszczalny,
zlokalizowane są budynki szkolne. W związku z tym faktem, dla wszystkich tych
odcinków należy podjąć działania naprawcze w pierwszej kolejności (zarówno
w ramach strategii krótkookresowej jak i polityki długookresowej). Dla pozostałych
odcinków działania naprawcze mogą być realizowane w czasie późniejszym
(w ramach polityki długookresowej).
Pierwszym i najważniejszym działaniem naprawczym w ramach strategii
krótkookresowej, realizowanym zarówno dla odcinków o bardzo wysokim jak
i niższych priorytetach, jest budowa autostrady A4. Będzie ona miała duży wpływ na
stan klimatu akustycznego na analizowanych terenach. Zgodnie z planami GDDKiA
inwestycja ta powinna być zakończona przed 2013 r. (czas trwania strategii
krótkookresowej Programu). Autostrada A4, po wybudowaniu i oddaniu do
eksploatacji, przejmie część ruchu (szczególnie ciężkiego i o charakterze
tranzytowym) z istniejącej drogi krajowej. Z uwagi na fakt, że natężenie ruchu oraz
udział procentowy pojazdów ciężkich w potoku ruchu są, obok prędkości pojazdów,
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najważniejszymi parametrami, które mają wpływ na stan klimatu akustycznego
w sąsiedztwie dróg, należy spodziewać się znacznej poprawy warunków
akustycznych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego odcinka
drogi krajowej nr 4. Redukcja natężenia ruchu (w tym ruchu ciężkiego), wpłynie
również pozytywnie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku drogi, co jest wartością dodaną w aspekcie ochrony
środowiska.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ma
w planach inwestycyjnych również budowę obwodnicy Przeworska o długości około
6.7 km. Realizacja tej inwestycji, podobnie jak autostrady A4, spowoduje odciążenie
istniejącego w chwili obecnej odcinka drogi krajowej z ruchu ciężarowego
i o charakterze tranzytowym. Inwestycja ta będzie miała zatem korzystny wpływ na
klimat akustyczny dla terenów zlokalizowanych w centrum Przeworska. Po jej
realizacji wskazane byłoby wykonanie przez Zarządcę drogi, oprócz analizy
akustycznej dla obwodnicy, również przeglądów ekologicznych dla odcinków, które
posiadają priorytet bardzo wysoki. W ramach tych opracowań będzie możliwość
sprawdzenia w jakim stopniu warunki akustyczne w sąsiedztwie drogi uległy
poprawie i czy konieczne jest podjęcie dodatkowych działań naprawczych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań opisanych powyżej jest
Zarządzający odcinkiem drogi krajowej nr 4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
Skuteczność wszystkich zastosowanych
i planowanych działań naprawczych zostanie oceniona na podstawie analizy
wyników kolejnej edycji Map akustycznych dla dróg krajowych w 2012 r.
Poniżej w tabl. 17 przedstawiono harmonogram oraz orientacyjne koszty
działań naprawczych, które będą wykonywane dla przedmiotowego odcinka drogi.
Tabl. 17. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 4 –
przejście przez Przeworsk wraz z orientacyjnymi kosztami
Harmonogram
realizacji działania

Opis działania

Orientacyjne
koszty

Od

Do

Budowa autostrady A4 Rzeszów – Jarosław na odcinku
węzeł Rzeszów wschód – węzeł Wierzbna od km 581+250
do km 622+450

Wrzesień
2010 r.

Lipiec
2013 r.

2 195 mln zł

Budowa obwodnicy Przeworska w ciągu drogi krajowej nr 4

2016 r.

2017 r.

85 mln zł

Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność realizacji
właściwego planowania przestrzennego w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi.
Należy to do obowiązków właściwych organów administracji publicznej. Przede
wszystkim nie należy zezwalać na powstawanie nowych terenów podlegających
ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu
pojazdów o poziomie większym niż dopuszczalny. Szczegółowe zasady właściwego
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 1.4.2 niniejszego Programu.
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5.2. Uzasadnienie zakresu określonych w Programie zagadnień
5.2.1. Dane i wnioski ze sporządzonych map akustycznych
5.2.1.1 Charakterystyki terenów objętych Programem, w tym liczby
mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń
dopuszczalnych hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej Nr 4 zlokalizowany jest w miejscowości
Przeworsk. Rozpoczyna się on w pobliżu ulicy Stefana Batorego, a kończy na
wschód od miasta. Z uwagi na fakt, iż stanowi on przejście przez miasto, w jego
bezpośrednim otoczeniu występują zróżnicowane formy zagospodarowania terenu,
z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, ze znaczącym
udziałem funkcji usługowych (głównie w sąsiedztwie ulicy Łańcuckiej, Jagiellońskiej,
Lwowskiej i Tysiąclecia). W bliskiej odległości od skrzyżowania drogi krajowej Nr 4
z drogą wojewódzką Nr 835 znajduje się park. W pobliżu ulicy Niepodległości droga
krajowa przecina rzekę Mleczkę. Wraz z oddalaniem się od miejscowości Przeworsk
w kierunku wschodnim w zagospodarowaniu terenu stopniowo zwiększa się udział
użytków rolnych z towarzyszącą im zabudową zagrodową. Analizowany teren jest
płaski. Leży on na terenie Kotliny Sandomierskiej [11].
Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych
o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę [11] w zasięgu pasa analizy
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się
analizowanym odcinkiem drogi krajowej nr 4 mieszkało 4 050 osób w 1 345
budynkach mieszkalnych (według wskaźnika LDWN). Szacunkowa powierzchnia
obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 9.4 km2.
W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia wartości dopuszczalnych
hałasu, których szczegółową specyfikację ujęto w rozdziale 5.1.2.
5.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne źródeł hałasu mających
negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku
Poniżej w tabl. 18 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - techniczne
dla analizowanego odcinka drogi krajowej.
Tabl. 18 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 4
Przeworsk (przejście) [11]
Symbol
ident.
odcinka
(ID)
4_632_9

Nr
drogi

4
E40

Początek
odcinka
[km]

632+900

Współrzędne geograficzne GPS
N

E

st.

min.

sek.

st.

min.

sek.

50

3

40,86

22

28

4,5

Koniec
odcinka
[km]

637+600

Współrzędne geograficzne GPS
N
st.

min.

50

2

E
sek.

st.

58,26 22

min.

sek.

31

47,88

Symbol
ident.
odcinka
(ID)

Nazwa odcinka

Wartość ŚDR wg GPR
2005 [P/d]

Typ przekroju
drogowego

Klasa drogi

4_632_9

PRZEWORSK /PRZEJŚCIE/

16674

1x2

A
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5.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych
w Programie
5.2.2.1 Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska
W ramach niniejszego Programu przeanalizowano szereg opracowań
obejmujących swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany
odcinek drogi. Poniżej zestawiono analizowane dokumenty:
Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2007-2013
[35],
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata
2004-2011 [36],
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Przeworsk
na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 [37].
W „Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2007-2013” [35], jako
jeden z głównych celów strategicznych, określono ograniczenie negatywnego
oddziaływania hałasu na środowisko poprzez:
opracowanie dokumentacji związanej z monitoringiem hałasu,
budowę nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg powiatowych.
W „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Przeworskiego na lata 20042011” [36] opisano źródła hałasu komunikacyjnego oraz przemysłowego. Według
autorów opracowania, największe uciążliwości związane są z hałasem drogowym.
W 2000 r. zostały przeprowadzone badania hałasu przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Z badań wynika iż przekroczenia poziomu
dopuszczalnego sięgają do 20 dB. Jest to spowodowane istnieniem bardzo złej
infrastruktury drogowej, brakiem obwodnic miast i zabezpieczeń akustycznych.
Drugim problemem w powiecie jest hałas przemysłowy. W zakładach
zlokalizowanych na terenie powiatu dokonano natomiast kontroli i wezwano
do usunięcia przyczyn negatywnego oddziaływania hałasu.
W dokumencie „Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta
Przeworsk na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” [37] poruszono
w ogólny sposób zagadnienia dotyczące zjawisk akustycznych oraz ich negatywnego
oddziaływania na ludzi. W mieście dokonano również pomiaru poziomu hałasu
w 2007 roku. Wartości przekroczeń poziomów dopuszczalnych wahały się
w granicach od 1 do 13 dB w ciągu dnia oraz od 14 do 18 dB w porze nocy
5.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, mające wpływ na stan
akustyczny środowiska
Podstawowymi aktami prawa miejscowego określającymi warunki ochrony
akustycznej dla poszczególnych kategorii użytkowania przestrzeni miejskiej są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w chwili wykonywania
niniejszego Programu.
Wyniki analizy zostały przedstawione poniżej w tabl. 19, w której zawarto m.in.:
Nazwę dokumentu planistycznego (miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku –
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego)
Akt powołujący zawierający numer uchwały i datę jej podjęcia.
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Tabl. 19 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z odcinkiem drogi krajowej nr 4
Przeworsk (przejście)
L.p.

Nazwa dokumentu

Akt powołujący

Uwarunkowania dotyczące
klimatu akustycznego

1

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu przy
ul. Mostowej w Przeworsku

Uchwała Rady Miasta
Przeworska
nr XLVII/336/10 z
dn.22.04.2010 r.

Nakazuje się nasadzenie
pasa zieleni izolacyjnej od
strony terenu U/MN

2

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie
ul. Tadeusza Kościuszki oraz
Kazimierzowskiej w
Przeworsku

Uchwała Rady Miasta
Przeworsk
nr LIII/374/10 z dn.
26.08.2010 r.

1.
Dla terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej
określa
się poziom hałasu w środowisku
zgodnie z przepisami odrębnymi
w tym zakresie
2.
Nakazuje się nasadzenie
pasa zieleni izolacyjnej od strony
terenu U/MN

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Przeworsk

Uchwała Rady Gminy
Przeworsk nr XX
/64/99 z dn.
10.09.1999 r. ze
zmianami
wprowadzonymi
uchwałą nr
XVIII/93/2008 z dn.
07.09.2008 r.

Nakazuje się wykonanie
zieleni
izolacyjnej wzdłuż drogi krajowej nr
4

3
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5.3. Spis tabel i rysunków
Spis tabel:
Tabl. 16 Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane
w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi krajowej nr 4 Przeworsk (przejście)
Tabl. 17. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 4 –
przejście przez Przeworsk wraz z orientacyjnymi kosztami
Tabl. 18 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 4
Tabl. 19 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z odcinkiem drogi krajowej nr 4
Spis rysunków:
Rys. 6. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 4 Przeworsk (przejście)
[16]
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6.

DROGA KRAJOWA NR 28 OBWODNICA JASŁA

6.1. Część opisowa
6.1.1. Opis obszaru objętego zakresem Programu
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 28 znajduje się w miejscowości Jasło.
Odcinek rozpoczyna się w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej z ulicą 3 Maja,
a kończy na skrzyżowaniu dróg krajowych Nr 28 i 73. Z uwagi na fakt, iż przebiega
on częściowo przez miasto, w jego bezpośrednim otoczeniu występują zróżnicowane
formy zagospodarowania terenu, z przewagą zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej, ze znaczącym udziałem funkcji usługowych. Wzdłuż
pierwszej części opisywanego odcinka biegnie linia kolejowa Nr 108. W miarę
oddalania się od centrum miejscowości Jasło w kierunku północno-wschodnim
stopniowo zwiększa się udział obszarów przemysłowych, magazynowych oraz
zalesionych. Przedmiotowy odcinek przecina rzekę Jasionkę. Drugim ciekiem
wodnym, znajdującym się na opisywanym terenie jest rzeka Wisłoka. Granice
obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowią izolinie dopuszczalnych
poziomów dźwięku określonych wskaźnikami LDWN i LN. Granice te określono
w opracowanych Mapach akustycznych [12], które stanowią podstawę niniejszego
Programu. Sięgają one na terenach otwartych do około 300 m od krawędzi jezdni.
Obszar, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku,
a tym samym stanowiący zakres niniejszego Programu ma powierzchnię około 8.7
km2.
Na rys. 7 poniżej przedstawiono orientacyjną lokalizację odcinka drogi krajowej
nr 28 objętego zakresem opracowania.

Rys. 7. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 28 Jasło (przejście) [16]

57

Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
wróć
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie

6.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z zakresem naruszenia
Zakres naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
pochodzącego od ruchu pojazdów, który odbywa się po analizowanym odcinku drogi
krajowej nr 28 – obwodnica Jasła przedstawiono w tabl. 20. W tabeli tej zestawiono
opis zakresu przekroczeń wartości dopuszczalnych w przyporządkowaniu do
poszczególnych odcinków, dla których wartość wskaźnika M określonego na
podstawie Mapy akustycznej [12] jest większa od 0. Do każdego odcinka przypisano
również priorytet narażenia na hałas, który określono na podstawie analiz
przeprowadzonych w ramach niniejszego Programu.
Tabl. 20. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanych
odcinków drogi krajowej nr 28 – obwodnica Jasła objętego zakresem opracowania
Programu ochrony środowiska przed hałasem
Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

1.

0+150

Do

2+500

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
gminy

Priorytet

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB na odcinku od km
0+800 do km 1+300 i od km 2+300 do km
2+400. Pozostałe budynki zlokalizowane na
tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

Jasło

Niski

6.1.3. Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 28 stanowi obwodnicę miasta Jasło.
W jego otoczeniu występują zróżnicowane formy zagospodarowania terenu
z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz ze
znacznym udziałem usług obcych. Zasięgi oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne sięgają na terenach otwartych do około 300
m od krawędzi jezdni. Wskaźnik M przyjmuje wartości większe od zera dla terenów
zlokalizowanych w sąsiedztwie odcinka drogi od km 0+150 do km 2+500,
co przedstawiono szczegółowo w tabl. 16 w poprzednim podrozdziale. Odcinkowi
temu przypisano w ramach Programu niski priorytet narażenia na hałas. Wskaźnik M
w jego sąsiedztwie przyjmuje wartości mniejsze od 10. W związku z tym faktem
i z założeniami przyjętymi w niniejszym Programie, działania naprawcze, które będą
podejmowane dla tego odcinka drogi, będą się zawierały w polityce długookresowej
i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Stan klimatu akustycznego w tym miejscu
zostanie sprawdzony na etapie wykonywania kolejnej mapy akustycznej i w razie
potrzeby w ramach tego opracowania zostaną zaproponowanej kolejne działania
mające na celu poprawę warunków akustycznych na analizowanych terenach.
Bardzo ważnym elementem działań zawierających się w ramach polityki
długookresowej jest właściwe planowanie przestrzenne. Polega ono przede
wszystkim na uniemożliwieniu powstawania nowych terenów podlegających ochronie
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akustycznej na obszarach, które zlokalizowane są w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Realizowanie właściwej polityki
planowania przestrzennego powinno ograniczyć powstawanie nowych miejsc,
w których wskaźnik M będzie przyjmował wysokie wartości i dla których konieczne
będzie podejmowanie kolejnych działań naprawczych.
Istotne również będzie podejmowanie w tym przypadku działań związanych
z edukacją społeczną, które prowadzone w sposób konsekwentny i systematyczny
mogą wpłynąć na poprawę stanu klimatu akustycznego na analizowanych terenach.
Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę:
promocji komunikacji zbiorowej, która jest alternatywą formą podróży dla
osób korzystających z samochodów,
promocji i edukacji w zakresie proekologicznego korzystania
z samochodów
promocji właściwego planowania przestrzennego uwzględniającego
zagrożenia hałasem.
Działania te powinny być skoordynowane i finansowane przede wszystkim
ze środków Zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie jak i jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji
pozarządowych, których statut określa prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie
ochrony środowiska. Dodatkowo środki na edukację społeczeństwa w zakresie
oddziaływania hałasu można pozyskiwać poprzez programy finansowe UE oraz
z pomocą sponsorów i mediów.
6.2. Uzasadnienie zakresu określonych w Programie zagadnień
6.2.1. Dane i wnioski ze sporządzonych map akustycznych
6.2.1.1 Charakterystyki terenów objętych Programem, w tym liczby
mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń
dopuszczalnych hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 28 znajduje się w miejscowości Jasło.
Odcinek rozpoczyna się w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej z ulicą 3 Maja,
a kończy na skrzyżowaniu dróg krajowych Nr 28 i 73. Z uwagi na fakt, iż przebiega
on częściowo przez miasto, w jego bezpośrednim otoczeniu występują zróżnicowane
formy zagospodarowania terenu, z przewagą zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej, ze znaczącym udziałem funkcji usługowych. Wzdłuż
pierwszej części opisywanego odcinka biegnie linia kolejowa Nr 108. W miarę
oddalania się od centrum miejscowości Jasło w kierunku północno-wschodnim
stopniowo zwiększa się udział obszarów przemysłowych, magazynowych oraz
zalesionych. Przedmiotowy odcinek przecina rzekę Jasionkę. Drugim ciekiem
wodnym, znajdującym się na opisywanym terenie jest rzeka Wisłoka [12].
Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych
o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę [12] w zasięgu pasa analizy
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się
analizowanym odcinku drogi krajowej nr 28 mieszkało 2 381 osób w 747 budynkach
mieszkalnych (według wskaźnika LDWN). Szacunkowa powierzchnia obszarów
narażonych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 8.7 km2.
W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia wartości dopuszczalnych
hałasu, których szczegółową specyfikację ujęto w rozdziale 6.1.2.
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6.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne źródeł hałasu mających
negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku
Poniżej w tabl. 21 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - techniczne
dla analizowanego odcinka drogi.
Tabl. 21 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej nr 28
– obwodnica Jasła [12]
Symbol
ident.
odcinka
(ID)
28_205_6

Nr
drogi

28

Początek
odcinka
[km]

205+600

Współrzędne geograficzne GPS
N

E

st.

min.

sek.

st.

min.

49

44

9,78

21

27

Koniec
odcinka
[km]

sek.

59,28 211+050

Współrzędne geograficzne GPS
N

E

st.

min.

sek.

st.

min.

sek.

49

45

24,9

21

30

23,64

Symbol
ident.
odcinka
(ID)

Nazwa odcinka

Wartość ŚDR wg
GPR 2005 [P/d]

Typ przekroju
drogowego

Klasa drogi

28_205_69

JASŁO (OBWODNICA)

17913

1x2

GP

6.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych
w Programie
6.2.2.1 Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska
W ramach niniejszego Programu przeanalizowano szereg opracowań
obejmujących swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany
odcinek drogi. Poniżej zestawiono analizowane dokumenty:
Strategia rozwoju powiatu jasielskiego na Lata 2007-2015 [38],
Program ochrony środowiska dla powiatu jasielskiego na lata 2010-2013
z perspektywą na lata 2014-2017 [39],
Strategia rozwoju gminy Jasło na lata 2000-2010 [40],
Plan rozwoju lokalnego gminy Jasło [41],
Strategia rozwoju miasta Jasła na lata 2007-2020 [42].
W pierwszym z wymienionych dokumentów: „Strategia rozwoju powiatu
jasielskiego na Lata 2007-2015” [38] nie poruszono zagadnień związanych
z oddziaływaniem hałasu drogowego.
W opracowaniu pn.: „Program ochrony środowiska dla powiatu jasielskiego na
lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” [39] stwierdzono, że problem
nadmiernego hałasu wynika przede wszystkim z ruchu drogowego. W 2007 roku
wykonano pomiary w sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych w Jaśle. Wartości
przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku w porze dnia kształtowały się
w granicach od 1.1 do 11.6 dB, zaś w nocy od 11.2 do 19.0 dB. Zaznaczono
natomiast, że dzięki egzekwowaniu kar, wzmożonej kontroli i lokalizacji nowych
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zakładów przemysłowych w rejonach pozamiejskich, udało się ograniczyć
przenikanie hałasu do środowiska.
W przedmiotowym dokumencie wyznaczono następujące cele:
opracowanie map akustycznych dla obszarów położonych wzdłuż
głównych ulic,
opracowanie programów ograniczania hałasu na obszarach
o intensywnej zabudowie położonych w pobliżu dróg o dużym natężeniu,
wprowadzenie
do
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla
poszczególnych terenów z wyznaczaniem obszarów ograniczonego
użytkowania wokół głównych dróg i linii kolejowych tam gdzie
przekroczony jest poziom ekwiwalentny w porze nocnej 55 dB,
ograniczenie negatywnego wpływu zakładów przemysłowych na klimat
akustyczny miasta Jasła,
budowa ekranów akustycznych na terenie miasta Jasła w miejscach
nasilonej emisji hałasu,
budowa obwodnicy miasta Jasła,
modernizacja taboru komunikacji autobusowej,
monitoring hałasu,
poprawa stanu technicznego dróg.
W „Strategii rozwoju gminy Jasło na lata 2000-2010” [40], i „Planu rozwoju
lokalnego gminy Jasło” [41] oraz „Strategii rozwoju miasta Jasła na lata 2007-2020”
[42] nie zawarto informacji na temat wpływu hałasu na stan środowiska.
6.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, mające wpływ na stan
akustyczny środowiska
Podstawowymi aktami prawa miejscowego określającymi warunki ochrony
akustycznej dla poszczególnych kategorii użytkowania przestrzeni miejskiej są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w chwili wykonywania
niniejszego Programu.
Wyniki analizy zostały przedstawione poniżej w tabl. 22, w której zawarto m.in.:
Nazwę dokumentu planistycznego (miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku –
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego)
Akt powołujący zawierający numer uchwały i datę jej podjęcia.
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Tabl. 22 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 28 – Jasło
/obwodnica/
L.p.

Nazwa dokumentu

Akt powołujący

Uwarunkowania dotyczące
klimatu akustycznego

1

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła

Uchwała Rady
Miejskiej Jasła Nr
LV/478/2009 z dn.
10.12 2009 r.

-

2

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla
obszarów Śródmieścia -Nr 44

Uchwała Rady
Miejskiej Jasła
nr LXVIII/500/2006
z dn. 25.09.2006 r.

-

3

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła dla
obszarów Śródmieścia -Nr 61

Uchwała Rady
Miejskiej Jasła nr
LXXV/604/2010 z dn.
18.10.2010 r.

-

4

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Grunwaldzka Floriańska- Nr 50

Uchwała Rady
Miejskiej Jasła nr
LXII/516/10 z dn.
15.03.2010 r.

Określono maksymalne poziomy
hałasu dla terenów zabudowy
mieszkaniowej MN/U, MN/MW/U
i usługowej U, UKD1, Uks1,
UP1, US1, ZP/US i ZP

5

Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Jasła dla obszaru
"Dzielnica Przemysłowo-Składowa
część Północno-Wschodnia

Uchwała Rady
Miejskiej Jasła nr
LXII/519/2010 z dn.
15.03.2010 r.

-

6

Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Jasła dla obszaru
"WARZYCE I Nr 38",

Uchwała Rady
Miejskiej Jasła nr
LXII/520/2010 z dn.
15.03.2010 r.

-

7

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła
Warzyce – II Nr 42

Uchwała Rady
Miejskiej Jasła nr
X/70/2011
z dn. 16.05.2011 r.
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6.3. Spis tabel i rysunków
Spis tabel:
Tabl. 20. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanych
odcinków drogi krajowej nr 28 – obwodnica Jasła objętego zakresem opracowania
Programu ochrony środowiska przed hałasem
Tabl. 21 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej nr 28
– obwodnica Jasła
Tabl. 22 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 28
Spis rysunków:
Rys. 7. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 28 Jasło (przejście) [16]
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7.

DROGA KRAJOWA NR 28 – PRZEJŚCIE PRZEZ SANOK

7.1. Część opisowa
7.1.1. Opis obszaru objętego zakresem Programu
Analizowany odcinek, będący fragmentem drogi krajowej nr 28, zlokalizowany
jest w miejscowości Sanok. Rozpoczyna się on na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28
z drogą wojewódzką nr 886, a kończy na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 28 i 84.
Z uwagi na fakt, iż opisywany odcinek stanowi przejście przez miasto, w jego
bezpośrednim otoczeniu występują zróżnicowane formy zagospodarowania terenu,
z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, ze znaczącym
udziałem funkcji usługowych. Niewielki udział w zagospodarowaniu terenu mają
użytki rolne. W pobliżu drogi krajowej znajdują się m.in. zakłady Stomil
(ul. Dworcowa), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Królowej Bony) oraz Góra
Parkowa. Przez opisywany obszar przebiega linia kolejowa oraz przepływają trzy
cieki wodne: San, Płowiecki i Sanoczek. Przedmiotowy odcinek położony jest na
granicy dwóch mezoregionów: Pogórze Dynowskie i Pogórze Bykowskie [13].
Granice obszaru analizowanego w niniejszym Programie stanowią izolinie
dopuszczalnych poziomów dźwięku określonych wskaźnikami L DWN i LN. Granice te
określono w opracowanej mapie akustycznej [13], która stanowi podstawę
niniejszego Programu. Sięgają one na terenach otwartych do około 350 m od
krawędzi jezdni. Obszar, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych
poziomów dźwięku, a tym samym stanowiący zakres niniejszego Programu ma
powierzchnię około 11.3 km2.
Na rys. 8 poniżej przedstawiono orientacyjną lokalizację odcinka drogi krajowej
nr 28 objętego zakresem opracowania.

Rys. 8. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 28 – Sanok (przejście) [16]
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7.1.2. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz
z zakresem naruszenia
Zakres naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
pochodzącego od ruchu pojazdów, który odbywa się po analizowanym odcinku drogi
krajowej nr 28 przedstawiono w tabl. 23. W tabeli tej zestawiono opis zakresu
przekroczeń wartości dopuszczalnych w przyporządkowaniu do poszczególnych
odcinków, dla których wartość wskaźnika M określonego na podstawie Mapy
akustycznej [13] jest większa od 0. Do każdego odcinka przypisano również priorytet
narażenia na hałas, który określono na podstawie analiz przeprowadzonych
w ramach niniejszego Programu.
Tabl. 23. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi krajowej nr 28 – Sanok (przejście) objęte zakresem opracowania
Programu ochrony środowiska przed hałasem
Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

1.

2.

3.

4.

5.

6.

271+100

271+550

272+300

272+450

273+750

274+100

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
Gminy

Priorytet

271+250

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 60 – 65 dB na całej długości
odcinka.

Sanok

Niski

272+300

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na odcinku od km
271+550 do km 271+700. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej
odległości od drogi znajdują się w zasięgach
oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.

Sanok
gmina
miejska

Niski

272+450

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB na całej długości
odcinka. W zasięgu oddziaływania poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o
wartości 65 – 70 dB w km 272+350 znajduje
się budynek szkoły i przedszkola.

Sanok
gmina
miejska

Bardzo
wysoki

273+450

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na odcinku od km
272+450 do km 272+800. Pozostałe budynki
zlokalizowane na tym odcinku w większej
odległości od drogi znajdują się w zasięgach
oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.

Sanok
gmina
miejska

Niski

274+100

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Sanok
gmina
miejska

Niski

274+650

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Sanok
gmina
miejska

Wysoki

Do
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Lp.

Orientacyjny
kilometraż
Od

7.

8.

9.

10.

11.

274+650

275+400

275+500

276+300

276+500

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości
poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikiem
LDWN

Nazwa
Gminy

Priorytet

275+400

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB na całej długości
odcinka.

Sanok
gmina
miejska

Średni

275+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB w rejonie km
275+400. Pozostałe budynki zlokalizowane na
tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne. W zasięgu oddziaływania
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB w km 275+450
znajduje się budynek dydaktyczny.

Sanok
gmina
miejska

Bardzo
wysoki

276+300

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB w rejonie km
275+800 oraz km 275+900 i km 276+250.
Pozostałe budynki zlokalizowane na tym
odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne.

Sanok
gmina
miejska

Średni

276+500

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 70 – 75 dB w rejonie km
276+450. Pozostałe budynki zlokalizowane na
tym odcinku w większej odległości od drogi
znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości
dopuszczalne. W zasięgu oddziaływania
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB w km 275+450
znajduje się budynek szkoły.

Sanok
gmina
miejska

Bardzo
wysoki

276+800

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie
poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem
LDWN o wartości 65 – 70 dB na całej długości
odcinka.

Sanok
gmina
miejska

Niski

Do

7.1.3. Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Analizowany odcinek drogi krajowej nr 28 stanowi przejście przez miasto.
W jego otoczeniu występują zróżnicowane formy zagospodarowania terenu
z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz ze
znacznym udziałem usług obcych. Zasięgi oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne sięgają na terenach otwartych do około 350
m od krawędzi jezdni. Wskaźnik M przyjmuje wartości większe od zera dla terenów
zlokalizowanych w sąsiedztwie jedenastu krótszych odcinków, co przedstawiono
szczegółowo w tabl. 23 w poprzednim podrozdziale. Trzem z nich (od km 272+300
do km 272+450, od km 275+400 do km 275+500 i od km 276+300 do km 276+500)
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przypisano w ramach Programu bardzo wysoki priorytet narażenia na hałas, z uwagi
na fakt iż w ich sąsiedztwie w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie większym
niż dopuszczalny, zlokalizowane są budynki szkolne oraz przedszkole. W związku
z tym faktem, dla wszystkich tych odcinków należy podjąć działania naprawcze
w pierwszej kolejności (zarówno w ramach strategii krótkookresowej jak i polityki
długookresowej). Dla pozostałych odcinków działania naprawcze mogą być
realizowane w późniejszym czasie (w ramach polityki długookresowej).
Pierwszym i najważniejszym działaniem naprawczym w ramach strategii
krótkookresowej, realizowanym zarówno dla odcinków o bardzo wysokim jak
i niższych priorytetach, będzie budowa obwodnicy miejskiej w ciągu drogi krajowej nr
28. Będzie ona miała duży wpływ na stan klimatu akustycznego na analizowanych
terenach. Nowowybudowana obwodnica, przejmie część ruchu (szczególnie
ciężkiego i o charakterze tranzytowym) z istniejącej drogi krajowej. Z uwagi na fakt,
że natężenie ruchu oraz udział procentowy pojazdów ciężkich w potoku ruchu są,
obok prędkości pojazdów, najważniejszymi parametrami, które mają wpływ na stan
klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg, należy spodziewać się znacznej poprawy
warunków akustycznych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi krajowej nr 28. Redukcja natężenia ruchu (w tym ruchu ciężkiego),
wpłynie również pozytywnie na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przedmiotowym odcinku drogi, co jest wartością dodaną w aspekcie
ochrony środowiska. Po realizacji obwodnicy wskazane byłoby wykonanie przez
Zarządcę drogi, oprócz analizy akustycznej dla nowowybudowanej drogi, również
przeglądów ekologicznych dla odcinków, które posiadają priorytet bardzo wysoki.
W ramach tych opracowań będzie możliwość sprawdzenia w jakim stopniu warunki
akustyczne w sąsiedztwie drogi uległy poprawie i czy konieczne jest podjęcie
dodatkowych działań naprawczych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań opisanych powyżej jest
Zarządzający odcinkiem drogi krajowej nr 28 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Skuteczność wszystkich zastosowanych
i planowanych działań naprawczych zostanie oceniona na podstawie analizy
wyników kolejnej edycji Map akustycznych dla dróg krajowych w 2012 r.
Poniżej w tabl. 24 przedstawiono harmonogram oraz orientacyjne koszty
działań naprawczych, które będą wykonywane dla przedmiotowego odcinka drogi.
Tabl. 24. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 28 –
przejście przez Sanok wraz z orientacyjnymi kosztami
Harmonogram realizacji
działania

Opis działania
Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi
krajowej nr 28

Od

Do

2019 r.

2020 r.

Orientacyjne
koszty
345 mln zł

Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność realizacji
właściwego planowania przestrzennego w sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi.
Należy to do obowiązków właściwych organów administracji publicznej. Przede
wszystkim nie należy zezwalać na powstawanie nowych terenów podlegających
ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu
pojazdów o poziomie większym niż dopuszczalny. Szczegółowe zasady właściwego
planowania przestrzennego opisano w rozdziale 0 niniejszego Programu.
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7.2. Uzasadnienie zakresu określonych w Programie zagadnień
7.2.1. Dane i wnioski ze sporządzonych map akustycznych
7.2.1.1 Charakterystyki terenów objętych Programem, w tym liczby
mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz zakresu przekroczeń
dopuszczalnych hałasu w środowisku
Analizowany odcinek, będący fragmentem drogi krajowej nr 28, zlokalizowany
jest w miejscowości Sanok. Rozpoczyna się on na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28
z drogą wojewódzką nr 886, a kończy na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 28 i 84.
Z uwagi na fakt, iż opisywany odcinek stanowi przejście przez miasto, w jego
bezpośrednim otoczeniu występują zróżnicowane formy zagospodarowania terenu,
z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, ze znaczącym
udziałem funkcji usługowych. Niewielki udział w zagospodarowaniu terenu mają
użytki rolne. W pobliżu drogi krajowej znajdują się m.in. zakłady Stomil
(ul. Dworcowa), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Królowej Bony) oraz Góra
Parkowa. Przez opisywany obszar przebiega linia kolejowa oraz przepływają trzy
cieki wodne: San, Płowiecki i Sanoczek. Przedmiotowy odcinek położony jest na
granicy dwóch mezoregionów: Pogórze Dynowskie i Pogórze Bykowskie [13].
Wg szacunków wykonanych w ramach Map akustycznych dla dróg krajowych
o natężeniu ruchu powyżej 16 400 pojazdów na dobę [13] w zasięgu pasa analizy
niekorzystnego oddziaływania hałasu emitowanego przez pojazdy poruszające się
analizowanym odcinkiem drogi krajowej nr 28 mieszka 10 564 osób w 4 499
budynkach mieszkalnych (według wskaźnika LDWN). Szacunkowa powierzchnia
obszarów narażonych na oddziaływanie hałasu wynosi ok. 11.3 km2.
W analizowanym obszarze stwierdzono naruszenia wartości dopuszczalnych
hałasu, których szczegółową specyfikację ujęto w rozdziale 7.1.2.
7.2.1.2 Charakterystyki techniczno - akustyczne źródeł hałasu mających
negatywny wpływ na poziom hałasu w środowisku
W tabl. 25 przedstawiono szczegółowe dane lokalizacyjno - techniczne dla
analizowanego odcinka drogi.
Tabl. 25 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej nr 28
– Sanok (przejście) [13]
Symbol
Współrzędne geograficzne GPS
Początek
ident.
Nr
odcinka
odcinka drogi
[km]
N
E
(ID)
28_271_1

28

271+100

st.

min.

sek.

st.

min.

sek.

49

34

9,66

22

9

0,54

Koniec
odcinka
[km]

276+800

Współrzędne geograficzne GPS
N
st.

min.

49

33

E
sek.

st.

25,08 22

min.

sek.

12

59,94

Symbol
ident.
odcinka
(ID)

Nazwa odcinka

Wartość ŚDR wg
GPR 2005 [P/d]

Typ przekroju
drogowego

Klasa drogi

28_271_1

SANOK/PRZEJŚCIE/

20401

1x2

GP
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7.2.2. Analiza materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych
w Programie
7.2.2.1 Istniejące powiatowe lub gminne programy ochrony środowiska
W ramach niniejszego Programu przeanalizowano szereg opracowań
obejmujących swym zakresem tereny, na których zlokalizowany jest analizowany
odcinek drogi. Poniżej zestawiono analizowane dokumenty:
Strategia Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013 [43],
Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2007-2015 [44],
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sanok na lata 20102013 z perspektywą do roku 2017 [45],
Strategia Rozwoju miasta Sanok na lata 2000-2010 [46].
W „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2004 – 2013” [43] oraz
„Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2007-2015” [44] nie zawarto informacji
dotyczących oddziaływania hałasu na środowisko.
W kolejnym analizowanym dokumencie: „Programie Ochrony Środowiska dla
Gminy Sanok na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017” [45], jako jeden
z celów, określono dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków zapobiegawczych. W latach 2006 i 2007
zostały przeprowadzone pomiary hałasu drogowego przez WIOŚ. Poziomy
dopuszczalne zostały przekroczone w dzień o 10 dB, a w nocy o 15 dB. W Programie
uznano, że największe zagrożenie hałasem pochodzi od drogi krajowej nr 28, drogi
wojewódzkiej nr 886 oraz licznych dróg powiatowych
Po wykonaniu pomiarów hałasu pochodzącego od zakładów przemysłowych,
nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku.
Za cele krótkoterminowe wyznaczono w przedmiotowym dokumencie:
zwiększenie liczby ścieżek rowerowych i spacerowych,
rozpoznanie lokalizacji obszarów w których przekroczenia
poziomów dopuszczalnych są największe.
Za cele długoterminowe wyznaczono natomiast:
remonty nawierzchni dróg,
rozwój transportu rowerowego,
wprowadzenie
i
propagowanie
systemu
przewozów
kombinowanych (rower z innymi środkami lokomocji).
W „Strategii Rozwoju miasta Sanok na lata 2000-2010” [46] nie poruszono kwestii
związanej z ochroną klimatu akustycznego.
7.2.2.2 Przepisy prawa, w tym prawa miejscowego, mające wpływ na stan
akustyczny środowiska
Podstawowymi aktami prawa miejscowego określającymi warunki ochrony
akustycznej dla poszczególnych kategorii użytkowania przestrzeni miejskiej są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W ramach wykonywania
niniejszego Programu dokonano szczegółowej analizy wszystkich miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w chwili wykonywania
niniejszego Programu.
Wyniki analizy zostały przedstawione poniżej w tabl. 26, w której zawarto m.in.:
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Nazwę dokumentu planistycznego (miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku –
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego)
Akt powołujący zawierający numer uchwały i datę jej podjęcia.
Tabl. 26 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 28 na odcinku Sanok
(przejście)
L.p.

Nazwa dokumentu

Akt powołujący

Uwarunkowania dotyczące klimatu
akustycznego

1

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego w dzielnicy
Olchowice Miasta Sanoka
o nawie „Kosynierów I”

Uchwała Rady
Miasta Sanok nr
VII/43/11 z
dn.31.04.2011 r.

-

2

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego w dzielnicy Błonie
w Sanoku

Uchwała Rady
Miasta Sanok nr
LXIV/487/10 z dn.
16.09.2010 r.

-

3

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego w dzielnicy
Śródmieście m. Sanoka,
o nazwie „Jagiellońska- I”

Uchwała Rady
Miasta Sanok nr
LXII/460/10 z dn.
17.06.2010 r.

-

4

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego „Błonie I”
terenu położonego w dzielnicy
Błonie w Sanoku

Uchwała Rady
Miasta Sanok nr
XXXIX/303/09 z
dn. 29.01.2009 r.

-

5

Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Sanoka

Uchwała Rady
Miasta Sanok nr
LV/417/10 z dn.
18.02.2010 r.

Na obszarach zabudowy mieszkaniowej
z usługami (M4) oraz istniejącego
rzemiosła dopuszcza się lokalizowanie
w zabudowie mieszkaniowej usług pod
warunkiem, że nie spowoduje to
pogarszania warunków życia
mieszkańców w zakresie hałasu,
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7.3. Spis tabel i rysunków
Spis tabel:
Tabl. 23. Tereny zagrożone hałasem zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanego
odcinka drogi krajowej nr 28 – Sanok (przejście) objęte zakresem opracowania
Programu ochrony środowiska przed hałasem
Tabl. 24. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla odcinka drogi krajowej nr 28 –
przejście przez Sanok wraz z orientacyjnymi kosztami
Tabl. 25 Dane lokalizacyjno-techniczne analizowanego odcinka drogi krajowej nr 28
Tabl. 26 Zestawienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
obowiązujących na terenach sąsiadujących z drogą krajową nr 28 na odcinku
Spis rysunków:
Rys. 8. Orientacyjna lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 28 – Sanok (przejście) [16]

71

Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
wróć
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie

8.

STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE

Obowiązek opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim
o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie” wynika z przepisów
art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska [1] oraz wymogów Dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku na terenie całej Unii
Europejskiej [7].
Wykonawcą opracowania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego
jest firma EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Celem opracowania jest określenie niezbędnych działań i wskazanie
priorytetów tworzących podstawę ograniczenia poziomu hałasu do wartości
dopuszczalnych.
Odcinki dróg objęte zakresem Programu stanowią najbardziej obciążone
ruchem pojazdów ciągi dróg krajowych województwa podkarpackiego (o średnim
rocznym natężeniu ruchu wynoszącym ponad 6 mln pojazdów). Należą do nich:
Droga krajowa nr 4 – odcinek Machowa - Pilzno,
Droga krajowa nr 4 – odcinek Klęczany - Rzeszów,
Droga krajowa nr 4 – odcinek Rzeszów - Łańcut,
Droga krajowa nr 4 – odcinek Przeworsk (przejście),
Droga krajowa nr 28 – odcinek Jasło (obwodnica),
Droga krajowa nr 28 – odcinek Sanok (przejście).
Podstawą dla wykonania Programu oraz zasadniczym źródłem informacji
o skali zagrożenia hałasem w otoczeniu tych odcinków dróg były opracowane w 2007
r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad mapy akustyczne [8] ÷ [13].
Na ich podstawie oraz w ramach licznych dodatkowych analiz, w tym wizji i ocen
terenowych, zidentyfikowano w obrębie poszczególnych ciągów dróg odcinki
o największych przekroczeniach dopuszczalnych poziomów hałasu w ich otoczeniu.
Analizę tą wykonano m.in. na podstawie sporządzonych map, które obrazują rozkład
wskaźnika charakteryzującego wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu oraz map wskaźnika M (elementy Map akustycznych), odzwierciedlających
skalę przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców
narażonych na taki hałas w analizowanym obszarze.
Większość problemów uwzględnionych w Programie odnosi się do terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Ustalając listę priorytetów
w zakresie ochrony przed hałasem na tych terenach, brano pod uwagę zarówno
wielkość przekroczenia poziomu dopuszczalnego, jak i liczbę zagrożonych
mieszkańców. Przyjęto założenie, że Program powinien jasno określać priorytet
działań i decyzje – w pierwszej kolejności zrealizowane powinny zostać
przedsięwzięcia ochronne dla obszarów najbardziej zagrożonych hałasem, natomiast
rozwiązania problemów w rejonach mniej zagrożonych powinny być przesunięte
w czasie i etapowane.
W celu pełnego rozpoznania aktualnego stanu klimatu akustycznego
w otoczeniu analizowanych odcinków dróg, jak i podejmowanych bądź planowanych
działań mogących mieć wpływ na jego dalsze kształtowanie, przed określeniem
ostatecznych wskazań niniejszego Programu przeanalizowane zostały również
obowiązujące i aktualnie opracowywane dokumenty o charakterze strategicznorozwojowym.
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W ramach opracowywania niniejszego Programu przeanalizowano wyniki
obliczeń akustycznych przedstawione w opracowanych Mapach akustycznych [8] ÷
[13] oraz zaproponowano działania, których realizacja powinna doprowadzić do
poprawy stanu akustycznego w otoczeniu problemowych odcinków dróg. Podzielono
je na następujące grupy:
I. Działania krótkookresowe (w ramach strategii krótkookresowej),
stanowiące podstawowy zakres niniejszego Programu ochrony
środowiska przed hałasem.
II. Działania długookresowe (w ramach polityki długookresowej), których
realizacja przewidywana jest w horyzoncie czasowym dłuższym niż czas
obowiązywania niniejszego Programu,
III. Działania związane z edukacją społeczną, które powinny być
prowadzone w sposób ciągły, zarówno w zakresie działań
długookresowych, jak i krótkookresowych.
Strategia krótkookresowa stanowi faktyczny zakres niniejszego Programu. W jej
ramach zawarto działania, których celem jest spowodowanie poprawy klimatu
akustycznego w tych miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku są w chwili obecnej największe oraz tam gdzie na
oddziaływanie hałasu narażona jest największa liczba osób. W celu
wyselekcjonowania takich obszarów posłużono się określonym w rozporządzeniu
Ministra Środowiska [2] wskaźnikiem M, którego wielkość uzależniona jest od dwóch
wyżej wymienionych parametrów. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem
w pierwszej kolejności powinny być wykonane działania mające na celu redukcję
poziomu dźwięku na obszarach, dla których wskaźnik M posiada najwyższą wartość.
W tym celu na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy map
akustycznych [8] ÷ [13] w ramach których opracowano rozkład wskaźnika M na
terenach sąsiadujących z odcinkami dróg, będących przedmiotem niniejszego
Programu. Na podstawie tej analizy każdemu odcinkowi nadano odpowiednie
priorytety w zależności od wielkości wskaźnika M oraz wielkości przekroczeń
poziomu hałasu. Priorytety te określają, na których z analizowanych odcinków
działania mające na celu poprawę stanu klimatu akustycznego powinny zostać
wykonane w pierwszej kolejności. Na potrzeby niniejszego Programu dokonano
podziału wskaźnika M na cztery grupy, o przyjętym zakresie jego wartości dla danej
grupy. Dla każdej z nich przypisano priorytet, z jakim powinny być podjęte działania
mające na celu ograniczenie poziomu hałasu. Podział ten przedstawiono poniżej
w tabl. 1.
Tabl. 27. Zestawienie priorytetów z jakim powinny być podjęte działania mające na
celu ograniczenie poziomu hałasu w stosunku do wartości wskaźnika M
Priorytet działań

Wartość wskaźnika M
Od

Do
powyżej 100

Bardzo wysoki
Wysoki

50

100

Średni

10

50

Niski

1

10

W ramach priorytetu bardzo wysokiego znalazły się tereny położone
w sąsiedztwie odcinków dróg krajowych o długości ponad 6 km. Na obszarach
sąsiadujących z nimi należy w pierwszej kolejności podjąć działania, które będą miały
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na celu redukcję poziomu hałasu. Poniżej na rys. 9 przedstawiono długość odcinków
dróg analizowanych w ramach niniejszego Programu przyporządkowanych do
poszczególnych priorytetów działań.

Rys. 9. Zestawienie długości odcinków dróg analizowanych w ramach Programu
ochrony środowiska przed hałasem, dla których wskaźnik M przyjmuje wartości
większe od 0
Dodatkowo najwyższy priorytet działań mających na celu ograniczenie poziomu
hałasu zaproponowano dla odcinków dróg, w sąsiedztwie których zlokalizowane są
takie budynki podlegające ochronie akustycznej jak: szpitale, szkoły, przedszkola,
internaty, domy opieki społecznej itp. Zgodnie z takim tokiem postępowania budynki
te zostaną objęte działaniami mającymi na celu poprawę klimatu akustycznego w ich
sąsiedztwie w pierwszej kolejności. Orientacyjną lokalizację odcinków w podziale na
poszczególne priorytety przedstawiono oddzielnie dla każdego analizowanego ciągu
w załączniku graficznym opracowania.
W ramach strategii krótkookresowej założono spełnienie następującego celu
kierunkowego niniejszego Programu:
Ograniczenie zasięgu uciążliwości akustycznych tzw. „gorących
punktów” reprezentowanych w niniejszym Programie w postaci odcinków
dróg o bardzo wysokim priorytecie w możliwie najefektywniejszy sposób.
Dla osiągnięcia powyższego celu założono realizację w perspektywie strategii
krótkookresowej następujących działań polegających głównie na konsekwentnej
realizacji:
planów inwestycyjnych GDDKiA, polegających m.in. na budowie autostrady
A4 oraz obwodnic miejskich, przy czym należy przyjąć jako zasady;
wykonanie skutecznych zabezpieczeń akustycznych dla nowych odcinków
dróg, niedopuszczenie możliwości powstawania nowych terenów
podlegających ochronie akustycznej w ich sąsiedztwie (wskazanie dla
prowadzonej polityki planowania przestrzennego) oraz przeprowadzenie
remontu nawierzchni dotychczasowych odcinków dróg krajowych
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zastępowanych obwodnicami wraz z wprowadzeniem (w uzasadnionych
przypadkach) elementów trwałego uspokojenia ruchu,
zapisów opracowań środowiskowych, które będą wykonane dla
przebudowanych do chwili obecnej (np. dla drogi krajowej nr 4 na odcinku
Machowa – Łańcut) i przebudowywanych w przyszłości odcinków dróg
przede wszystkim w zakresie niezbędnych działań, mających na celu
poprawę klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie
akustycznej.
W ramach działań realizowanych w zakresie polityki długookresowej zwrócono
szczególną uwagę na potrzebę budowy kolejnych obwodnic miast, w szczególności
obwodnicy Przeworska i Sanoka. Realizacja tych inwestycji spowoduje przejęcie
przez nowoprojektowane drogi części ruchu (szczególnie o charakterze tranzytowym)
z istniejących odcinków dróg zlokalizowanych w centrum tych miast. Spowoduje to
poprawę stanu klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących z istniejącymi
drogami.
Istotne jest, aby nowe inwestycje drogowe nie pogarszały stanu klimatu
akustycznego na terenach podlegających ochronie przeciwdźwiękowej. W przypadku
budowy obwodnic, które spowodują spadek natężenia ruchu, a co z tym związane
poprawę klimatu akustycznego na odcinkach dróg, które będą nimi zastąpione,
należy uwzględnić prawidłowe zabezpieczenie terenów, które będą zlokalizowane
w bliskim sąsiedztwie nowych odcinków dróg. Na terenach tych może nastąpić
pogorszenie warunków akustycznych w związku z oddziaływaniem ruchu pojazdów.
Należy dla terenów podlegających ochronie akustycznej, zlokalizowanych
w sąsiedztwie obwodnic, zaprojektować i wykonać odpowiednie zabezpieczenia
przeciwdźwiękowe.
Kolejnym elementem polityki długookresowej jest konieczność wypełniania
prawa w zakresie ochrony przed hałasem w przypadku nowych inwestycji.
Planowanie nowych odcinków dróg (w tym również obwodnic) powinno być
realizowane w taki sposób, aby przebiegały one (o ile tylko jest to możliwe) po
terenach nie podlegających ochronie akustycznej w odpowiedniej odległości od
budynków mieszkalnych. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku,
tereny podlegające ochronie akustycznej powinny być zabezpieczone przed
oddziaływaniem ruchu pojazdów przez zastosowanie odpowiednich urządzeń
przeciwdźwiękowych lub rozwiązań technicznych. Jeżeli ich zastosowanie jest
niemożliwe np. z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, powinno się dążyć do
zmiany funkcji lub wykupu przez Zarządcę drogi terenów, których nie można
zabezpieczyć przed działaniem hałasu o poziomie większym niż dopuszczalny.
Należy zaznaczyć, że wykupy nieruchomości są praktykowane tylko i wyłącznie na
wniosek strony po decyzji sądu.
Jednym z najważniejszych aspektów polityki długookresowej jest właściwe
planowanie przestrzenne w sąsiedztwie dróg. Nie należy zezwalać na powstawanie
nowych terenów podlegających ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu
o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Właściwe pod względem
akustycznym planowanie przestrzenne powinno się również charakteryzować
lokalizowaniem nowych odcinków dróg na terenach nie objętych ochroną akustyczną,
o czym wspomniano już wcześniej.
W ramach strategii długoterminowej zawierają się również techniczne działania
mające na celu poprawę klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg krajowych
objętych zakresem Programu, które miałyby być realizowane w ramach kolejnych
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Programów ochrony środowiska przed hałasem. W zakresie tego elementu polityki
długookresowej należy na etapie kolejnego Programu ponownie przeanalizować stan
klimatu akustycznego i w przypadku konieczności podjąć działania naprawcze, dla
terenów którym w ramach niniejszego opracowania przypisano priorytet wysoki,
średni i niski (ze względów ekonomicznych zdecydowano, że działania naprawcze na
tych terenach będą zrealizowane w późniejszym czasie). Możliwe jest natomiast
nakładanie na Zarządcę dróg (w ramach przeglądów ekologicznych lub analiz
porealizacyjnych) obowiązku tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania
w przypadku braku możliwości zastosowania innych form ochrony akustycznej dla
odcinków dróg posiadających co najmniej niski priorytet.
W ramach strategii długoterminowej zawiera się również ocena niniejszego
Programu ochrony środowiska przed hałasem oraz realizacja zmian wynikających ze
zmiany stanu akustycznego w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg w czasie
obowiązywania niniejszego Programu.
Realizacja wszystkich elementów Programu możliwa jest wyłącznie przy
współpracy różnych podmiotów. Jej finansowanie spoczywać będzie przede
wszystkim na Zarządcy dróg krajowych, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. Dodatkowo finansowanie może zostać wsparte ze środków
unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i funduszy strukturalnych),
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dotacji budżetu państwa, środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz
nadwyżki operacyjnej. Koszty działań naprawczych przedstawiono poniżej w tabl. 28.
Tabl. 28. Harmonogram działań naprawczych, które będą realizowane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wraz z orientacyjnymi kosztami
Nazwa odcinka
drogi

Droga krajowa
nr 4 na odcinku
Machowa Pilzno

Droga krajowa
nr 4 na odcinku
Klęczany Rzeszów

Harmonogram realizacji
działania

Opis działania

Orientacyjne
koszty

Od

Do

Budowa Autostrady A4 Tarnów - Rzeszów,
na odcinku Tarnów (W. Krzyż) - W. Dębica
Pustynia

Lipiec
2010 r.

Grudzień
2012 r.

1 750 mln zł

Budowa ekranów akustycznych
zaproponowanych w raporcie
oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi
krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa na
odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 613+767.3"

Lipiec
2009 r.

Kwiecień
2011 r.

585 mln zł *

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów
na odcinku od węzła Dębica Pustynia do
węzła Rzeszów Zachodni od km 537+550
do km 570+300

Czerwiec
2010 r.

Październik
2012 r.

1 730 mln zł

Budowa ekranów akustycznych
zaproponowanych w "Aktualizacji raportu
oddziaływania na środowisko dla odcinka
drogi krajowej nr 4 Trzciana - Rzeszów w
zakresie lokalizacji ekranów akustycznych"

2012 r.

2013 r.

31 mln zł
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Nazwa odcinka
drogi

Droga krajowa
nr 4 na odcinku
Rzeszów Łańcut

Droga krajowa
nr 4 na odcinku
przejście przez
Przeworsk
Droga krajowa
nr 28 na
odcinku
obwodnicy
Jasła

Harmonogram realizacji
działania

Opis działania

Orientacyjne
koszty

Od

Do

Budowa autostrady A4 Rzeszów –
Jarosław na odcinku węzeł Rzeszów
wschód – węzeł Wierzbna od km 581+250
do km 622+450

Wrzesień
2010 r.

Lipiec
2013 r.

2 195 mln zł

Budowa ekranów akustycznych
zaproponowanych w raporcie
oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi
krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa na
odcinku Machowa - Łańcut km 527+456 613+767.3"

Lipiec
2009 r.

Kwiecień
2011 r.

585 mln zł *

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla
przebudowy odcinka drogi krajowej nr 4

Listopad
2011 r.

Kwiecień
2012 r.

60 tys. zł

Budowa autostrady A4 Rzeszów –
Jarosław na odcinku węzeł Rzeszów
wschód – węzeł Wierzbna od km 581+250
do km 622+450

Wrzesień
2010 r.

Lipiec
2013 r.

2 195 mln zł

Budowa obwodnicy Przeworska w ciągu
drogi krajowej nr 4

2016 r.

2017 r.

85 mln zł

- **

-

-

-

Droga krajowa
nr 28 na
Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi
odcinku
2019 r.
2020 r.
345 mln zł
krajowej nr 28
przejście przez
Sanok
*) całościowy koszt przebudowy drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa – Łańcut
**) działania naprawcze dla odcinka drogi krajowej nr 28 (obwodnica Jasła) będą realizowane zgodnie
z opisem zawartym w rozdziale 6.1.3 Programu

Dla zapewnienia efektywnego postępu realizacji działań wyznaczonych
w Programie ochrony środowiska przed hałasem, niezbędnym jest prowadzenie jego
monitorowania
i
kontroli.
Odpowiednie
przeprowadzanie
weryfikacji
i dokumentowania postępów pozwoli na ewentualną korektę działań jak również na
wykazanie skuteczności i celowości podejmowanych inwestycji. Podstawowymi
elementami kontroli powinny być:
sporządzane przez Zarządcę dróg i przekazywane do Marszałka
Województwa Podkarpackiego corocznie – do końca marca za rok poprzedni
raporty dotyczące postępów w realizacji działań zawartych w Programie,
kolejny Program ochrony środowiska przed hałasem (na lata 2015 -2019),
który stanowić będzie ostateczną weryfikację i podsumowanie efektów
niniejszego opracowania,
monitoring hałasu wykonywany przez zarządzających drogami w ramach
Generalnego Pomiaru Hałasu (GPH) oraz w postaci wyrywkowych badań
szczegółowych, prowadzonych w ramach przygotowywania opracowań
środowiskowych dla inwestycji drogowych (np. raportów o oddziaływaniu na
środowisko czy analiz porealizacyjnych)
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Dla jednoznacznego wykazania celowości i skuteczności proponowanych
działań Zarządca dróg powinien wykonać pomiary hałasu na wyszczególnionych
w Programie odcinkach dróg: przed podjęciem działań oraz po zrealizowaniu
wszystkich wskazanych zadań dla danych odcinków dróg. Wyniki pomiarów będą
przekazywane w rocznych sprawozdaniach do Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
Do obowiązków organów administracji, w szczególności starostów powiatów,
wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Rzeszowie należy przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego informacji o wydawanych decyzjach dla odcinków
dróg objętych Programem mających wpływ na realizację niniejszego Programu,
przede wszystkim na emisję hałasu do środowiska.
Organami administracji odpowiedzialnymi za wydawanie aktów prawa
miejscowego w zakresie związanym z realizacją Programu są rady gmin w obszarze
których położone są tereny objęte zakresem Programu (miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Koordynacja i kontrola realizacji Programu
należy do kompetencji samorządu Województwa Dolnośląskiego. Funkcje kontrolne
w stosunku do zarządzających drogami pełni Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska.
Odpowiedzialnym za realizację niniejszego Programu ochrony środowiska
przed hałasem jest Zarządca infrastruktury drogowej (obecnie Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad).
Na podstawie analizy wyników obliczeń wykonanych w ramach Programu
należy stwierdzić, że proponowane działania naprawcze spowodują poprawę klimatu
akustycznego na terenach sąsiadujących z analizowanymi odcinkami dróg
krajowych. Skuteczność tych działań zostanie jednak zweryfikowana na etapie
wykonywania kolejnej mapy akustycznej oraz opracowań środowiskowych
realizowanych przez GDDKiA. Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych
działań naprawczych należy je określić na etapie wykonywania kolejnego Programu
ochrony środowiska przed hałasem.

78

Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
wróć
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie

9.

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU

LAeq

–

Równoważny poziom dźwięku

LDWN

–

Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach
(dB) (wskaźnik hałasu dla pory dziennej, wieczornej i nocnej)

LN

–

Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony
w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy
w roku, rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz.
6.00 (wskaźnik hałasu dla pory nocnej)

LD

–

Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony
w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia
w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz.
18:00)

LW

–

Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony
w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru
w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz.
22:00)

Wskaźnik M

–

Wskaźnik charakteryzujący wielkość przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu oraz liczbę mieszkańców
na danym terenie

Dz. U.

–

Dziennik Ustaw

SDR

–

Średni dobowy ruch w roku podawany w pojazdach na dobę [P/d]

GPR

–

Generalny Pomiar Ruchu

GPH

–

Generalny Pomiar Hałasu

GDDKiA

–

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

WIOŚ

–

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

DK

–

Droga Krajowa
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2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku
Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400
pojazdów na dobę - ciąg drogi krajowej nr 4 na odcinku od km 529+200 do km
538+200 (Machowa – Pilzno /obwodnica/)
Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400
pojazdów na dobę - ciąg drogi krajowej nr 4 na odcinku od km 582+100 do km
589+100 (Klęczany - Rzeszów)
Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400
pojazdów na dobę - ciąg drogi krajowej nr 4 na odcinku od km 602+300 do km
614+600 (Rzeszów -Łańcut)
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Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Przebudowa drogi
krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa na odcinku Machowa – Łańcut
km 527+456 – km 613+767.30, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa
Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Kraków, 2006 r.
Aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko dla odcinka drogi krajowej
nr 4 Trzciana – Rzeszów w zakresie lokalizacji ekranów akustycznych, Biuro
Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.,
Kraków, 2008 r.
www.mapa-szukacz.pl - 22.08.2011 r.
http://www.ulc.gov.pl/_download/opracowania/porkraj_07.pdf
http://www.stat.gov.pl/gus
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ZAŁĄCZNIK NR 1. NOWE DOSTĘPNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ZAKRESIE
OGRANICZANIA HAŁASU
Opisy zawarte w [47] i [48] definiują sposoby oceny oraz sposoby i metody
ochrony środowiska przed większością niekorzystnych oddziaływań. Poniżej
zamieszczono opis działań mających na celu ochronę środowiska przed hałasem
drogowym, który stanowi obecnie jeden z największych problemów ochrony
środowiska.
W niniejszym opisie odchodzi się od tradycyjnego spojrzenia na ochronę przed
nadmiernym hałasem, w którym wyróżnia się trzy strefy:
strefę emisji (miejsce powstawania hałasu),
strefę rozwiązań ochronnych,
strefę imisji (miejsce odbioru hałasu – użytkownik terenu,
mieszkaniec).
Dotychczasowe podejście zakłada możliwość zastosowania urządzeń ochrony
tylko w środkowej strefie. Zazwyczaj ogranicza się to do wprowadzenia ekranów
akustycznych pomiędzy źródłem a odbiorcą dźwięku. Zabezpieczenia te nie zawsze
są możliwe do wykonania ze względów technicznych (lokalizacja, niezbędne
parametry geometryczne i akustyczne itp.), krajobrazowych i ekonomicznych.
W miejsce to zaleca się stosowanie rozwiązań kompleksowych, gdzie strefą
rozwiązań ochronnych obejmuje się strefę emisji i imisji hałasu). Połączenie różnych
sposobów i metod w obu strefach umożliwia uzyskanie efektu skumulowanej ochrony
przed hałasem drogowym i niekiedy innymi niekorzystnymi oddziaływaniami np.
zanieczyszczeniem powietrza.

Rys.10. Strefy emisji i imisji hałasu oraz obszar rozwiązań ochronnych
w uniwersalnym podejściu do ochrony przed hałasem drogowym
Działania w strefie emisji dotyczą przede wszystkim zmniejszenia efektu
generowania hałasu przez pojazdy u źródła, czyli w przekroju drogi. Działania
w strefie imisji dotyczą stosowania odpowiednich środków ochrony odbiorcy
i powinny one mieć na celu ograniczenie hałasu do wartości dopuszczalnych na
granicy działki, do której zarządzający posiada tytuł prawny – zgodnie z zapisami
ustawy Prawo ochrony środowiska [1].
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Metody i środki ochrony przed nadmiernym hałasem można podzielić według
poniższego zestawienia. Ochrona przed hałasem drogowym w strefie emisji:
a) Pojazd i kierowca;
konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj stosowanych
opon,
metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców.
b) Projektowanie dróg, dobór poszczególnych elementów drogi;
lokalizacja drogi i jej otoczenie,
przekrój podłużny drogi,
przekrój poprzeczny drogi,
nawierzchnia drogi,
częściowe i pełne przekrycia drogi oraz tunele.
c) Organizacja ruchu;
regulacja natężenia ruchu pojazdów,
regulacja struktury pojazdów,
regulacja płynności i prędkości ruchu,
uspokojenie ruchu.
Na część z nich zarządca drogi może mieć wpływ na etapie wykonywania
i uzgadniania dokumentacji projektowej – b), oraz zarządzania drogą – c), natomiast
część jest niezależna od działań zarządcy drogi – a).
Do sposobów i metod ochrony przed hałasem drogowym w strefie imisji należą:
Urządzenia zlokalizowane na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem
hałasu a odbiorcą:
ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana,
wały (ekrany) ziemne,
kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym,
zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków
mieszkalnych,
pasy zieleni izolacyjnej.
Metody i środki związane z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem
budynku oraz jego izolacją przed oddziaływaniami akustycznymi:
lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległości
od tras komunikacyjnych,
zmiana przeznaczenia funkcji budynku,
domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków
zlokalizowanych prostopadle w stosunku do drogi.
W dalszej części rozdziału przedstawiono krótkie opisy wymienionych wyżej
sposobów i urządzeń ochrony przed hałasem:
Natężenie ruchu pojazdów
Wielkość natężenia ruchu jest najbardziej znaczącym czynnikiem wpływającym
na poziom emitowanego hałasu od drogi. Jednocześnie jest to element, na którego
wzrost zarządca drogi nie ma wpływu.
Przedmiotowe odcinki dróg krajowych mają na celu między innymi prowadzenie
ruchu tranzytowego (obsługa międzyregionalna) w związku z czym nie jest możliwe
wyeliminowanie tego ruchu bez stworzenia alternatyw. Analizowane odcinki dróg we
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wszystkich przypadkach poza funkcją tranzytową łączą w sobie również funkcję
mającą na celu obsługę ruchu lokalnego tj. dojazdu do miasta i/lub obsługi ruchu
wewnątrz miasta.
W przypadku ruchu tranzytowego istnieje możliwość skierowania go na
obwodnice (po ich realizacji, które są przewidziane w planach inwestycyjnych
województwa zarządców dróg), przy czym działanie to odniesie największy skutek
w odniesieniu do ruchu ciężkiego. Jednakże lokalny ruch dojazdowy pozostanie
nawet po realizacji obwodnic.
W związku z powyższym w zakresie wpływu na natężenie ruchu zarządca drogi
ma ograniczone możliwości ponieważ nie może wpłynąć na ograniczenie ruchu bez
realizacji alternatywnych połączeń. Ponadto, nawet mimo zrealizowania połączeń
alternatywnych, część ruchu pozostanie z uwagi na fakt, iż celem podróży
w analizowanym przypadku nie jest tranzyt przez miasto tylko dotarcie do niego.
W ramach inwestycji planowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad dla odcinków dróg objętych niniejszym Programem są przewidziane
do realizacji obwodnice Przeworska i Sanoka.
Konstrukcja pojazdu (zawieszenie, kształt – współczynnik opływu), konstrukcja
silnika, rodzaj stosowanych opon
Sposoby ochrony związane z konstrukcją pojazdów poruszających się po
drodze należą do grupy metod niezależnych od działań zarządców dróg. Można je
określić, jako quasi-metody ochrony, gdyż są one uzależnione od działań grupy
właścicieli pojazdów oraz obowiązujących przepisów i norm.
Należy zaznaczyć, że prace wszystkich liczących się koncernów
samochodowych mają na celu miedzy innymi obniżenie generowanego hałasu przez
pojazdy zarówno tego pochodzącego od styku opony i nawierzchni jak i tego
generowanego przez silniki.
Należy stwierdzić, iż Zarządca dróg objętych zakresem niniejszego Programu
nie ma wpływu na konstrukcję pojazdów, a co za tym idzie na ograniczenie emisji
hałasu z tym związanej.
Lokalizacja drogi i jej otoczenie
Wśród tej grupy środków ochronnych można wydzielić dwie podgrupy:
metody i środki możliwe do zastosowania na etapie lokalizacji
inwestycji,
metody i środki możliwe do zastosowania na etapie przebudowy
istniejącej drogi.
W pierwszym przypadku jest możliwe zastosowanie rozwiązań sytuacyjnych np.
maksymalne odsunięcie projektowanej drogi od obszarów chronionych, w drugim
przypadku te możliwości są bardzo mocno ograniczone ze względu na istniejące
zagospodarowanie terenu. W przypadku nowoprojektowanych dróg (np. dróg
ekspresowych i dróg wyższych klas technicznych) zaleca się, w miarę dostępności
terenu, odsunięcie osi drogi o minimum 100 - 500 m od krawędzi obszaru
chronionego akustycznie. W przypadku braku możliwości poprowadzenia drogi
w odległości zapewniającej komfort akustyczny na terenach objętych ochroną
konieczne jest wykonanie zabezpieczeń akustycznych. Z uwagi na to, że przeważnie
w przypadku nowoprojektowanych odcinków dróg dostępność (skrzyżowania, zjazdy)
jest ograniczona, istnieje techniczna możliwość wykonania skutecznych
zabezpieczeń przed hałasem.
85

Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
wróć
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie

W drugim przypadku (na etapie przebudowy istniejącej drogi) wykonanie
efektywnych zabezpieczeń może być ograniczone ze względu na dodatkowe zajęcie
terenu. Ponadto w przypadku przebudowy istniejących odcinków dróg bardzo często
występuje problem powstający na styku potrzeby zapewnienia ochrony akustycznej
i jednoczesnego zapewnienia dostępności do drogi publicznej mieszkańcom
mającym swoje posesje zlokalizowane wzdłuż tej drogi – problem dużej liczby
zjazdów.
Rozwiązania opisane powyżej są możliwe do zastosowania na analizowanych
w ramach niniejszego Programu odcinkach dróg. Poniżej na fot. 1 oraz fot. 2
przedstawiono powyżej opisane sytuacje, na przykładzie innych odcinków dróg
w Polsce.

Fot. 1. Wykorzystanie ekranujących własności wykopu (droga krajowa nr 4 na
odcinku Kraków - Tarnów)

Fot. 2. Konieczność zapewnienia zjazdu do posesji – przerwanie ciągłości ekranu
akustycznego i słaba jego skuteczność (droga krajowa nr 4 na odcinku
Kraków - Tarnów)
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Profil podłużny drogi
Jednym z ważniejszych elementów mających wpływ na generowanie hałasu
jest pochylenie podłużne drogi – im jest ono większe, tym generowany hałas jest
większy, głównie od pojazdów ciężkich (hałaśliwych). Na etapie projektu możliwe jest
analizowanie pochylenia podłużnego drogi, wobec czego na obszarach chronionych
i w otoczeniu obiektów chronionych zaleca się stosowanie łagodniejszych spadków,
o wielkości nie przekraczającej 3 %.
Opisany powyżej element należy uwzględnićna etapie projektowania nowych
odcinków dróg mogących znacznie oddziaływać na sąsiadujące z nimi tereny, które
mogą być objęte zakresem kolejnego Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla województwa podkarpackiego.
Przekrój poprzeczny drogi
Wśród elementów przekroju poprzecznego można wyróżnić dwie grupy działań
mające wpływ na poziom dźwięku:
- Liczba możliwych pojedynczych potoków pojazdów samochodowych –
liczba jezdni i pasów ruchu.
Zwiększenie liczby pasów ruchu może wpłynąć na poziom generowanego
dźwięku ze względu na upłynnienie ruchu i przesunięcie źródła hałasu
w stosunku do odbiorcy.
- Ukształtowanie i pokrycie terenu otaczającego drogę: pochylenie skarp,
sposób umocnienia skarp, pasów zieleni, pasów dzielących, (trawa,
wykończenie twarde – płyty betonowe, chodnikowe, kostka brukowa itp.).
Odpowiednie ukształtowanie skarpy wykopu z zastosowaniem zieleni może
stanowić bardzo dobry sposób ochrony przed hałasem w bezpośrednim
sąsiedztwie źródła hałasu, natomiast zastosowanie powierzchni twardej
zwiększy zasięg oddziaływania.
Przy projektowaniu odcinków dróg, które mogą się znaleźć w zakresie
kolejnego Programu ochrony środowiska przed hałasem należy uwzględnić
odpowiednie ukształtowanie i pokryciu terenu otaczającego drogę w taki sposób, aby
możliwe było zastosowanie urządzeń ochrony przeciwdźwiękowej.
Nawierzchnia drogi
Rodzaj i stan techniczny nawierzchni drogi ma bardzo duży wpływ na emisję
hałasu. Większa szorstkość powierzchni jezdni powoduje dodatkowe emisje na styku
koło – nawierzchnia, stąd typowe nawierzchnie przeważnie betonowe są
„głośniejsze” niż bitumiczne przy jednakowych parametrach ruchu (natężenie,
prędkość pojazdów).
Znane są obecnie zastosowania tzw. „cichych nawierzchni”, których
właściwości akustyczne otrzymuje się dzięki odpowiedniemu doborowi i wykonaniu
warstw ścieralnych betonu asfaltowego. Szacuje się, że redukcja emisji hałasu może
wynieść około 3 do 5 dB. Efekt ten niestety zmniejsza się w czasie wraz ze zużyciem
nawierzchni i pogorszeniem własności nawierzchni, a także jej zabrudzeniem
(w przypadku nawierzchni porowatych).
Zmniejszenie efektu redukcji hałasu może być spowodowane zniszczeniem
nawierzchni (powstanie spękań i ubytków warstwy ścieralnej, koleiny). Remont lub
przebudowa nawierzchni może w znaczącym stopniu zmniejszyć emisję hałasu,
a przez to ograniczyć konieczność zastosowania innych, drogich środków ochrony.
87

Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg
wróć
w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 6 milionów przejazdów rocznie

Analizowane drogi z uwagi na ilość pojazdów jakie się po nich poruszają nadają
się do zastosowania „cichych nawierzchni”. Nawierzchnie te z uwagi na droższą
technologię wykonania i utrzymania są preferowane na odcinkach o dużym
natężeniu ruchu oraz większych prędkościach.
Należy zaznaczyć, że zastosowanie „cichych nawierzchni” bardzo często jest
i powinno być połączone z innymi środkami ochrony akustycznej np. wymuszenie
przestrzegania ograniczeń prędkości wraz z zastosowaniem środków poprawiających
płynność ruchu. Wówczas efekt skumulowany kilku działań jest zdecydowanie
większy i wyraźnie odczuwalny dla społeczeństwa.
Płynność ruchu
Głównym problemem, zwłaszcza w miastach i dojazdach do miast, związanym
z hałasem jest duża liczba zatrzymań pojazdów na skrzyżowaniach na których
działają sygnalizacje świetlne i stojących w korkach ulicznych. Aby zwiększyć
płynność ruchu i ograniczyć liczbę zatrzymań, podczas których pojazdy emitują
większy hałas, stosuje się różnego rodzaju systemy sterujące ruchem:
- tworzenie efektu tzw. „zielonej fali” na pojedynczych ciągach lub sterowanie
obszarowe, gdy pojazdy poruszające się z określoną prędkością nie muszą
zatrzymywać się na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
- regulacja kierunku ruchu na pasach jednej jezdni (fot. 3) – zmiana kierunku
ruchu na pasach wewnętrznych w okresach dużego obciążenia jednej
relacji (np. w trakcie godzin szczytu komunikacyjnego, podczas masowych
imprez itp.).

Fot. 3. Przykład sterowania ruchem na drodze jednojezdniowej, czteropasowej
w pobliżu terenów targowych, gdzie następują znaczne problemy z płynnością ruchu
w określonych kierunkach i porach dnia (Niemcy – Monachium)
Uspokojenie ruchu
Elementy uspokojenia ruchu stosowano w Polsce do tej pory na odcinkach
dróg, gdzie ich głównym celem jest ograniczenie prędkości pojazdów. Pośrednio
powodowało to zmniejszenie emisji poziomu dźwięku. Skuteczność tego typu
rozwiązań może wskazywać, że można je zalecać w obszarach, gdzie konieczne jest
obniżenie poziomu dźwięku o określoną wartość. Do środków tych możemy zaliczyć:
- ograniczenia prędkości w postaci oznakowania pionowego,
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foto- i wideoradary oraz kontrola prędkości na odcinku drogi, połączone
z odpowiednim oznakowaniem (fot. 4),
- zmniejszenie szerokości pasa ruchu poprzez zastosowanie różnego typu
szykan, malowania itp., zmianę rodzaju nawierzchni jezdni (fot. 5) – celem
takiego działania jest „wymuszenie” na kierowcach jazdy z prędkością
wskazaną oznakowaniem, co uzyskuje się za sprawą odpowiedniego
geometrycznego ukształtowania przekroju drogowego
- zmiana kierunku prowadzenia ruchu na skrzyżowaniu poprzez
zastosowanie ronda (fot. 6).
Szacuje się, że zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu ronda w stosunku
do innych typów skrzyżowań może wahać się od 2 do 5 dB. Duże znaczenie
w przypadku kształtowania własności akustycznych ronda ma sposób
wypełnienia wyspy centralnej. Jeden z lepszych wyników otrzymuje się, gdy
wykorzystuje się dodatkowo tłumiący charakter pokrycia terenu (trawa).
Obecne przepisy określające prędkość dopuszczalną w obszarach
zabudowanych (okres pomiędzy 5:00 a 23:00 – 50 km/h i okres pomiędzy 23:00
a 5:00 – 60 km/h) nie sprzyjają ochronie akustycznej. Prędkość pojazdów jest jednym
z najważniejszych czynników wpływających na emisję hałasu. Prędkość około 50
km/h jest prędkością pożądaną przy ochronie akustycznej – z badań wynika że
pojazdy przy tej prędkości generują najmniej hałasu. W związku z tym, że w porze
nocy (pomiędzy godziną 22:00 a 6:00) wartości dopuszczalne hałasu są bardziej
restrykcyjne wskazanym byłoby doprowadzenie do jednolitej prędkości (wynoszącej
50 km/h) w obszarach zabudowy dla całej doby. Jednak działanie to powinno być
połączone z innymi działaniami, które doprowadzą do tego że pojazdy będą na tych
odcinkach poruszać się z obowiązującą prędkością. Do działań tych mogą należeć
np.: odpowiednie zaprojektowanie przekroju poprzecznego drogi (szykany),
zaprojektowanie sygnalizacji świetlnych w taki sposób, aby tzw. „zielona fala” była
zaprojektowana na prędkość 50 km/h, wprowadzenie systemu wideo i fotoradarów.
-

Fot. 4. Fotoradar w pobliżu miejsca wymagającego ograniczenia prędkości
(droga krajowa nr 4 Kraków - Tarnów)
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Fot. 5. Przykład zastosowania środków wymuszających uspokojenie ruchu
w m. Puławy (droga wojewódzka nr 824)

Fot. 6. Przykład ograniczenia prędkości i jednoczesnego utrzymania płynności ruchu
poprzez zastosowanie ronda (droga krajowa nr 52 - Wadowice)

Ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana
Obecnie jest to najpowszechniej stosowany sposób ochrony przed hałasem,
głównie ze względu na swoje zalety:
małe zajęcie terenu,
łatwość montażu,
dobra efektywność (pod warunkiem ich prawidłowego rozwiązania),
akceptowalne koszty (w przypadku typowych rozwiązań),
estetyka rozwiązań pod warunkiem spełnienia przynajmniej podstawowych
zasad dotyczących „rytmu” elementów powtarzalnych, proporcji, porządku
rozwiązania, harmonii, kontrastu, dopasowania do otaczającego terenu,
kolorystyki (są to najczęściej podawane elementy w instrukcjach i zasadach
projektowania).
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Podczas analizy wyboru ekranów, jako środka ochrony przed nadmiernym
hałasem należy jednak wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki wpływające na jego
efektywność:
ukształtowanie zabudowy mieszkaniowej wzdłuż dróg (liczba zjazdów
i skrzyżowań, powiązana z koniecznością budowy dróg serwisowych),
wysokość i odległość od drogi obiektów chronionych, budynki powinny
znajdować się w cieniu akustycznym ekranu,
gęstość sieci podziemnych, wpływająca na możliwość lokalizacji ekranu,
odsunięcie ekranu od źródła dźwięku ze względu na ograniczenia
widoczności na skrzyżowaniach i zajazdach.
Najczęściej stosowane ekrany dzielą się na dwa typy pod względem ich
sposobu funkcjonowania:
ekrany odbijające (refleksyjne),
ekrany
pochłaniające
(absorpcyjne),
o
większej
skuteczności
od refleksyjnych.
Biorąc pod uwagę materiały, z jakich zbudowane są ekrany, a jakie są dostępne
na rynku można zastosować ekrany:
betonowe: modułowe lub z elementów prefabrykowanych,
drewniane,
metalowe,
przeźroczyste,
mieszane, z możliwością podtrzymania roślinności pnącej.
Wysokość standardowych ekranów powinna się wahać od 3 do 5 m. Niższe
ekrany mogą być stosowane na szczycie wałów ziemnych lub w przypadku
przebiegu drogi w nasypie. Zastosowanie ekranów wyższych powinno być
poprzedzone analizą ekonomiczną ich zastosowania, gdyż ze względu na dodatkowe
obciążenia boczne muszą posiadać specjalne konstrukcje wsporcze.
Bez względu na zastosowane parametry, faktyczna efektywność ekranów
akustycznych w postaci ściany może wynosić do kilkunastu decybeli. Wybór
zasadności zastosowania, a następnie typu i materiału ekranu powinny być
rozpatrywane na wczesnym etapie projektowania rozwiązań drogowych,
z uwzględnieniem dodatkowej zajętości terenu oraz efektów wizualnych
(krajobrazowych).
Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące lokalizacji urządzeń w obszarze
pasa drogowego oraz sposób funkcjonowania ekranów akustycznych, są one
najczęściej stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (w pobliżu źródła dźwięku).
W przypadku pojedynczych obiektów wymagających ochrony przy użyciu ekranów
akustycznych powinno się wykonać analizę ekranowania bezpośrednio przy obiekcie,
które będzie stanowiło jednocześnie ekran i pełne ogrodzenie posesji/obiektu. W
niektórych tego przypadkach powinno się wykonać również analizę ekonomiczną
budowy ekranów akustycznych – przypadki, gdzie ekonomicznie uzasadnione może
być wykupienie obiektu zamiast budowa ekranów (pod warunkiem uzyskania zgody
właścicieli obiektu). W analizie takiej należy również uwzględnić koszty późniejszego
utrzymania, konserwacji i remontów ekranów akustycznych.
Działania naprawcze polegające na budowie ekranów akustycznych
proponowano do zastosowania dla wielu odcinków dróg objętych zakresem
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niniejszego opracowania (głównie dla płatnego odcinka drogi krajowej nr 8 Wrocław Oleśnica).
Przykład zastosowania ekranu akustycznego przedstawiono poniżej na fot. 7.

Fot. 7. Przykład typowego zastosowania ekranu akustycznego na autostradzie A4
Wały ziemne
Wały ziemne stanowią jeden z najskuteczniejszych sposobów ochrony przed
hałasem, którego efektywność w zależności od położenia odbiorcy może wynosić
nawet do 25 dB. Możliwość stosowania tego rozwiązania jest jednak często bardzo
ograniczona ze względu na konieczność pozyskania dodatkowego terenu, stąd
stosuje się je głównie poza miastami na terenach z zabudową rozproszoną lub
w obszarach
chronionych.
Przykład
zastosowania
tego
typu
ochrony
przeciwdźwiękowej na przedstawiono na fot. 8.

Fot. 8. Przykład wału ziemnego chroniącego zabudowę przed oddziaływaniem
hałasu (odcinek drogi krajowej nr 4 Kraków - Tarnów)
Kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym
Kombinacja ekranu ziemnego z ekranem akustycznym jest jednym
ze skuteczniejszych rozwiązań w ochronie przed hałasem drogowym. Ma lepszą
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efektywność od samego ekranu, a jednocześnie wymaga mniejszej zajętości terenu
od samego wału ziemnego. Jednak, podobnie jak wał, jest to rozwiązanie, które
można zastosować jedynie na obszarze o niewielkiej ilości zjazdów i skrzyżowań.
Na fot. 9 przedstawiono przykład zastosowania kombinacji ekranu ziemnego (wału)
z ekranem akustycznym.

Fot. 9. Przykład kombinacji ekranu ziemnego z ekranem akustycznym (droga krajowa
nr 4 na odcinku Kraków - Tarnów)
Zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków mieszkalnych
Zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków mieszkalnych –
np. garaże, obiekty handlowe itp. to najefektywniejszy sposób ochrony w strefie
imisji. Przykład ekranowania obiektów podlegających ochronie akustycznej przez
inne budynki przedstawiono na fot. 10. Ten sposób zabezpieczenia przed
nadmiernym hałasem powinien zostać przewidziany i zaprojektowany na etapie
planowania zagospodarowania obszaru zabudowy mieszkaniowej.
Na każdym z analizowanych odcinków dróg jest możliwy do zastosowania
sposób ekranowania obiektów mieszkalnych przez inne budynki nie podlegające
ochronie akustycznej, działanie to nie leży natomiast w zakresie działań i możliwości
Zarządzających tymi drogami.

Fot. 10. Ekranowanie obiektów mieszkalnych przez garaże usytuowane
bezpośrednio przy ulicy
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Pasy zieleni izolacyjnej
Pasy zieleni izolacyjnej są najmniej skutecznym środkiem z punktu widzenia
ochrony przed hałasem – spadek hałasu wynosi około 0.5 dB na 1 m szerokości
gęstego żywopłotu (nie więcej jednak niż 5 dB). Warto jednak pamiętać, że pasy
zieleni izolacyjnej pełnią jednocześnie rolę filtra chroniącego przed niektórymi
zanieczyszczeniami powietrznymi oraz pyłem pochodzącym z dróg.
Z uwagi na małą skuteczność akustyczną nie proponowano stosowania pasów
zieleni izolacyjnej dla odcinków dróg objętych zakresem niniejszego opracowania.
Lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległości od tras
komunikacyjnych
Ze względu na ograniczenie oddziaływania od dróg o dużym natężeniu ruchu
zaleca się lokalizować nowe budynki mieszkalne poza jego zasięgiem.
W rzeczywistości sposób ten przy obecnym sposobie podziału ewidencyjnego
i zagospodarowania terenu jest mało realny do zastosowania.
Zmiana przeznaczenia funkcji budynku
Zmiana przeznaczenia funkcji budynku stanowi często zalecany, ale w praktyce
mało realny do zastosowania sposób przeciwdziałania negatywnym skutkom emisji
hałasu. Bardzo często jest on nie do spełnienia ze względu na fakt, iż wewnątrz
budynku przy określonej funkcji niezbędne jest dotrzymanie mniejszych niż
występujące wartości dopuszczalnych hałasu. Dlatego poza zmianą funkcji
niezbędne są niekiedy dodatkowe prace wynikające z konieczności dostosowania
obiektu do nowej funkcji. Zmiana przeznaczenia funkcji budynku może nastąpić
w myśl obecnie obowiązujących przepisów po ustanowieniu obszaru ograniczonego
użytkowania. W ramach działań mających na celu ograniczenie oddziaływania ruchu
drogowego w zakresie hałasu odbywającego się po analizowanych w ramach
niniejszego Programu odcinkach dróg, proponowano utworzenie obszaru
ograniczonego użytkowania tylko w przypadkach, kiedy zastosowanie innych form
ochrony nie było możliwe. Po jego utworzeniu możliwa będzie zmiana przeznaczenia
funkcji budynków zlokalizowanych w jego zakresie.
Wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na elewacji
Metoda ta jest możliwa do zastosowania głównie w przypadku nowych
budynków. Polega ona na budowie przed chronioną elewacją przeźroczystej ściany,
spełniającej określone warunki (wytrzymałość na dodatkowe obciążenia od wiatru,
przewietrzalność przestrzeni pomiędzy ścianą a budynkiem, uwarunkowania
przeciwpożarowe itd.). W przypadku istniejących budynków często te warunki są nie
do spełnienia. Można natomiast stosować taką formę zabezpieczenia
przeciwhałasowego na budynkach, które mają zostać wybudowane w sąsiedztwie
odcinków dróg objętych zakresem niniejszego opracowania.
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Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

wróć
Projekt

w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz
na podstawie art. 77, art. 81 ust. 1 i 2, art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
Określa się zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr III/38/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć
Uzasadnienie
Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach sprawowania mecenatu
kulturalnego

realizuje

misję

ochrony

materialnego

dziedzictwa

kulturowego.

Rokrocznie podmioty ubiegające się o dotacje na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
otrzymują środki finansowe umożliwiające ratowanie najbardziej zniszczonej
substancji materialnej podkarpackich zabytków i dających szansę na przywrócenie
im dawnej świetności.
Dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy z beneficjentami oraz
zmieniające się przepisy prawa wymagają wprowadzenia modyfikacji zasad
i kryteriów udzielania dotacji ww. zakresie.

Ich celem jest z jednej strony

zapewnienie zgodności z obowiązującymi unormowaniami prawnymi, z drugiej zaś
uwzględnienie uwag i zastrzeżeń wnioskodawców. Wprowadzone zmiany służą
większej przejrzystości zasad i kryteriów udzielania dotacji i tym samym zwiększeniu
celowości środków wydatkowanych na zabytki z budżetu Województwa.

wróć
Załącznik do uchwały ………………......
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Z dnia……………………………………..

Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze województwa podkarpackiego
§1
1. Z budżetu Województwa Podkarpackiego mogą być udzielane dotacje celowe na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, zwane dalej dotacjami, jeżeli zabytek
ten spełnia łącznie następujące kryteria:
1) znajduje się na terenie Województwa Podkarpackiego,
2) jest udostępniany publicznie do celów niekomercyjnych,
3) nie jest wyłączony do użytku prywatnego,
4) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe,
5) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacją na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku mogą być finansowane nakłady konieczne, obejmujące:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich
całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku
kolorystyki;
4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie
przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
8) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
9) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonywania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
10) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
i odgromowej
11) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu.
3. Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczane są
w pierwszej kolejności na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane unikatowych zabytków Podkarpacia:
1) wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
UNESCO;
2) uznanych za pomnik historii;
3) włączonych do parku kulturowego;
4) najcenniejszych obiektów w skali kraju i regionu spośród wpisanych do
wojewódzkiego rejestru zabytków.
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§2
1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem
zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny
do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa
rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Wnioskodawca może wystąpić z więcej niż jednym wnioskiem o dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane jeżeli wykonywane będą przy
więcej niż jednym zabytku.
§3
1. Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym samym zabytku
w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów
koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek, o którym mowa w ust.1, posiada
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona wysokości do
100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
3. Jeśli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1 wymaga niezwłocznego
podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, dotacja może być również udzielona w wysokości do 100 % nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
4. Podmiot ubiegający się o dotację wyższą niż 50% nakładów koniecznych jest
zobowiązany do uzasadnienia swojego wniosku w formularzu wniosku oraz
dołączenie:
1) w przypadku opisanym w ust. 2 - opinię sporządzoną przez Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) w przypadku opisanym w ust. 3 - opinię sporządzoną przez Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz, gdy wniosek dotyczy prac przy
zabytku nieruchomym, odpowiednią ekspertyzę uprawnionego w tym zakresie
rzeczoznawcy.
5. Łączna kwota dotacji udzielonych na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekroczyć
wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót
budowlanych.
6. Kwota dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego nie może być mniejsza niż
10 000 złotych i nie może być większa niż 30 000 złotych na zabytki ruchome oraz
nie może być mniejsza niż 10 000 złotych i nie może być większa niż 200 000
złotych na zabytki nieruchome
7. Dotacja może być wyższa od kwot, o których mowa w ust. 6 w przypadku, gdy
istnieje zagrożenie dla zabytku wynikające z postępującej, znaczącej jego degradacji
powstałej między innymi w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych np. kataklizmów,
katastrof budowlanych. Postanowienia ust. 4, pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli w trakcie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku, Beneficjent pozyska dodatkowe środki finansowe
z innych źródeł, nieprzewidziane na etapie składania wniosku lub faktyczne koszty
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realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych okażą się
niższe od planowanych kwota dotacji może być niższa niż 10 000 zł.
9. W ramach przyznanej dotacji rozliczone mogą być koszty wykonania prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych powstałych od dnia
złożenia wniosku.
§4
1. Podstawą udzielenia dotacji – według zasad określonych w niniejszej uchwale –
jest wniosek o przyznanie dotacji złożony przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę i adres wnioskodawcy;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) wnioskowaną kwotę dotacji;
4) zakres i rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
planowanych do dofinansowania dotacją;
5) termin zakończenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku objętych wnioskiem;
6) harmonogram
i
kosztorys
przewidywanych
prac
konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
7) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku lub informację
o wystąpieniu o takie środki do innych podmiotów;
8) wykaz prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł
dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych;
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
2) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków;
3) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu zarządzającego
podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt;
4) dokument stanowiący o podstawie działalności wnioskodawcy w przypadku
fundacji, stowarzyszeń;
5) fotograficzną dokumentację zabytku obrazującą stan obiektu;
6) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które mają być
przedmiotem dotacji;
7) dodatkowe opinie, o których mowa w § 3 ust.4 i ust.7 dla podmiotów ubiegających
się o dotację o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 5 ust.3;
8) kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku.
4. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności
podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na wydatki niekwalifikowalne (odzyskiwany
podatek VAT), zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo – budowlane
nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji.
5. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 1, nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
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§5
1. Wnioski o dotacje należy kierować do Departamentu Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie lub przesłać na adres korespondencyjny Urzędu.
2. Wnioski o dotację należy składać do 28 lutego każdego roku kalendarzowego
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się
o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
wymagające niezwłocznego podjęcia. W tym przypadku należy dołączyć dokumenty,
o których mowa w § 3 ust.4 pkt. 2.
4. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej lub
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego.
5. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji na realizację prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych podejmuje na wniosek
Zarządu Województwa Podkarpackiego – Sejmik Województwa Podkarpackiego
w formie uchwały przy uwzględnieniu kwoty w budżecie Województwa
Podkarpackiego.
6. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie ma charakteru
roszczeniowego.
§6
1. Zasady i kryteria udzielania dotacji określone niniejszą uchwałą, wykaz
Beneficjentów i rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku oraz wysokość przyznanych dotacji podawane są do
publicznej wiadomości - na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego
www.wrota.podkarpackie.pl, zakładka Kultura – Zabytki.
2. Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zostaną powiadomieni
pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.
3. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego,
są zobowiązani do zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych,
promocyjnych i wydawnictwach oraz w kontaktach z mediami informacji
o dofinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku z budżetu Województwa Podkarpackiego.
§7
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego powołuje Komisję, której zadaniem jest
ocena zgłoszonych wniosków o dotację na realizację prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
2. W przypadkach określonych w § 5 ust. 3 nie ma zastosowania ust.1.
3. Ocena wniosków przez Komisję, o której mowa w ust. 1 następuje przy
uwzględnieniu następujących kryteriów:
a) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem
jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla
społeczeństwa (dodatkowe opinie konserwatorów zabytków), liczba punktów 1-5,

wróć
zabiegów

b) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający
konserwatorskich, liczba punktów 1-5,
c) uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz udział finansowy podmiotu
występującego o dotację, inne źródła finansowania prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, liczba punktów 1-5
d) kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
dotowanych uprzednio z budżetu Województwa Podkarpackiego, liczba punktów 1-5,
2. Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 20 pkt.
§8

1. Wnioski o dotacje złożone po terminie o którym mowa w § 5 ust. 2 nie będą
rozpatrywane z zastrzeżeniem § 5 ust.3.
2. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu przez pracowników Departamentu Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego pod względem ich formalnej zgodności z zasadami określonymi
niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.
3. W trakcie oceny formalnej Wnioskodawca ma możliwość jednorazowej poprawy
błędów i uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
4. Wnioski spełniające wymogi formalne ocenia Komisja, o której mowa w § 7.
§9
1. Uchwała, o której mowa w § 5 ust. 5, stanowi podstawę do zawarcia pisemnej
umowy z Beneficjentem. Umowa określa:
- kwotę przyznanej dotacji,
- rodzaj i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na
realizację których przyznano dotację,
- termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia danego roku
budżetowego,
- termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej
dotacji.
2. Jeżeli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej Beneficjent jest
zobowiązany w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji – do
złożenia aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku.
3. Beneficjent może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas ma on obowiązek
pisemnie powiadomić Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
o swojej decyzji w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
4. Nie złożenie aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w terminie o którym mowa
w ust. 2 jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
5. Wszelkie zmiany dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wynikłe w trakcie realizacji
umowy powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Departamentu Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego celem ich akceptacji pod rygorem zwrotu
otrzymanej dotacji.
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6. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu,
który może być podpisany wyłącznie przed upływem terminu realizacji prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
7. W przypadku obniżenia przez Beneficjenta wysokości wkładu własnego, Dotujący
ma prawo proporcjonalnie obniżyć wysokość dotacji. Pobrana w nadmiernej
wysokości dotacja podlega zwrotowi zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
8. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania przez okres pięciu lat od
rozliczenia dotacji oryginałów dokumentów dotyczących dotowanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
9. Województwo Podkarpackie może zobowiązać Beneficjenta do złożenia
w wyznaczonym terminie sprawozdania częściowego z wykonania prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
§ 10
1. Województwo Podkarpackie ma prawo do kontroli rzetelności realizowanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku zgodnie
zawartą umową o udzieleniu dotacji, zarówno w trakcie realizacji, jak i po jego
zakończeniu poprzez:
a) analizę złożonych dokumentów finansowych i sprawozdań merytorycznych
w celu potwierdzenia ich wiarygodności;
b) wizytowanie i kontrolę wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wybranych Beneficjentów, zgodnie z zapisami
zawartej umowy o udzieleniu dotacji;
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest przez osoby upoważnione
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i polega na:
a) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie
dotowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytków z przepisami prawa i zawartą umową;
b) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanych prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, ich zgodności
z przepisami prawa i umową.
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/ PROJEKT /
UCHWAŁA NR ........................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
z dnia .........................................................
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury.
Na podstawie art. 1 ust. 4, art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.z 2001 r. Nr 13,
poz.123 z późn. zm.) oraz art. 14 ust 1 pkt. 3 i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1
W Uchwale Nr XLI/775/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, wprowadza się następującą zmianę:
1) tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury „ .

§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury.

Projekt przygotowano zgodnie z opublikowanymi zmianami w ustawie z dnia
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
obejmującymi

m.in. art. 7a regulujący zakres dorocznych nagród za osiągnięcia

w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, którego ust. 3, obecnie
brzmi: „Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w drodze rozporządzenia, a organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
w drodze uchwał, określą szczegółowo warunki i tryb przyznawania nagród, o których
mowa …”.
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UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ................................... 2012 roku

Projekt

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa
Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu
„Moje Boisko - Orlik 2012” w 2012 roku.
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.
1240 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu
Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na
realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2012 roku.
2. Wysokość dofinansowania dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego
wyniesie nie więcej jak 333 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące
złotych), i nie więcej jak 33% wartości realizowanego zadania.
3. Wykaz jednostek, którym udziela się pomocy finansowej stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Województwo Podkarpackie przeznacza na udzielenie pomocy finansowej
jednostkom, o których mowa w §1 ust. 3 środki finansowe w kwocie ogółem
11 988 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt
osiem tysięcy złotych).
§3
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczenia środków dotacji celowej określone zostaną w umowach zawartych
pomiędzy Województwem Podkarpackim, a jednostkami samorządu terytorialnego
o których mowa w § 1 ust.3.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

wróć

W budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 rok zaplanowane są
środki w wysokości 11 988 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy
36 kompleksów sportowych - V edycji programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Mając na uwadze powyższe, proponuje się przydzielić środki finansowe na
budowę wnioskowanych kompleksów sportowych, szczególnie w gminach, które do
tej pory nie mają wybudowanych boisk w ramach programu „Moje Boisko
– Orlik 2012”.

Załącznik do uchwały nr ………
wróć
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ………..

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udziela się pomocy finansowej w formie
dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012 na realizację programu
„Moje Boisko – Orlik 2012”

L.p.

Jednostka
samorządowa

Lokalizacja kompleksu sportowego

Kwota
w tys. zł

1.
2.
3.

Gmina Baligród
Gmina Chłopice

przy ZS w Baligrodzie
przy SP w Zamiechowie

Gmina Dębica

w Nagawczynie

4.
5.
6.
7.
8.

Gmina Dynów
Gmina Grębów
Gmina Haczów
Gmina Jarosław
Gmina Jasienica
Rosielna
Gmina Jasienica
Rosielna
Gmina Krasne
Gmina Kołaczyce

przy ul. Ks. J. Ożoga w Dynowie
w miejscowości Stale
przy przedszkolu i SP w Trześniowie
przy SP w Surochowie

333
333
333
333
333
333
333

przy SP i Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej

333

9.

10.
11.
12. Gmina Krzeszów
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Gmina Laszki
Gmina Narol
Gmina Nisko
Gmina Nowa Sarzyna
Gmina Nowy Żmigród
Gmina Nozdrzec
Gmina Oleszyce
Gmina Pawłosiów
Gmina Pilzno
Gmina Przecław
Miasto Przemyśl
Gmina Radomyśl n/S
Gmina Ropczyce
Gmina Rymanów
Powiat Sanok

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Gmina Świlcza
Gmina Wiśniowa
Miasto Tarnobrzeg
Gmina Zaklików
Gmina Zaleszany

Gmina Stalowa Wola

Gmina Zarszyn

35. Gmina Żołynia
36. Gmina Żyraków
Razem

przy Wiejskim Domu Kultury w
Orzechówce
w Palikówce
przy ZS w Bieździedzy
przy zapleczu sportowo-rekreacyjnym w
Krzeszowie
przy ZS w Laszkach
przy SP i Gimnazjum w Narolu
przy ZS nr 2 na oś. Tysiąclecia w Nisku
przy ZS w Nowej Sarzynie
przy ZS w Nienaszowie
przy SP w Wesołej
przy ul. Sapiehy w Oleszycach
w miejscowości Wierzbna
przy ul. Błonie w Pilźnie
w Przecławiu
przy SP nr 4 w Przemyślu
w Rzeczycy Długiej
przy ZS nr 2 w Ropczycach
przy ZS w Klimkówce
przy ZS nr 2 w Sanoku
przy ZSO nr 2 ul. Wojska Polskiego 9
w Stalowej Woli
przy ZS w Rudnej Wielkiej
Przy SP i Gimnazjum w Wiśniowej
przy SP nr 4 w Tarnobrzegu
przy ZSO w Zaklikowie
przy SP w Turbi
przy SP i Gimnazjum w miejscowości
Długie
przy ul. Górskiej w Żołyni
Przy ZS w Żyrakowie

333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
11 988
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UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ................................... 2011 roku

Projekt

w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów tworzenia „Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Podkarpackiego” dofinansowywanego ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Na podstawie art.14 ust.1 pkt 11 i art.18 pkt 2 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),
w związku z § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia
2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej (Dz. U. Nr 156 poz.1051 ),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się zasady i kryteria wyboru zgłoszeń inwestycji sportowych jako
propozycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego”
dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XX/326/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów tworzenia „Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” dofinansowywanego ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
§3
1.Zobowiązuje
się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przedkładania
Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w każdym roku budżetowym
proponowanych inwestycji sportowych do dofinansowania ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w formie projektu uchwały zawierającej „Program Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” na każdy rok budżetowy, po
otrzymaniu limitu środków od Ministra Sportu i Turystyki.
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego może w trakcie roku dokonywać zmian
finansowych w zadaniach będących
w „Programie”, nie zwiększając kwoty
dofinansowania,
w
przypadku: otrzymania
dodatkowego
limitu
środków
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, rezygnacji realizatora inwestycji z części lub całości
dofinansowania, zmianę terminu wykorzystania przydzielonych środków związanych
z przesunięciem zakończenia całego zadania.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zmiana uchwały dotyczącej zasad i kryteriów tworzenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej
spowodowana jest wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23
sierpnia 2010 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Ponadto proponuje się aby przesunięcia środków finansowych w poszczególnych
latach, które nie powodują zmiany ogólnej kwoty dofinansowania poszczególnych
inwestycji sportowych będących w „Programie”, mógł dokonywać Zarząd Województwa
Podkarpackiego co umożliwi pełne wykorzystanie przyznanego limitu.
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Załącznik
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

I.

Zasady i kryteria tworzenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Podkarpackiego”.

1. Zgłoszenia na dofinansowanie inwestycji sportowych ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej składają inwestorzy na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Sportu
z dnia 23 sierpnia 2010 r. na drukach
Zgłoszenie
inwestycji sportowej do
„Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Podkarpackiego” , zwanych dalej „Zgłoszeniami”.
Corocznie w I pierwszym kwartale, Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego ogłasza na stronie internetowej urzędu nabór zgłoszeń inwestycji
sportowych do dofinansowania w ramach ww. programu.
W Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego mogą być
ujęte tylko inwestycje, dla których inwestor posiada dokument stwierdzający prawo
dysponowania nieruchomością określony w ustawie Prawo budowlane, kompletną
dokumentację projektowo – kosztorysową ,oraz prawomocne pozwolenie na budowę.
2. Podstawą do opracowania „”Programu” na dany rok jest przydział dla
Województwa Podkarpackiego środków z „Funduszu” przeznaczonych na ten cel
przez Ministra Sportu i Turystyki z uwzględnieniem środków na inwestycje
kontynuowane i noworozpoczynane. W związku z tym, że „Program Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Podkarpackiego”
ma charakter
wieloletni przy
konstruowaniu programu uwzględnia się cały cykl realizacji przedsięwzięcia.
3. Sejmik Województwa Podkarpackiego dokonuje podziału 100 % limitu środków
przyznanych przez Ministra Sportu i Turystyki z „Funduszu” przeznaczonego na
zadania nowe.
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.. W wyjątkowych wypadkach,
gdy zadanie inwestycyjne dotyczy remontu bądź modernizacji, minimalna kwota
dofinansowania może wynieść 50 tys. zł.
4. W przypadku zgłoszenia inwestycji kubaturowych, których program rzeczowo –
finansowy przewyższa koszt budowy obiektu standardowego, za bazę kosztową
przyjmuje się wartość kosztorysową obiektu standardowego, która wynosi:
L.p.
1
2
3
4
5

Obiekt
sportowy
Wartość
Wymiary
standardowy
kosztorysowa
25,0 x 12,5 x 5,5 m; głęb.
kryta pływalnia
8.000.000
1,2 - 1,8 m
hala
44,0 x 24,0 x 9,0 m
4.500.000
mała hala
36,0 x 19,0 x 8,0 m
3.200.000
sala sportowa
24,0 x 12,0 x 6,0 m
1.600.000
inne obiekty sportowe różne

5. Nie przewiduje się dofinansowania::
a/ sal gimnastycznych o wymiarach areny mniejszych niż 24 x 12 m.
( w uzasadnionych przypadkach /uwarunkowania architektoniczno – terenowe/
Minister Sportu i Turystyki może odstąpić od tej zasady i przyjąć do
dofinansowania sale gimnastyczne o mniejszych wymiarach areny).
b/ pływalni otwartych o charakterze rekreacyjnym,

wróć
c/ hal sportowych z przekryciem namiotowym lub z powłoką pneumatyczną,
d/ przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z materiałów urazogennych
np. : asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla .
II. Kryteria wyboru zadań:
1.

Procentowe
zawansowanie
inwestycji
liczone
na
poprzedzającego zgłoszenie zadania do dofinansowania.
[%] zawansowania
10 - 20
21 do 30
31 do 40
41 do 50
51 do 60
61 do 70
71 do 80
więcej niż 80

koniec roku

Ilość
punktów
2
4
6
8
10
12
14
16

2. Zasadność dofinansowania zgłoszonych inwestycji, określona przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego 1 – 10 punktów.
W powyższej punktacji preferowane będą między innymi zgłoszenia:
a) z gmin, które na swoim terenie nie posiadają zgłoszonego rodzaju obiektu,
b) z gmin, które nie uczestniczyły w „Programie”,
c) z gmin, w których zgłoszony obiekt będzie służył społecznościom lokalnym
poprzez umożliwienie działań z zakresu kultury fizycznej oraz kulturalno –
promocyjnej,
d) z gmin lub powiatów o niskim stopniu nasycenia bazy sportowej,
e) inwestycji o krótkich cyklach realizacji,
f) inwestycji odtworzeniowych po zniszczeniach w wyniku klęski żywiołowej,
g) budowy terenowych urządzeń sportowych,
h) inne szczególnie uzasadnione przypadki.
.
Przy równej ilości punktów uzyskanych przez zgłoszone inwestycje, na podstawie
kryteriów, preferowane będą zgłoszenia o większym zaawansowaniu rzeczowym.
III. Uchwalone zasady i kryteria stanowią podstawę do przyjęcia w drodze
kolejnej uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego, „Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” określającego
konkretne inwestycje sportowe, lata i wysokość ich dofinansowania ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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- projekt UCHWAŁA NR …………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ………

w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie.
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2, art. 12 ust.1 pkt 2) i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1

W Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/30/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji
w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krośnie,
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przemyślu, Rejonowego Zarządu
Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Nisku i Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych
i Inwestycji w Tarnobrzegu w Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie i nadania Statutu, zmienionym uchwałami Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Nr XXX/332/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r., Nr XLVII/517/02 z dnia
5 sierpnia 2002 r., Nr LXI/758/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/659/09
z dnia 13 lipca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Do zadań PZMiUW należy:
1) określanie potrzeb oraz prognozowanie rozwoju melioracji i urządzeń wodnych,
2) opracowywanie i realizacja programów z zakresu inwestycji melioracyjnych dla
potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej,
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3) opracowywanie projektów rocznych planów inwestycji melioracyjnych i dostosowanie
ich do Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego oraz realizacja
przyjętych (uchwalonych) przez organy samorządu województwa podkarpackiego
rocznych planów inwestycji melioracyjnych,
4) udzielanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
zamówień na opracowanie dokumentacji projektowych, opinii, ekspertyz, wykonanie
robót budowlanych, jak również innych zamówień w zakresie niezbędnym dla
realizacji inwestycji melioracyjnych i utrzymania urządzeń melioracji wodnych
podstawowych,
5) obsługa inwestorska inwestycji w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz
ochrony przeciwpowodziowej,
6) utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowych, w tym zapewnienie
obsługi bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych
piętrzących wodę, stopni wodnych, śluz, przepompowni i innych obiektów będących
własnością Skarbu Państwa,
7) wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do
wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do tzw. „wód
pozostałych” określonych w art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne,
8) dokonywanie z upoważnienia Marszałka Województwa uzgodnień projektów decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy w zakresie melioracji wodnych,
9) zawieranie z upoważnienia Marszałka Województwa umów użytkowania gruntów
pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawa
właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa,
10) występowanie z wnioskami o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa i
środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu
melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej,
11) opracowywanie dokumentacji technicznej na konserwację urządzeń melioracji
podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,
12) planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót remontowo-konserwacyjnych
dotyczących wód i urządzeń melioracji podstawowych oraz tzw. „wód pozostałych”,
13) prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku do których prawa
właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych
oraz gruntów zmeliorowanych,
14) prowadzenie zasobu gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi,
stanowiącymi własność Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 14a Ustawy-Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019),
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15) utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
16) przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej,
17) przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania części kosztów związanych
z budową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ustalanie wysokości
opłaty melioracyjnej lub inwestycyjnej każdemu zainteresowanemu właścicielowi
gruntu proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają
te urządzenia,
18) przygotowywanie i wydawanie z upoważnienia Marszałka Województwa decyzji
w sprawie zgody na odstąpienie od zakazów obowiązujących na terenach, gdzie
zlokalizowane są wały przeciwpowodziowe,
19)

prowadzenie
nadzoru
inwestorskiego
nad
wykonywanymi
robotami
rekultywacyjnymi w ramach podziału środków budżetu Województwa stanowiących
dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej zgodnie z uchwałami
Zarządu Województwa,

20) prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie niezbędnym
do wykupu terenów i prac projektowych dla prowadzonych przez PZMiUW
inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony
przeciwpowodziowej (tj. działalności statutowej PZMiUW),
21) przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów i nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych,
22) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych
w zakresie otrzymanych pełnomocnictw,
23) udział w podziale dotacji budżetu państwa dla spółek wodnych,
24) realizacja zadań związanych z udzielaniem przez Województwo
Podkarpackie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom
wodnym działającym na terenie województwa podkarpackiego,
25) uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami
melioracji wodnych podstawowych,
26) prowadzenie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
zgodnie z art. 17 ust. 6 i ust. 7; art. 18 ust. 4; art. 20 ust. 2 - Ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
27) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działalności statutowej PZMiUW,
28)

prowadzenie działalności w zakresie administrowania i zarządzania
nieruchomościami, obejmującej najem lub dzierżawę składników majątkowych
Województwa Podkarpackiego oddanych w trwały zarząd jednostki,

wróć
29) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa”.
2) Skreśla się § 3.
3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Podkarpackiego”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie

do proponowanych zmian w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie.

Mając na uwadze konieczność aktualizacji zapisów w Statucie w stosunku do zadań
prowadzonych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
j. t.) w Statucie PZMiUW w Rzeszowie proponuje się wprowadzenie zmian, które ujęto
w „Projekcie zmian w Statucie PZMiUW w Rzeszowie” przekazanym do Podkarpackiego
Urzędu Marszałkowskiego przy piśmie w miesiącu grudniu 2011 r.
W szczególności:
1. Proponowane zmiany w § 2 projektu zmian w Statucie PZMiUW wynikają z zapisów aktów
prawnych dot. utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych, w tym w szczególności ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Ponadto PZMiUW w Rzeszowie realizuje zadania związane z udzielaniem przez Samorząd
Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom
wodnym działającym na terenie województwa podkarpackiego (§ 2 pkt 24 projektu zmian
w Statucie), jak i realizuje zadania wynikające z Uchwały Nr 17/271/11 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie „Zasad i trybu
postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych” (§ 2 pkt 19 projektu zmian w Statucie).
2. W związku z likwidacją z dniem 31.12.2010 r. gospodarstwa pomocniczego działającego
przy Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie pn. „Zakład
Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu” i brakiem kadry, która mogłaby wykonywać
zadania, o których mowa w § 3 Statutu skreślono ten zapis w Statucie.
3. W związku ze zmianą przepisów w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
osób zatrudnionych na podstawie powołania, wprowadzoną w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
dokonano zmiany brzmienia ust. 2 w § 4 Statutu.

wróć

- projekt -

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………… 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 3 ust. 4 ustawy
z dnia 22 października
2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
( Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/801/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutu
Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, w § 5 w ust. 1 po
pkt. 12 dodać pkt. 13 i 14 w brzmieniu:
„ 13) Dział Kontroli i Monitoringu;
14) Centrum Szkoleniowe.”

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.), statut
ośrodkowi wojewódzkiemu, w drodze uchwały, nadaje właściwy miejscowo sejmik
województwa. Na podstawie art. 3 pkt. 6 w/w ustawy, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi rozporządzeniem z dnia 4 grudnia 2009 r. określił ramowy statut wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego.
W związku z powyższym, uchwałą Nr XLII/801/10 Sejmik Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 roku nadał statut Podkarpackiemu Ośrodkowi
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
W związku z potrzebą utworzenia dodatkowych komórek organizacyjnych, Dyrektor
PODR w Boguchwale zwrócił się pismem z dnia 25.11.2011 r. znak:
D-052-3/11 o zatwierdzenie projektu nowego statutu Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Zmiany w statucie polegają na dodaniu
w § 5 ust. 1, dwóch komórek organizacyjnych tj. Działu Kontroli i Monitoringu
oraz Centrum Szkoleniowego.
Ustawa o finansach publicznych mówi, że jednostki sektora finansów publicznych
a więc także PODR w Boguchwale, powinny posiadać system kontroli zarządczej.
Dodatkowo istnieje konieczność prowadzenia monitoringu prowadzonej przez ośrodek
działalności szkoleniowej, doradczej i usługowej oraz nadzór nad działalnością
rozliczeniową wykonywanych usług. W celu zapewnienia niezależnego nadzoru nad
powyższym, nowo utworzony Dział Kontroli i Monitoringu, stanowił będzie odrębną
komórkę organizacyjną.
Centrum Szkoleniowe stanowi wydzielenie zadań z działu administracyjnogospodarczego dotyczącego działalności hotelarskiej, gastronomicznej i wynajmu sal.
Wydzielenie tych obowiązków usprawni funkcjonowanie Ośrodka. Reagując
na zmiany rynkowe i bazując na wieloletnim doświadczeniu w organizacji kursów
i szkoleń, PODR w Boguchwale posiada zaplecze gastronomiczno-hotelarskie
pozwalające na rozwój tego typu działalności.

Sporządził:
Ewa Szela
Inspektor

wróć
- projekt UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………… 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3,
art. 7 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.), oraz § 5 ust. 3 Statutu
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XLII/801/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z późn. zm.
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale, ustalony Zarządzeniem Nr 53/2011 Dyrektora
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z dnia 22 grudnia
2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Traci moc Regulamin Organizacyjny Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale zatwierdzony Uchwałą Nr XLIX/923/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach
doradztwa rolniczego, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego podlegają
właściwemu
cyt.

sejmikowi

ustawy

Sejmik

województwa.
Województwa

W

odniesieniu

Podkarpackiego

do

art.

zatwierdza

7

ust.

4

Regulamin

Organizacyjny Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Na podstawie art. 7 ust. 3 w/w ustawy, Dyrektor PODR w Boguchwale,
Zarządzeniem Nr 53/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. ustalił nowy Regulamin
Organizacyjny Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Naniesione zmiany w

Regulaminie Organizacyjnym PODR w Boguchwale,

uzasadnione są zmianą Statutu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale.
Dodatkowo nowy Regulamin Organizacyjny zapewni prawidłową i sprawną
organizację wewnętrzną i zakresy działania w systemie pracy zadaniowej,
jak również przyczyni się do sprawniejszej koordynacji zadań realizowanych
przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Sporządziła:
Ewa Szela
Inspektor

wróć
Załącznik do Zarządzenia nr 53/2011
Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
z dnia 22.12.2011 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W BOGUCHWALE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Regulamin organizacyjny Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółową strukturę organizacyjną oraz zadania
poszczególnych komórek organizacyjnych Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale, zwanego dalej „Ośrodkiem”, w tym:
1) zasady kierowania Ośrodkiem,
2) organizację wewnętrzną i zakresy działania wchodzących w jego skład komórek
organizacyjnych,
3) strukturę organizacyjną,
4) tryb pracy Ośrodka, uprawnienia i obowiązki kierowników komórek organizacyjnych
oraz pozostałych pracowników Ośrodka,
5) zasady i zakres udzielania upoważnień pracownikom Ośrodka,
6) właściwość w zakresie podpisywania dokumentów i pism,
7) zasady postępowania przy opracowywaniu aktów normatywnych,
8) zasady programowania pracy Ośrodka.
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§2
Ośrodek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251,
poz. 2507 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie
ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 211, poz. 1634).
3. Uchwały nr XLII/801/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010
roku w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale z późn. zm.
4. Niniejszego Regulaminu.
5. Wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących działalności Ośrodka.

ROZDZIAŁ II
ZASADY KIEROWANIA OŚRODKIEM
§3
Zadaniem Ośrodka, jako samorządowej wojewódzkiej osoby prawnej, jest prowadzenie
doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków
rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów
rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji
zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
§4
1. Dyrektor Ośrodka kieruje realizacją zadań wymienionych w § 3 przy pomocy jednego lub
dwóch zastępców dyrektora, głównego księgowego i kierowników działów oraz
kierowników zespołów.
2. Zastępcy dyrektora wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez dyrektora.
3. Główny księgowy kieruje i nadzoruje całokształt gospodarki finansowo-księgowej Ośrodka
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonuje zadania i kompetencje w zakresie
określonym przez dyrektora.
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§5
1. W zakresie zastrzeżonym dla dyrektora pozostają:
1) ogólne kierownictwo i nadzór nad realizacją zadań, kompetencji i uprawnień zastępców
dyrektora, głównego księgowego, kierowników działów i kierowników zespołów.
2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
3) zarządzanie mieniem Ośrodka,
4) współpraca z Radą Społeczną Doradztwa Rolniczego zwaną dalej „Radą” jako organem
opiniodawczo-doradczym,
5) wnioskowanie do Sejmiku Województwa Podkarpackiego o powołanie i odwołanie
zastępców dyrektora,
6) wykonywanie określonych w przepisach prawnych czynności wynikających z funkcji
dyrektora Ośrodka i pracodawcy,
7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka oraz właściwej organizacji pracy,
8) reprezentowanie Ośrodka w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz
sprawach wynikających z prawa pracy,
9) nadzór nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Ośrodku
2. Dyrektor Ośrodka bezpośrednio kieruje i nadzoruje realizację zadań poprzez:
1) zastępcę lub zastępców dyrektora,
2) głównego księgowego,
3) kierowników działów,
4) kierowników zespołów
5) Stanowisko ds. Obsługi Prawnej,
6) Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, P.Poż.,
7) Stanowisko ds. Zarządzania Jakością,
8) Audytora Wewnętrznego.
§6
1. I i II zastępca dyrektora kieruje, koordynuje oraz bezpośrednio nadzoruje realizację zadań
w zakresie określonym przez Dyrektora ośrodka na podstawie upoważnienia
2. I i II zastępca dyrektora organizuje współpracę między poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi Ośrodka.
3. I i II zastępca dyrektora przedkłada dyrektorowi propozycję usprawnienia i zmian
w funkcjonowaniu Ośrodka.
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§7
1. Główny księgowy kieruje, koordynuje oraz bezpośrednio nadzoruje realizację zadań
w zakresie finansów i księgowości Ośrodka.
2. Główny księgowy kieruje, koordynuje i bezpośrednio nadzoruje realizację zadań Działu
Księgowości.
§8
Zastępcy dyrektora i główny księgowy wykonują zadania i kompetencje z upoważnienia
dyrektora i pod jego kierownictwem.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA
§9
1. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy i stanowiska pracy:
1) Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa

– „PS”

2) Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki

– „RG”

3) Dział Ekonomiki

– „RE”

4) Dział Zastosowań Teleinformatyki

– „RT”

5) Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

– „PM”

6) Dział Administracyjno-Gospodarczy

– „DG”

7) Dział Księgowości

– „KK”

8) Dział Kadr i Organizacji Pracy

– „DK”

9) Dział Kontroli i Monitoringu

- „KM”

10) Centrum Szkoleniowe

- „CS”

11) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz P. Poż.

– „DB”

12) Stanowisko do spraw Zarządzania Jakością

– „DJ”

13) Audytor wewnętrzny

– „DA”
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2. W ramach Działów wymienionych w ust. 1 pkt. 1-8 Dyrektor Ośrodka może tworzyć
zespoły lub sekcje określając ich strukturę i zadania.
3. Strukturę organizacyjną Ośrodka obrazuje schemat stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu Organizacyjnego.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 10
1. Pracą działów i zespołów kieruje kierownik danego działu lub zespołu.
2. Do zadań wspólnych działów i zespołów należy:
1) opracowywanie propozycji do projektu planu działania Ośrodka;
2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia
właściwej i terminowej realizacji zadań określonych przez dyrektora;
3) przygotowywanie dla potrzeb dyrektora lub przedłożenia innym organom projektów
sprawozdań, analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących realizowanych przez
Ośrodek zadań;
4) przygotowywanie projektów aktów normatywnych wydawanych przez dyrektora;
5) przyjmowanie interesantów oraz rozpatrywanie złożonych przez nich skarg i wniosków;
6) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz przepisów
o ochronie danych osobowych;
7) zapewnienie dostępu do informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami;
8) usprawnianie organizacji, metod i form pracy działów i zespołów;
9) prowadzenie współpracy i współdziałania pomiędzy działami i zespołami w celu
zabezpieczenia pełnej realizacji zadań Ośrodka;
10) prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu
terytorialnego;
11) prowadzenie działań kontrolnych w zakresie wykonywanych zadań.
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§ 11
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa realizuje
następujące zadania:
1) świadczy pomoc merytoryczną i organizacyjną w zakresie realizacji tematów
branżowych przez specjalistów doradztwa rolniczego;
2) udziela pomocy merytorycznej w zakresie modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw,
3) pomaga w opracowywaniu programów związanych z pozyskaniem środków
pomocowych;
4) upowszechnia mechanizmy funkcjonowania rynków rolnych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej;
5) organizuje branżowe szkolenia dla doradców rolniczych i rolników;
6) organizuje wystawy: zwierząt hodowlanych, maszyn rolniczych, płodów rolnych,
owoców, warzyw i kwiatów oraz produktów ekologicznych;
7) współorganizuje wystawy i promuje wytwarzane produkty rolne i przetwórstwo rolnospożywcze;
8) opracowuje materiały dydaktyczne: ulotki, broszury, artykuły, informacje;
9) może wykonywać analizy laboratoryjne zbóż, strączkowych, buraków cukrowych,
warzyw, owoców, miodu oraz oznacza wartość pokarmową pasz;
10) współpracuje

z

uczelniami,

instytutami

branżowymi,

organizacjami

rolników

i instytucjami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa.
11) prowadzi koordynację pracy w zakresie świadczenia doradztwa z technologii produkcji
roślinnej i standardów jakościowych;
12) prowadzi doradztwo i organizuje szkolenia z zakresu technologii uprawy i ochrony
roślin;
13) upowszechnia alternatywne kierunki produkcji roślinnej;
14) prowadzi ścisłe doświadczenia na polu doświadczalnym Ośrodka oraz plantacje
wdrożeniowe i upowszechnieniowe.
15) prowadzi koordynację pracy w zakresie świadczenia doradztwa z technologii produkcji
zwierzęcej i standardów jakościowych;
16) upowszechnia chów zwierząt gospodarskich zgodnie z dobrostanem zwierząt;
17) pomaga dostosować się hodowcom do obowiązujących standardów sanitarnoweterynaryjnych;
18) upowszechnia zasady optymalnego dla województwa podkarpackiego gospodarowania
kwotami mlecznymi;
Strona 6 z 25

wróć
19) promuje powstawanie gospodarstw z bydłem mięsnym i owcami
20) upowszechnia produkcję żywca wieprzowego o wysokiej mięsności;
21) upowszechnia produkcję drobiarską o wysokich parametrach jakościowych;
22) upowszechnia alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej;
23) prowadzi pasiekę Ośrodka;
24) prowadzi koordynację pracy w zakresie świadczenia doradztwa w produkcji
ekologicznej, przygotowania i realizacji programów rolno środowiskowych i standardów
jakościowych;
25) upowszechnia uprawę roślin energetycznych oraz promuje niekonwencjonalne źródła
energii;
26) upowszechnia alternatywne kierunki produkcji ekologicznej;
27) upowszechnia wiedzę w zakresie:
a) prowadzenia produkcji rolnej metodami ekologicznymi;
b) oddziaływania produkcji rolnej na środowisko naturalne;
c) ochrony przyrody na terenach rolnych;
d) poprawy infrastruktury technicznej związanej z gospodarstwem rolnym;
e) przygotowania i realizacji programów rolnośrodowiskowych.
28) propaguje i promuje ekologiczny system produkcji żywności.
29) wdraża i upowszechnia nowe rozwiązania mechanizacyjne w produkcji rolnej;
30) prowadzi stację atestacji opryskiwaczy – wykonuje modernizację i badania techniczne
opryskiwaczy w terenie
31) proponuje i wdraża rozwiązania mechanizacyjne na polu doświadczalnym Ośrodka –
sprawdza stan techniczny istniejącego parku maszynowego
32) świadczy doradztwo z zakresu mechanizacji i budownictwa inwentarskiego.
33) prowadzi koordynację pracy doradców rolniczych w zakresie świadczenia doradztwa
z zakresu ogrodnictwa i standardów jakościowych;
34) wdraża nowe odmiany warzyw, kwiatów, upraw sadowniczych, nowe generacje środków
ochrony roślin i nawozów;
35) upowszechnia alternatywne kierunki produkcji ogrodniczej.
36) organizuje merytorycznie i koordynuje kampanię wypełniania wniosków obszarowych.
§ 12
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki realizuje
następujące zadania:
Strona 7 z 25

wróć
1) prowadzi działalność doradczą i informacyjną w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich;
2) udziela beneficjentom doradztwa pomocy w uzyskaniu finansowego wsparcia w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej;
3) prowadzi doradztwo organizacyjne, ekonomiczne, prawne i technologiczne w zakresie
funkcjonowania wiejskiego gospodarstwa domowego;
4) upowszechnia oraz udziela pomocy rolnikom w zakresie rozwoju agroturystyki
i turystyki wiejskiej;
5) współdziała ze stowarzyszeniami agroturystycznymi w realizacji zadań promujących
agroturystykę i turystykę wiejską;
6) udziela pomocy w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy
finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości;
7) organizuje i prowadzi szkolenia oraz doradztwo mające na celu aktywizację rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działalności pozarolniczej oraz
pozyskiwania alternatywnych źródeł dochodu;
8) propaguje estetyzację, higienizację i bezpieczeństwo w gospodarstwach wiejskich oraz
styl życia przyjazny dla środowiska;
9) upowszechnia zasady racjonalnego żywienia rodziny poprzez pokazy, szkolenia
i doradztwo;
10) prowadzi doradztwo dotyczące produkcji żywności metodami ekologicznymi na
potrzeby rodziny i turystów;
11) podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promocji
produktu regionalnego i lokalnego;
12) udziela pomocy mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie unowocześniania
wiejskiego gospodarstwa domowego;
13) realizuje z dziećmi i młodzieżą program edukacyjny klubów 4H;
14) współdziała i współpracuje z organizacjami kobiecymi, stowarzyszeniami, jednostkami
samorządu terytorialnego, szkołami, środkami masowego przekazu oraz innymi
jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa i kreowania dziedzictwa kulturowego
w organizowaniu wystaw, konkursów oraz innych imprez lokalnych.
15) wspiera organizację i świadczy doradztwo dla grup producentów rolnych, grup
producentów owoców i warzyw oraz związków branżowych rolników;
16) przygotowuje dokumentację aplikacyjną do pozyskiwania środków zewnętrznych
krajowych i z funduszy UE dla potrzeb Ośrodka,
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§ 13
Dział Ekonomiki realizuje następujące zadania:
1) współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i bankami w zakresie
kredytowania inwestycji rolniczych;
2) świadczy pomoc doradczą i wykonuje plany oceniające możliwości inwestycyjne
gospodarstw rolnych;
3) prowadzi doradztwo i przekazuje na bieżąco informacje z zakresu możliwości i zasad
korzystania z kredytów preferencyjnych i dotacji na inwestycje w gospodarstwach
rolnych;
4) przeprowadza

analizy

ekonomiczne

dla

potrzeb

doradztwa

ekonomicznego

i pozyskiwania dotacji na inwestycje rolnicze;
5) koordynuje prowadzenie rachunkowości PL FADN i współpracuje w tym zakresie
z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;
6) wykorzystuje w doradztwie rolniczym wyniki rachunkowości rolnej;
7) prowadzi analizy rynku artykułów rolniczych i środków do produkcji oraz upowszechnia
informacje rynkowe z tego zakresu;
8) prowadzi działalność doradczą i informacyjną w zakresie zobowiązań i ulg finansowych
w gospodarstwach rolnych;
9) w ramach wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udziela
beneficjentom doradztwa i pomocy w uzyskaniu finansowego wsparcia;
10) prowadzi szkolenia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich dotyczące
możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach działań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz funduszy strukturalnych;

§ 14
Dział Teleinformatyki realizuje następujące zadania:
1) prowadzi ewidencję zasobów informatycznych i teleinformatycznych;
2) administruje systemami informatycznymi i teleinformatycznymi PODR;
3) zapewnia ochronę systemów sieci teleinformatycznych;
4) projektuje i administruje sieciami komputerowymi;
5) instaluje komputery, diagnozuje oprzyrządowanie komputerowe oraz konserwuje sprzęt
i oprogramowanie komputerowe;
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6) prowadzi nadzór nad sprzętem i zainstalowanym oprogramowaniem, aktualizuje
oprogramowanie;
7) prowadzi okresowe przeglądy sprzętu, pełni nadzór nad wykonywaniem usług
serwisowych oraz opiniuje naprawy pogwarancyjne;
8) koordynuje zakupy sprzętu i oprogramowania komputerowego;
9) przygotowuje specyfikacje techniczne na zakup nowego sprzętu teleinformatycznego;
10) analizuje potrzeby Ośrodka dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania;
11) wnioskuje do dyrektora o likwidację zużytego sprzętu teleinformatycznego;
12) udziela instruktażu, pomocy doraźnej oraz szkoli pracowników z zakresu obsługi sprzętu
teleinformatycznego, oprogramowania, korzystania z zasobów internetowych;
13) zapewnia bezpieczeństwo danych gromadzonych i przetwarzanych w programach
komputerowych;
14) prowadzi techniczny nadzór nad stroną internetową Ośrodka;
15) prowadzi techniczny nadzór nad bazami danych i oprogramowaniem;
16) wprowadza nowe technologie teleinformatyczne w pracy doradców;
17) prowadzi kontrolę legalności oprogramowania oraz instruuje pracowników w tym
zakresie.

§ 15
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw realizuje następujące zadania:
1) koordynuje działania w zakresie programowania, planowania, analiz i szkoleń;
2) określa i opracowuje wzory dokumentacji prowadzonej w Ośrodku w zakresie
programowania, planowania, analiz i szkoleń;
3) sporządza zbiorcze informacje dotyczące realizacji zadań doradczych;
4) opracowuje zbiorcze roczne lub okresowe programy i sprawozdania;
5) ustala co miesiąc wytyczne oraz zadania wynikające z rocznego programu działalności
Ośrodka dla innych komórek organizacyjnych;
6) ustala metodykę pracy dla pracowników Ośrodka;
7) programuje, planuje i koordynuje działalność szkoleniową Ośrodka oraz opracowuje
okresowe informacje i roczne sprawozdania z tej działalności;
8) organizuje i koordynuje szkolenia w Ośrodku;
9) organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe rolników, mieszkańców obszarów
wiejskich, kadry specjalistycznej, w tym własnej kadry doradczej, poprzez organizację
kursów, konferencji, seminariów, szkoleń wyjazdowych;
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10) prowadzi obowiązującą dokumentację szkoleń (programy, dzienniki szkoleń, listy
obecności, rejestry wydanych zaświadczeń i świadectw) i przekazuje ją do zasobów
archiwalnych Ośrodka;
11) prowadzi monitorowanie działalności edukacyjno-doradczej;
12) współpracuje z jednostkami koordynującymi i nadzorującymi działalność oświatowodoradczą;
13) koordynuje opracowanie, realizację i rozliczenie projektów szkoleniowych i doradczych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
14) przygotowuje do wydania i druku broszury tematyczne, ulotki, plakaty itp., prowadzi ich
dystrybucję i sprzedaż;
15) przygotowuje materiały do wydawnictw Ośrodka;
16) prowadzi dla własnych potrzeb usługi poligraficzne;
17) prowadzi zakup książek i prenumeratę czasopism;
18) sporządza dokumentację graficzną i fotograficzną do wydawnictw własnych,
dokumentacji szkoleń, wystaw i różnych form upowszechniania;
19) przygotowuje stałe ekspozycje z wydawnictw i dokumentacji fotograficznej;
20) prowadzi promocję Ośrodka;
21) organizuje imprezy promocyjno-handlowe;
22) współpracuje ze stacjami radiowymi, telewizyjnymi i prasą.
§ 16
Dział Administracyjno-Gospodarczy realizuje następujące zadania:
1) wykonuje prace związane z gospodarką nieruchomościami, lokalami i mieniem
ruchomym Ośrodka;
2) prowadzi lub zleca na zewnątrz prace konserwacyjne i remonty obiektów i urządzeń
technicznych;
3) koordynuje proces realizacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
realizowane przez komórkę organizacyjną ośrodka lub jako usługę zewnętrzną zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych;
4) prowadzi całokształt spraw dotyczących gospodarki samochodowej Ośrodka;
5) koordynuje wydawanie sprzętu wystawowego na imprezy wystawowe (dożynki,
wystawy okazjonalne);
6) dba o estetykę i czystość na terenie wszystkich obiektów Ośrodka w ramach działalności
własnej lub zleconej na zewnątrz;
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7) opracowuje projekty planów inwestycyjnych, remontowych i bieżącej konserwacji
budynków i urządzeń;
8) zapewnienia obsługę kancelaryjno-biurową Ośrodka;
9) prowadzi rejestr wszelkich umów, których stroną jest Ośrodek z wyłączeniem umów
zleceń i umów o dzieło;
10) prowadzi nadzór nad mieniem ośrodka;
11) prowadzi nadzór nad Ośrodkiem wypoczynkowym w Krempnej.
§ 17
Centrum Szkoleniowe realizuje następujące zadania pracą własną lub poprzez usługi
zewnętrze:
1) prowadzi działalność marketingową i usługową w ramach określonych w ustawie
o jednostkach doradztwa rolniczego, a dotyczącej:
a) udostępniania i wypożyczania pomieszczeń i innych składników majątkowych;
b) działalności hotelarskiej i gastronomicznej;
c) organizacji targów, wystaw, pokazów.
2) fakturuje sprzedaż usług z zakresu działalności prowadzonej przez Centrum Szkoleniowe
§ 18
Dział Księgowości realizuje następujące zadania:
1) prowadzi rachunkowość PODR zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
2) prowadzi gospodarkę pieniężną przy współpracy z bankami;
3) bieżąco analizuje oraz nadzoruje prawidłowe wykorzystanie przyznanych środków
finansowych;
4) egzekwuje prawidłowość, kompletność i terminowość przekazywania dokumentów przez
działy, zespoły i stanowiska pracy;
5) opracowuje plan finansowy Ośrodka;
6) fakturuje sprzedaż usług, materiałów i innych nie wchodzących w zakres Działu
Administracyjno-Gospodarczego i Centrum Szkoleniowego;
7) prowadzi ewidencję wydawanych druków ścisłego zarachowania dla działalności
finansowo-księgowej;
8) prowadzi księgowość Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
9) prowadzi kontrolę prawidłowości wykorzystania funduszu płac;
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10) realizuje świadczenia finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie
regulaminem i podziałem środków;
§ 19
Dział Kadr i Organizacji Pracy realizuje następujące zadania:
1) w zakresie spraw kadrowych:
a) realizuje politykę kadrową określoną przez dyrektora Ośrodka;
b) sporządza sprawozdania oraz analizy dotyczące zatrudnienia;
c) prowadzi sprawy związane z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem
stosunku pracy z pracownikami Ośrodka;
d) prowadzi akta osobowe pracowników, obowiązującą dokumentację, kompletuje ją
i przechowuje;
e) prowadzi sprawy związane z ustalaniem wynagrodzenia pracowników Ośrodka, ich
prawa do nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego, jednorazowej odprawy
w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę oraz
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
f) przygotowuje wnioski do odznaczeń i wyróżnień pracowników Ośrodka;
g) opracowuje regulaminy pracy, premiowania i nagród;
h) koordynuje zadania związane z przestrzeganiem czasu pracy w Ośrodku,
wykorzystaniem

urlopów,

zwolnień

lekarskich,

innych

nieobecności

oraz

przestrzeganiem regulaminu pracy w części dotyczącej porządku i dyscypliny pracy;
i) współpracuje z Działem Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw w zakresie
spraw związanych ze szkoleniami i rozwojem zawodowym pracowników Ośrodka;
j) organizuje zawodowe praktyki studenckie i uczniowskie, a także staże pracownicze
w Ośrodku;
k) opracowuje projekty zarządzeń dyrektora z zakresu dyscypliny pracy;
l) przygotowuje dokumenty związane z nakładaniem kar dyscyplinarnych;
m) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uzgadniania, załatwiania
i opiniowania spraw pracowniczych;
n) prowadzi podręczne rejestr akt osobowych;
o) prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym pracowników i członków
ich rodzin, w tym rejestrację do ubezpieczeń społecznych pracowników i członków
ich rodzin,
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p) prowadzi naliczanie wynagrodzeń, sporządza listy płac pracowników i prowadzi
rozliczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatków i innych potrąceń we
współpracy z Działem Księgowości.
2) w zakresie organizacji pracy:
a) przygotowuje projekty niezbędnych zmian w dokumentach organizacyjnych
Ośrodka;
b) sporządza protokoły z narad;
c) zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
d) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Ośrodka, wdraża i kontroluje
przestrzeganie

postanowień

regulaminowych

oraz

przedkłada

dyrektorowi

propozycje zmian do regulaminu;
e) przygotowuje zmiany, wdraża oraz nadzoruje stosowanie instrukcji kancelaryjnej;
f) prowadzi rejestr aktów normatywnych Ośrodka;
g) prowadzi rejestr umów zleceń i umów o dzieło;
h) koordynuje przygotowanie przez działy Ośrodka projektów odpowiedzi na
wystąpienia pokontrolne oraz sprawuje kontrolę nad terminowym ich udzielanie;
i) prowadzi archiwum Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) w zakresie spraw socjalnych:
a) opracowuje regulamin tworzenia i podziału zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych;

§ 20
Dział Kontroli i Monitoringu realizuje następujące zadania
1) prowadzi kontrolę zarządczą
2) prowadzi monitoring realizacji zadań poszczególnych komórek organizacyjnych
i pracowników
3) organizuje merytorycznie i prowadzi ewidencję wpływów finansowych do Ośrodka
z tytułu realizacji płatnych usług
4) prowadzi działania kontrolne w zakresie liczby wykonanych zadań, zgodności
z instrukcjami metodycznymi i wytycznymi oraz wykorzystania czasu pracy;
5) uaktualnia cennik usług doradczych wykonywanych odpłatnie;
6) prowadzi rejestr skarg i wniosków;
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§ 21
Zadania i kompetencje stanowiska ds. obsługi prawnej realizowane są w ramach usługi
zewnętrznej.
§ 22
1. Zadania i kompetencje stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. mogą być
realizowane w ramach usługi zewnętrznej
2. Szczegółowe zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej regulują obowiązujące akty prawne.
3. Do zakresu działania stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. należy
podjęcie działań w celu realizacji zadań przez Ośrodek wynikających z aktów prawnych
a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) sporządzanie planów i okresowych zakupów sprzętu p.poż, odzieży roboczej i ochronnej,
sprzętu ochrony osobistej, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy i środków higieny
osobistej;
3) prowadzenie ewidencji wydawanych pracownikom należnych środków bhp;
4) opracowywanie instrukcji bhp i p.poż oraz kontrolowanie ich przestrzegania;
5) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem powypadkowym;
6) terminowe organizowanie obowiązujących okresowych szkoleń pracowników w zakresie
bhp i p.poż.;
7) terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie oraz prowadzenie w tym
zakresie ewidencji;
8) prowadzenie ewidencji stanowisk pracy w warunkach szkodliwych oraz podejmowanie
działań celem ich likwidacji;
9) organizowanie społecznych przeglądów stanowisk pracy;
10) prowadzenie spraw w zakresie wydawania posiłków regeneracyjnych;
11) prowadzenie okresowej kontroli, oceny i analizy bezpieczeństwa w obiektach Ośrodka
w zakresie bhp i p.poż. oraz czuwanie nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych z zakresu
bhp i p.poż.
12) ocenianie i analizowanie przyczyn zaistniałych zagrożeń, opracowywanie wniosków
w zakresie

profilaktyki

bezpieczeństwa

obiektów

Ośrodka

oraz

sporządzanie

sprawozdań;
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13) proponowanie

przedsięwzięć

mających

na

celu

zapobieganie

możliwościom

powstawania zagrożeń w obiektach Ośrodka;
14) pomoc merytoryczna komórkom organizacyjnym Ośrodka przy realizacji zadań
mających wpływ na warunki bezpieczeństwa obiektów.
§ 23
1. Zadania i kompetencje stanowiska ds. zarządzania jakością mogą być realizowane w ramach
usługi zewnętrznej
2. Do zakresu działania stanowiska ds. zarządzania jakością należy:
1) koordynowanie działań dotyczących wprowadzenia, usprawniania i utrzymania jakości
pracy i obsługi klientów;
2) tworzenie standardów jakościowych procedur i usług;
3) analizowanie składanych skarg i wniosków pod kątem doskonalenia obsługi klientów
Ośrodka;
4) monitorowanie parametrów jakościowych świadczonych usług;
5) analizowanie wyników kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, i przedkładanie
dyrektorowi

wniosków

zmierzających

do

usunięcia

niedociągnięć

w

jakości

realizowanych przez Ośrodek działań;
6) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowaniu propozycji
zmian w zakresie doskonalenia jakości obsługi klienta;
7) rozwijanie systemu zarządzania jakością, wdrażanie w Ośrodku systemu zarządzania
jakością ISO.
§ 24
1. Zadania i kompetencje audytora wewnętrznego mogą być realizowane w ramach usługi
zewnętrznej z chwilą obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego.
2. Zakres zadań audytora wewnętrznego określają akty prawne;
3. Do zakresu działania audytora wewnętrznego w szczególności należy
1) identyfikowanie i ocenianie ryzyka związanego z zarządzaniem PODR;
2) opracowywanie planów audytów wewnętrznych opartych na analizie ryzyka;
3) ocenianie i badanie efektywności oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem oraz jakości realizacji zadań;
4) ocena przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych PODR oraz jednostek
nadrzędnych;
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5) przedstawianie dyrektorowi Ośrodka oraz kierownikowi audytowanej komórki
sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego;
6) wykonywanie czynności doradczych we wszystkich obszarach działania mających na
celu usprawnienie działalności Ośrodka.

ROZDZIAŁ V
FORMY I METODY KIEROWANIA PRACĄ OŚRODKA,
ZAKRES ZADAŃ I UPRAWNIEŃ KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW
ORAZ TRYB PRACY OŚRODKA
§ 25
1. Dyrektor kieruje pracą zastępców dyrektora i głównego księgowego, kierowników działów
i zespołów oraz samodzielnych stanowisk w zakresie wykonywania przez nich zadań
z uwzględnieniem przydzielonych im kompetencji
2. Dyrektor przydziela do realizacji dodatkowe zadania lub zmienia zakres realizowanych już
zadań przez komórki organizacyjne.
§ 26
Do stosowanych przez dyrektora form kierowania pracą należą:
1) Narady miesięczne z kierownikami działów i kierownikami zespołów.
2) Bezpośrednie kontakty służbowe z kierownikami działów i zespołów mające na celu
wymianę informacji na temat stanu realizacji zadań oraz uzgadnianie planowanych
przedsięwzięć.
3) Polecenia służbowe określające poszczególne zadania indywidualne, termin ich
wykonania oraz pracowników odpowiedzialnych za realizację
4) Wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
§ 27
1. Zastępca lub Zastępcy dyrektora Ośrodka:
1) Prowadzą narady bieżące poświęcone określaniu realizowanych zadań i ich rozliczaniu
zgodnie z udzielonym upoważnieniem
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2) Kierują pracą działów w zakresie przydzielonych zadań i odpowiadają przed dyrektorem
za należyte ich wykonanie.
2. Do zadań i obowiązków zastępców dyrektora należy w szczególności:
1) wspomaganie dyrektora w zarządzaniu Ośrodkiem;
2) zastępowanie Dyrektora i reprezentowanie Ośrodka w czasie nieobecności Dyrektora;
3) opracowywanie zasad i wytycznych działań podległych im zadań oraz nadzorowanie ich
wykonania;
4) rozwiązywanie problemów wynikających przy realizowaniu zadań;
5) przygotowanie sprawozdań i analiz;
6) prawidłowa organizacja i nadzór nad należytym wykonywaniem powierzonych zadań;
7) nadzór nad zabezpieczeniem składników majątkowych przed pożarem, kradzieżą
i niszczeniem;
3. Zastępcy dyrektora Ośrodka mają prawo do składania wniosków o:
1) dokonywanie niezbędnych zmian merytorycznych w planowanej działalności;
2) przeprowadzenie zmian kadrowych oraz dotyczących finansowania zadań w podległych
komórkach organizacyjnych;
3) przyznawania nagród i nakładania kar porządkowych.
§ 28
1. Główny księgowy kieruje pracą działu księgowości i odpowiada przed dyrektorem za
należyte wykonanie przydzielonych zadań.
2. Do zadań i obowiązków głównego księgowego należy w szczególności:
1) opracowanie planu finansowego Ośrodka;
2) kierowanie całokształtem spraw finansowo-księgowych;
3) opracowywanie zasad i wytycznych w zakresie spraw finansowo-księgowych;
4) prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
a w szczególności:
a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i archiwizowania
dokumentów księgowych;
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie: kalkulacji
wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej;
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.
5) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami, a w szczególności:
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a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
Ośrodek;
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych
oraz spłaty zobowiązań;
6) wykonywanie analiz wykorzystania środków finansowanych przydzielonych z budżetu
Wojewody oraz środków finansowych pochodzących z innych źródeł a będących
w dyspozycji Ośrodka;
7) dokonywanie kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych Ośrodka stanowiących
przedmiot księgowań;
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora
Ośrodka, dotyczących prowadzenia spraw finansowo-księgowych;
9) sprawowanie kontroli funkcjonalnej w ramach prowadzonej działalności finansowoksięgowej.
3. W celu realizacji tych zadań główny księgowy ma prawo do:
1) określania trybu, wg którego mają być wykonywane przez działy i zespoły prace
niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej Ośrodka;
2) żądania od komórek organizacyjnych udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak
również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych
informacji i wyjaśnień;
3) żądania

od

komórek

organizacyjnych

usunięcia

w

wyznaczonym

terminie

nieprawidłowości dotyczących działalności finansowej;
4) występowania z wnioskiem do dyrektora Ośrodka o przeprowadzenie kontroli
określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego.
§ 29
1. Kierownicy działów i zespołów:
1) odpowiadają przed dyrektorem, zastępcami dyrektora oraz głównym księgowym za
należyte wykonanie powierzonych zadań;
2) są służbowymi przełożonymi podległych im pracowników.
2. Do zadań i obowiązków kierowników działów i zespołów należy:
1) prawidłowe zorganizowanie pracy działów i zespołów a także podział zadań pomiędzy
stanowiskami pracy;
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2) koordynowanie, organizowanie, nadzorowanie realizacji zadań określonych przez
dyrektora Ośrodka;
3) opracowywanie programów i planów pracy działów i zespołów oraz zabezpieczenie
pełnej ich realizacji;
4) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw
przez pracowników działów i zespołów, w tym rzetelnym i terminowym załatwianiem
interesantów;
5) prowadzenie pełnej sprawozdawczości dotyczącej realizacji zadań postawionych przed
działami i zespołami;
6) współpraca z instytucjami otoczenia rolnictwa, samorządami, szkołami i uczelniami
rolniczymi w zakresie zadań realizowanych przez działy, zespoły;
7) składanie informacji dla dyrektora i zastępców dyrektora o stanie wykonania zadań
działów i zespołów oraz potrzebach związanych z ich funkcjonowaniem;
8) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o ochronie
informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz innych tajemnic prawnie
chronionych;
9) podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwiązywania istotnych problemów
związanych z pracą działów i zespołów oraz stałego usprawniania organizacji pracy
i poprawy jej efektywności;
10) dbałość o racjonalne wykorzystanie środków pracy, jak również stałą poprawę warunków
pracy;
11) dbałość o stałe podnoszenie przez pracowników działów i zespołów kwalifikacji
zawodowych;
12) kształtowanie właściwych stosunków pracy wśród podległych im pracowników,
wdrażanie zasad rzetelności, dbałości o pracę i wysoką jej jakość;
13) organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do
informacji publicznej;
14) prowadzenie miesięcznych kart czasu pracy dla pracowników swoich działów, zespołów,
rozliczanie czasu pracy, a po skończonym roku sporządzanie zbiorczego zestawienia
czasu pracy dla każdego pracownika;
15) organizowanie i prowadzenie szkoleń, opracowywanie artykułów i publikacji
zamieszczanych w publikacjach Ośrodka;
16) zabezpieczanie mienia przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem w podległym dziale
i zespole;
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17) prowadzenie stałej i udokumentowanej kontroli wykonania zadań i obowiązków
służbowych podległych pracowników;
18) kontrolowanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym;
19) prowadzenia na bieżąco analizy celowości i efektywności wyjazdów służbowych
podległych pracowników;
20) zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
21) załatwianie skarg lub wniosków dotyczących zakresu wykonywanych zadań.
3. W celu realizacji zadań i obowiązków kierownicy działów i zespołów:
1) opracowują pracownikom indywidualne zakresy czynności, określające ich zadania,
obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności;
2) kontrolują prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw przez
pracowników działów i zespołów;
3) organizują narady z pracownikami działów i zespołów poświęcone omawianiu, ocenie
i rozliczaniu z realizacji zadań wynikających z planu działalności Ośrodka,
4) ustalają plany pracy działów, zespołów i rozliczają z ich realizacji,
5) zapewniają udział pracowników w szkoleniach i samokształceniu.
4. Kierownicy działów i zespołów są uprawnieni do:
1) opiniowania i wnioskowania w sprawach kadrowych dotyczących podległych im
pracowników;
2) wnioskowania o nałożenie kar porządkowych, przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień
oraz wysokości premii miesięcznej;
3) organizowania okresowych i doraźnych narad;
4) reprezentowania Ośrodka z upoważnienia dyrektora w zakresie przez niego określonym.
§ 30
1. Pracownicy działów i zespołów wykonują zadania i obowiązki:
1) określone w zakresach czynności oraz wynikające z poleceń służbowych;
2) wynikające z niniejszego regulaminu, regulaminu pracy, instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz zarządzeń dyrektora.
2. Jeżeli polecenie służbowe jest w przekonaniu pracownika niezgodne z prawem albo zawiera
znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym przełożonego. W razie
pisemnego potwierdzenia polecenia jest obowiązany je wykonać. Pracownik nie wykonuje
polecenia, jeżeli prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o czym
niezwłocznie informuje dyrektora Ośrodka.
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§ 31
1. Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
2. Posłowie, senatorowie oraz przedstawiciele organów samorządu terytorialnego w sprawach
związanych z wykonywaniem ich mandatu powinni być przyjmowani w pierwszej
kolejności.
3. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków:
1) sprawy kwalifikujące się do rozpatrzenia jako skargi i wnioski są przyjmowane
codziennie w godzinach pracy Ośrodka przez dyrektora
2) rejestr skarg i wniosków prowadzi dział Kontroli i Monitoringu.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY I ZAKRES UDZIELANIA PRACOWNIKOM OŚRODKA
UPOWAŻNIEŃ DO ZAŁATWIANIA SPRAW W IMIENIU DYREKTORA

§ 32
1. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego
obowiązków dyrektor upoważnia zastępcę dyrektora, a w razie, gdy nie został powołany,
kierownika wybranej komórki organizacyjnej, spośród wymienionych w § 9 ust. 1, do
kierowania działalnością Ośrodka.
2. W sprawach związanych z obsługą prawną Ośrodka, w szczególności umocowaniem do
reprezentowania Ośrodka w postępowaniach sądowych i administracyjnych pełnomocnictwo
może otrzymać podmiot realizujący obsługę prawną Ośrodka.
3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są imienne i udzielane w formie pisemnej,
określają przedmiotowy zakres upoważnienia.
4. Cofnięcie lub zmiana upoważnienia następuje w trybie ich udzielania.
5. Rejestr upoważnień prowadzi Dział Kadr i Organizacji Pracy.
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ROZDZIAŁ VII
WŁAŚCIWOŚĆ W ZAKRESIE PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM
§ 33
1. Do podpisu dyrektora zastrzeżone są:
1) korespondencja do centralnych organów administracji państwowej, Sejmu, Senatu,
Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego;
2) zarządzenia;
3) plany i sprawozdania dotyczące działalności Ośrodka;
4) pisma związane z powstaniem, zmianą, wygaśnięciem zobowiązań finansowych;
5) pełnomocnictwa i upoważnienia;
6) pisma w sprawach dotyczących inwestycji i remontów kapitalnych;
7) dokumenty związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami;
8) inne sprawy zastrzeżone pisemnie i ustnie przez dyrektora Ośrodka.
2. Pisma zastrzeżone do podpisu dyrektora podczas jego nieobecności podpisuje upoważniony
zastępca dyrektora.
3. Pisma i dokumenty księgowe podpisuje i zatwierdza główny księgowy. Podczas
nieobecności głównego księgowego czynności te wykonuje zastępca głównego księgowego.
4. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz podpisuje dyrektor lub upoważniony zastępca.
§ 34
Pisma i dokumenty przedstawiane do podpisu dyrektora Ośrodka powinny zostać uprzednio
parafowane przez kierowników komórek organizacyjnych i pracowników przygotowujących te
dokumenty oraz przez inne osoby merytorycznie powiązane.

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY I TRYB OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH
DYREKTORA, ICH REJESTRACJI ORAZ ORGANIZACJI WYKONANIA

§ 35
Zarządzenia dyrektora stanowią wewnętrzne akty normatywne o charakterze ogólnym i mocy
wiążącej dla wszystkich pracowników Ośrodka.
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§ 36
1. Inicjatywa i obowiązek sporządzenia projektu aktu normatywnego należy do kierownika
komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu regulacji.
2. Akt normatywny powinien być sformułowany jasno i zwięźle, zgodnie z obowiązującymi
przepisami wyższego rzędu oraz zasadami techniki prawodawczej.
3. Komórka organizacyjna opracowująca projekt aktu normatywnego obowiązana jest uzgodnić
go z zainteresowanymi komórkami oraz właściwym merytorycznie zastępcą dyrektora
Ośrodka i kierownikiem Działu Kadr i Organizacji Pracy, którzy potwierdzają swym
podpisem akceptację treści projektu.
4. Oceny projektu w zakresie skutków finansowych dokonuje pisemnie główny księgowy.

§ 37
1. Komórki organizacyjne, dla których wynikają zadania z aktu normatywnego, niezwłocznie
po jego otrzymaniu przystępują do realizacji tych zadań.
2. W przypadku, gdy do wykonania zadań powołanych jest kilka komórek, dyrektor wyznacza
komórkę wiodącą w realizacji aktu oraz w razie potrzeby określa obowiązki ciążące na
podmiotach realizujących dany akt normatywny.
§ 38
Rejestr aktów normatywnych prowadzony jest w dziale Kadr i Organizacji Pracy.

ROZDZIAŁ IX
PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMOWANIA PRACY OŚRODKA
§ 39
1. Podstawowym dokumentem w zakresie planowania pracy w Ośrodku jest roczny plan
działania Ośrodka w skład, którego wchodzą:
1) roczny program działalności Ośrodka;
2) plan finansowy.
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2. Projekt rocznego programu działalności opracowuje kierownik Działu Metodyki Doradztwa,
Szkoleń i Wydawnictw na podstawie propozycji zgłoszonych przez kierowników działów
i zespołów.
3. Projekt planu finansowego opracowuje główny księgowy z uwzględnieniem propozycji
zgłoszonych przez kierowników działów i zespołów.
4. Dyrektor przedkłada projekt planu działania Ośrodka do zaopiniowania przez Radę
Społeczną Doradztwa Rolniczego.
5. Zaopiniowany przez Radę program działania dyrektor przedkłada do zatwierdzenia
Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w terminie określonym w Ustawie o jednostkach
doradztwa rolniczego.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działania Ośrodka opracowuje kierownik
Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw na podstawie sprawozdań zgłoszonych
przez kierowników działów i zespołów.
7. Dyrektor przedkłada sprawozdanie z działalności Ośrodka do zaopiniowania przez Radę
Społeczną Doradztwa Rolniczego.
8. Zaopiniowane przez Radę sprawozdanie dyrektor przedkłada do zatwierdzenia Sejmikowi
Województwa Podkarpackiego w terminie określonym w Ustawie o jednostkach doradztwa
rolniczego.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40
Zmiany dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu Organizacyjnego mogą być
dokonywane tylko przez dyrektora Ośrodka w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 41
Regulamin

wchodzi

w życie z

dniem

zatwierdzenia przez

Sejmik

Województwa

Podkarpackiego.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWAwróć
ROLNICZEGO W BOGUCHWALE
Załącznik nr 1
Do Regulaminu Organizacyjnego
PODR Boguchwała

DYREKTOR

RADA SPOŁECZNA
DORADZTWA ROLNICZEGO

I ZASTĘPCA DYREKTORA

II ZASTĘPCA DYREKTORA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dział Systemów Produkcji Rolnej,
Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa
Dział Księgowości
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego
i Agroturystyki
Dział Kadr i Organizacji
Pracy
Dział Ekonomiki
Dział Kontroli i Monitoringu

Stanowisko ds. BHP i P. Poż.

Stanowisko ds. Zarządzania
Jakością

Dział Zastosowań Teleinformatyki

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Audytor Wewnętrzny

Centrum Szkoleniowe

Dział Metodyki Doradztwa
Szkoleń i Wydawnictw

wróć
Zarządzenie Nr 53 /2011
Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
z dnia 22 grudnia 2011r
w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego (Dz. U. Nr 251 z 2004 r. poz. 2507 z póź. zm.) oraz § 5 ust. 3 Statutu Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa

Rolniczego

w

Boguchwale,

stanowiącego

załącznik

do

Uchwały

Nr XLII/801/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie
nadania Statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z późn. zm.,
zarządzam co następuje:
§1
Ustala

się

Regulamin

Organizacyjny

Podkarpackiego

Ośrodka

Doradztwa

Rolniczego

w Boguchwale stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Z dniem ustalenia niniejszego Regulaminu traci moc Zarządzenie nr 22/2010 Dyrektora
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale, zatwierdzone Uchwałą Nr XLIX/923/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale .
§3
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

wróć

Projekt
UCHWAŁA NR…
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia…
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu
Województwa Podkarpackiego w roku 2012

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1590 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:
§1
Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, celem dofinansowania
bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie
gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów, w wysokości 600 000 zł
(sześćset tysięcy złotych).
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sanockiemu

Muzeum Historyczne w Sanoku powstało w 1934 roku jako Muzeum Ziemi
Sanockiej. Poza główną siedzibą usytuowaną w gmachu przy ul. Zamkowej (dawny
budynek austriackiego Odwachu), częściami muzeum są Zamek Królewski w Sanoku
oraz Zajazd na terenie parku zamkowego. Aktualnie gromadzi ponad 20 000
eksponatów. Znaczną część muzealiów stanowi sztuka cerkiewna i ikony Muzeum
Historycznego w Sanoku, które są porównywalne jedynie ze zbiorami Muzeum
Zamku w Łańcucie i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Zbiór ten liczy
około 1200 eksponatów o unikalnej wartości artystycznej, a ich wartość materialna
jest tak wysoka, że trudna do określenia.
Stałe

ekspozycje

średniowieczne,

uzupełnione

barokowymi

zabytkami

katolickiej sztuki sakralnej, cennymi znaleziskami archeologicznymi, zbiorami sztuki
współczesnej, szczególnie kolekcją prac Zdzisława Beksińskiego, przyciągają
niezmiennie tłumy zwiedzających.
W IV kwartale 2011 roku zakończono inwestycję „Dobudowa skrzydła do
zamku w Sanoku – I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku”.
W dobudowanej części będzie funkcjonować Galeria Zdzisława Beksińskiego.
Sytuacja finansowa jest nieadekwatna do klasy posiadanych zbiorów, które
wymagają systematycznych prac konserwatorskich. Kłopoty finansowe utrudniają
poszerzenie działalności statutowej Muzeum.
W związku z powyższym wsparcie finansowe w kwocie 600 tys. zł na
działalność Muzeum w 2012 roku jest konieczne.
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UCHWAŁA NR .............................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ........................ 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Arboretum i Zakładowi Fizjografii
w Bolestraszycach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa
Podkarpackiego.
Działając na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 73 ust.3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na udzielenie Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach
bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.
§2
Realizację uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach jako wojewódzka osoba
prawna jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Województwa Podkarpackiego oraz właścicielem wszystkich budynków
i budowli posadowionych na przedmiotowym gruncie. Wykaz nieruchomosci
gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Arboretum stanowi załącznik do
niniejszego uzasadnienia.
Działając na podstawie art. 77 ust 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
zlecono wycenę nieruchomości, a następnie wszczęto z Urzedu postępowanie
w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
oddanych w użytkowanie wieczyste Arboretum.
Wartość rynkowa gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Arboretum,
oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę wynosi aktualnie 135 040 zł.
Zgodnie z art. 72 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wysokość opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustala się wg. stawki 0,3 % liczonej
od ceny nieruchomosci, która w tym przypadku jest równa wartości oszacowanej
przez rzeczoznawcę majątkowego. Dla Arboretum tak wyliczona nowa opłata wynosi
405,12 zł.
Zgodnie z art. 73 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, po uzyskaniu zgody
Sejmiku, Zarząd Województwa może dodatkowo udzielić bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W przypadku przyznania bonifikaty jej
wysokość ustalana jest indywidualnie dla każdego użytkownika wieczystego.
Dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach zwrócił się
z prośbą o obniżenie nowego wymiaru opłaty przez udzielenie 90 % bonifikaty od
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
Prośbę swoją Dyrektor Arboretum uzasadnił tym iż, Arboretum jako instytucja
kultury prowadząca działalność edukacyjną na terenie Województwa Podkarpackiego
w zakresie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego w głównej mierze utrzymuje się
z dotacji Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Ponadto Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
nadzorujący jednostki oświatowe Województwa Podkarpackiego zaopiniował
pozytywnie wniosek Dyrektora Arboretum w przedmiotowej sprawie.
Zarząd Województwa proponuje zatem udzielić Arboretum i Zakładowi
Fizjografii w Bolestraszycach bonifikatę od opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego gruntów w wysokości 90 %.
Reasumując nowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, ustalona dla Arboretum
i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach z uwzględnieniem 90 % bonifikaty wynosić
będzie 40,51 zł.
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GG.II.2501.100.1.2011

-projekt-

Uchwała Nr
/
/
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości
położonych w Boguchwale
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 252 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz
§ 16 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 31, poz. 694 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie na czas nieoznaczony
nieruchomości położone w obrębie Boguchwała, obj. KW Nr RZ1Z/00090822/1,
o łącznej powierzchni 8,4932 ha – tzw. „Stawiska” na rzecz Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, z przeznaczeniem na
prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.
2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wykaz działek przeznaczonych do
oddania w użytkowanie.
§2
Zasady użytkowania nieruchomości opisanej w § 1 określi umowa w formie aktu
notarialnego.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji
i Gospodarki Mieniem wraz z jednym członkiem Zarządu Województwa
Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Podkarpacki

Ośrodek

Doradztwa

Rolniczego

w

Boguchwale

wystąpił

z wnioskiem o podjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego działań
zmierzających do przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości
gruntowych o łącznej pow. 8,4932 ha położonych w miejscowości Boguchwała tzw.
„Stawiska”.
Oddanie Ośrodkowi przedmiotowych działek w użytkowanie pozwoli na
prowadzenie zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej. Na
działkach

będą

organizowane

targi,

wystawy

rolnicze

oraz

pokazy

pracy

nowoczesnych maszyn rolniczych. Działki zostaną zagospodarowane poprzez
stworzenie terenu zieleni z niskimi nasadzeniami. Planowane jest wykorzystanie
zespołu pałacowo-parkowego i całego kompleksu na rzecz rodzinnych pikników
weekendowych.
Zadania związane z realizacją określonych w Programie zagospodarowania
zabytków są spójne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2020, w celach strategicznych dotyczących Obszarów wiejskich i rolnictwa
Priorytet 2.
Łączna wartość przekazywanych w użytkowanie nieruchomości wynosi
2 110 560 zł. Zgodnie z § 16 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem
Województwa Podkarpackiego „Oddanie w użytkowanie nieruchomości o wartości
powyżej 100 000 euro (…) wymaga zgody Sejmiku.”
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Załącznik do Uchwały Nr ………………… Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia ……………..

Wykaz działek przeznaczonych do oddania w użytkowanie na rzecz Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Nr działki
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312

Powierzchnia [ha]
0,0438
0,0298
0,0327
0,0300
0,0332
0,0388
0,0300
0,0360
0,0310
0,0379
0,0339
0,0380
0,0435
0,0387
0,0418
0,0376
0,0359
0,0280
0,0322
0,0300
0,0310
0,0300
0,0464
0,0312
0,0309
0,0329
0,0290
0,0329
0,0321
0,0334
0,0325
0,0322
0,0323
0,0313
0,0313
0,0375
0,0363
0,0300
0,0300
0,0318
0,0313
0,0300
0,0323
0,0265
0,0312
0,0291

Nr księgi wieczystej
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1

Wartość [zł]
10884
7405
8126
7455
8250
9642
7455
8946
7704
9418
8424
9443
10810
9617
10387
9344
8921
6958
8002
7455
7704
7455
11530
7753
7679
8176
7207
8176
7977
8300
8076
8002
8027
7778
7778
9319
9021
7455
7455
7902
7778
7455
8027
6585
7753
7231
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367

0,0372
0,0275
0,0300
0,0278
0,0313
0,0387
0,0300
0,0313
0,0315
0,0318
0,0274
0,0300
0,0309
0,0300
0,0300
0,0286
0,0341
0,0259
0,0312
0,0368
0,0440
0,0663
0,0732
0,0411
0,0366
0,0372
0,0410
0,0416
0,0400
0,0391
0,0422
0,0658
0,0342
0,0349
0,0304
0,0389
0,0393
0,0426
0,0508
0,0422
0,0400
0,0431
0,0464
0,0400
0,0443
0,0375
0,0323
0,0300
0,0300
0,0314
0,0327
0,0376
0,0365
0,0362

RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1

9244
6834
7455
6908
7778
9617
7455
7778
7828
7902
6809
7455
7679
7455
7455
7107
8474
6436
7753
9145
10934
16476
18190
10213
9095
9244
10189
10338
9940
9716
10487
16351
8499
8673
7554
9667
9766
10586
12624
10487
9940
10710
11530
9940
11009
9319
8027
7455
7455
7803
8126
9344
9070
8996

wróć
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2423

0,0362
0,0365
0,0389
0,0340
0,0321
0,1032
0,1053
0,0920
0,0900
0,0952
0,0923
0,0305
0,0333
0,0308
0,0325
0,0300
0,0300
0,0309
0,0328
0,0316
0,0309
0,0309
0,0669
0,0570
0,0716
0,0623
0,0337
0,0345
0,0300
0,0337
0,0458
0,0336
0,0729
0,0716
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1020
0,1018
0,1018
0,0935
0,1000
0,0966
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,0800
0,0939
0,1035
0,1032
0,1873

RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1

8996
9070
9667
8449
7977
25645
26167
22862
22365
23657
22937
7579
8275
7654
8076
7455
7455
7679
8151
7853
7679
7679
16625
14165
17793
15482
8374
8573
7455
8374
11381
8350
18116
17793
24850
24850
24850
24850
25347
25297
25297
23235
24850
24005
24850
24850
24850
24850
24850
19880
23334
25720
25645
46544

wróć
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

2424
2425
2278/1
2278/2
2352/1
2352/2
2380/1
2380/2
1355/4
1355/49
1355/62
1355/64
Suma

0,0779
0,0623
0,0383
0,0396
0,0421
0,0431
0,0320
0,0300
0,3200
0,0073
0,0039
0,4600
8,4932

RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
RZ1Z/00090822/1
Suma

19350
15482
9518
9841
10462
10710
7952
7455
79520
1814
969
114310
2110560

wróć
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-projekt-

Uchwała Nr
/
/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654
z późn. zm.), oraz § 19 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 31, poz. 694 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
na przedłużenie umowy dzierżawy części gruntu działki ewidencyjnej nr 69/8 o pow.
1,7001 ha położonej w obrębie 207 m. Rzeszowa na okres 2 lat ze Ströer Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-762, ul. Belwederska 6A, z przeznaczeniem
na ustawienie 2 tablic reklamowych w formacie 2,4 m x 5,1m.
§2
Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu opisanego w § 1 nie może kolidować
z wykonywaniem zadań statutowych Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób
Płuc w Rzeszowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie zwrócił się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy na kolejne 2 lata ze Ströer
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 6A dot. wydzierżawienia
gruntu pod 2 tablice reklamowe w formacie 2,4 m x 5,1m.
Umowa dzierżawy została zawarta w 1993 r. i sukcesywnie była przedłużana.
Według wniosku przesłanego przez Wnioskodawcę, Dzierżawca zobowiązany
będzie do zapłaty czynszu rocznego w wysokości 1800 zł + VAT (2214 zł brutto).
Wydzierżawienie w/w powierzchni nie koliduje z działalnością statutową
jednostki oraz pozwoli obniżyć koszty utrzymania całej nieruchomości.
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zaopiniował pozytywnie
przedmiotowy wniosek.

wróć

GG-II.2501.52.3.2011.EL

-projekt-

Uchwała Nr
/
/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez
Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3
Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego
(Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 31, poz. 694 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na oddanie w najem przez Wojewódzką Stację Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie w trybie bezprzetargowym dwóch pomieszczeń
biurowych o pow. 43,25 m2 oraz węzła komunikacyjnego i sanitarnego o pow.
9,71 m2 w budynku przy ul. Poniatowskiego w Rzeszowie dla Pana Kazimierza
Ziobro Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na czas wykonywania mandatu
poselskiego, z przeznaczeniem na biuro poselskie.
§2
Umowa najmu pomieszczeń wskazanych w § 1 nie może kolidować z wykonywaniem
zadań statutowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zwróciła się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie lokali biurowych o powierzchni
43,25 m2 plus 9,71 m2 węzła komunikacyjnego i sanitarnego, łącznie 52,96 m2
Panu Kazimierzowi Ziobro – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na czas
sprawowania przez niego tej funkcji.
Proponowane do wynajęcia powierzchnie lokalowe nie wpłyną negatywnie na
funkcjonowanie WSPR i wykonywanie statutowych obowiązków, a pozwoli na
pozyskanie dodatkowych środków finansowych.
Według wniosku przesłanego przez Wnioskodawcę, najemca zobowiązany
będzie do zapłaty miesięcznego czynszu w wysokości 847 zł netto + VAT (16 zł. za
1 m2) . Cena rewaloryzowana będzie corocznie wskaźnikiem inflacyjnym. Do ceny
najmu doliczać się będzie ryczałtowo koszt centralnego ogrzewania, zużycia wody,
prądu i wywozu nieczystości.
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zaopiniował pozytywnie
przedmiotowy wniosek.
Została zawarta już umowa przedmiotem, której jest lokal o powierzchni 22,85
m2 z Panem Kazimierzem Ziobro Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na czas
wykonywania mandatu poselskiego. Obecnie został złożony wniosek o najem
dodatkowej powierzchni 30,11 m2 co daje w sumie 52,96 m2 więc zgodnie z § 19
ust. 3

Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia

29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 31 poz.694 z późn. zm.) przy zawieraniu
umów na czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony wymagana jest zgoda
Sejmiku.

wróć

GG.II–2501.10.6.2011.JT

PROJEKT

UCHWAŁA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ........................ 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym
pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9
w Rzeszowie.
Działając na podstawie art. 18 pkt. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
§ 21 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowaniem mieniem Województwa
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 27 kwietnia 2010 r. Nr 31, poz. 694 z późn.
zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:

§1.
1. Wyraża się zgodę dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie na wynajęcie w trybie bezprzetargowym:
a) Pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 29,27 m2 na które składają się:
- pokój biurowy oznaczony numerem 111 o powierzchni 14,62 m2
- pokój biurowy oznaczony numerem 115 o powierzchni 14,65 m2
dla Pani Józefy Hrynkiewicz – Posła na Sejm RP
b) Pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 37,28 m2 na które składają się:
- pokój biurowy oznaczony numerem 107 o powierzchni 14,98 m2
- pokój biurowy oznaczony numerem 108 o powierzchni 22,30 m2
dla: Pana Piotra Babinetza – Posła na Sejm RP
Pana Marka Kuchcińskiego – Posła na Sejm RP
Pana Stanisława Piotrowicza – Posła na Sejm RP
Pana Bogdana Rzońcy – Posła na Sejm RP
Pana Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP
Pana Kazimierza Gołojucha – Posła na Sejm RP
Pana Kazimierza Moskala – Posła na Sejm RP
Pana Krzysztofa Popiołka – Posła na Sejm RP
Pana Jana Warzechy – Posła na Sejm RP
Pana Władysława Ortyla – Senatora RP
Pani Janiny Sagatowskiej – Senatora RP
Pani Alicji Zając – Senatora RP
Pana Andrzeja Matusiewicza – Senatora RP

wróć

2. Umowa najmu przedmiotowych lokali zawarta zostanie odpowiednio na czas
wykonywania mandatu Posła na Sejm RP bądź mandatu Senatora RP.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3.
Uchwała podlega przekazaniu Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

wróć
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UZASADNIENIE

Działając zgodnie z §21 ust.1 oraz § oraz §23 ust.2 Uchwały Nr XLIV/839/10
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zasad
gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia
27 kwietnia 2010 r. Nr 31, poz. 694 z późn. zm.) Dyrektor Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wystąpił z wnioskiem o nadanie
numerów rejestrowych umów najmu pomieszczeń biurowych oznaczonych
numerami:
1)
111 i 115 o łącznej powierzchni 29,57 m2;
2)
107 i 108 o łącznej powierzchni 37,28 m2
znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. Z prośbą
o wynajęcie przedmiotowych pomieszczeń zwrócili się Państwo:
Pani Józefa Hrynkiewicz, Pan Piotr Babinetz, Pan Marek Kuchciński, Pan Stanisław
Piotrowicz, Pan Bogdan Rzońca, Pan Zbigniew Chmielowiec, Pan Kazimierz
Gołojuch, Pan Kazimierz Moskal, Pan Krzysztof Popiołek, Pan Jan Warzecha, Pan
Władysław Ortyl, Pani Janina Sagatowska, Pani Alicja Zając, Pan Andrzej
Matusiewicz – Posłowie na Sejm RP oraz Senatorowie RP obecnej kadencji z terenu
Województwa Podkarpackiego.
Zgodnie z §19 ust.3 Zasad, wojewódzka jednostka organizacyjna może
wynająć pomieszczenia w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata jedynie
po uzyskaniu wcześniej zgody Sejmiku Województwa.
W przypadku przyjęcia przez Sejmik niniejszej uchwały, umowy najmu wymienionych
na wstępie pomieszczeń zostaną zawarte z ww. posłami i senatorami na czas
wykonywania przez nich mandatu posła bądź senatora.
Wymienione
pomieszczenia
stanowią
własność
Województwa
Podkarpackiego i znajdują się w trwałym zarządzie Podkarpackiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Wysokość czynszu zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką dla podobnych
pomieszczeń w tym budynku tj. 14,11 zł za 1m2 brutto wynosić będzie odpowiednio:
1)
29,57 m2 x 14,11 zł = 417,23 zł brutto miesięcznie;
2)
37,28 m2 x 14,11 zł = 526,02 zł brutto miesięcznie;
Najemcom przysługiwał będzie dostęp do tzw. „powierzchni pomocniczej” (korytarze,
schody, pomieszczenia sanitarne) niezbędnej do prawidłowego korzystania
z wynajmowanych pomieszczeń.

3
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Uchwała Nr

/

/12

„projekt”

Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2012 r.
w sprawie likwidacji aglomeracji Tylawa

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 22 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1
Likwiduje się aglomerację Tylawa wyznaczoną na terenie Gminy Dukla,
rozporządzeniem
Nr
125/06
Wojewody
Podkarpackiego
z
dnia
30 listopada 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tylawa (Dz. Urz. Woj.
Podk. z 2006 r. Nr 145 poz. 2206).
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc rozporządzenie Wojewody
Podkarpackiego o którym mowa w § 1.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć
Uzasadnienie:
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami: art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2004 r. Nr 283 poz. 2841 z późn.
zm.), Wojewoda Podkarpacki wyznaczył na terenie gminy Dukla aglomerację Tylawa
jako teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do
oczyszczalni ścieków komunalnych.
Aglomeracja Tylawa z oczyszczalnią ścieków w Tylawie została wyznaczona
rozporządzeniem

Nr

125/06

Wojewody

Podkarpackiego

z

dnia

30 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tylawa. Aglomeracja ta
o równoważnej liczbie mieszkańców 3000 zlokalizowana została na terenie
miejscowości: Tylawa, Barwinek, Zyndranowa i Mszana w gminie Dukla.
W aktualnym stanie prawnym, w związku z wejściem w życie przepisu art. 22
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) aglomerację wyznaczoną przed
dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa może zlikwidować w drodze
uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt prawa miejscowego, którym
ta aglomeracja została wyznaczona.
Pismem z dnia 06.12.2011 r. znak: G.631.4.2011 Burmistrz Gminy Dukla
wystąpił z wnioskiem o likwidację aglomeracji Tylawa w gminie Dukla. Do wniosku
dołączył uchwałę nr XVI/94/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie przystąpienia do likwidacji aglomeracji Tylawa o RLM powyżej 2000.
W uzasadnieniu wniosku Burmistrz Gminy Dukla wskazuje na brak zasadności
technicznej i ekonomicznej realizacji sieci kanalizacyjnej na obszarze obecnie
wyznaczonej aglomeracji Tylawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji z dnia 1 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r, Nr 137, poz. 922),
wskazuje na zasadność techniczną i ekonomiczną wyznaczania zasięgu systemu
kanalizacyjnego

jeżeli

wskaźnik

długości

sieci

rozumiany

jako

stosunek

przewidywanej do obsługi przez planowany system kanalizacji zbiorczej liczby
mieszkańców i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej nie będzie
mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km nowobudowanej sieci. Wyjątki od wielkości
wskaźnika dotyczą m. in. terenów o znacznym spadku w kierunku oczyszczalni
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ścieków i obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, niemniej jednak
wskaźnik długości sieci na tych obszarach nie może być niższy niż 90 mieszkańców
na 1 km sieci.
Przeprowadzona w tym zakresie analiza wykazała, że aglomeracja Tylawa nie
spełnia w/w kryteriów.
Na terenie aglomeracji obecnie zamieszkuje 1058 mieszkańców oraz
zarejestrowanych jest 64 miejsca noclegowe, dla których zakładano budowę 22 km
sieci kanalizacyjnej.
Z obliczeń wynika, że wskaźnik długości sieci dla aglomeracji Tylawa wynosi
51 mk/1 km sieci, co jest wartością znacznie niższą od wymaganych 90 mk/1 km
sieci dla obszarów objętych ochroną.
We wszystkich miejscowościach wchodzących w skład aglomeracji Tylawa, ze
względu na niską gęstość zaludnienia nie zostanie osiągnięta wymagana wartość
wskaźnika długości sieci.
Realizacja inwestycji związanych z wyposażeniem aglomeracji Tylawa
w systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków do oczyszczalni ścieków
w Tylawie wiązała by się z wysokimi kosztami budowy i eksploatacji takiej sieci.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Dukla uchwalony Uchwałą
XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2005 r. Nr 56, poz. 732) zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Dukli Nr L/316/06
z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr IX/58/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. i Nr XIV/85/07
z dnia 14 grudnia 2007 r. nie ma w swoich zapisach informacji o utworzeniu
aglomeracji Tylawa.
Burmistrz Gminy Dukla

ponadto

wyjaśnia,

że

Gmina

ze względów

ekonomicznych nie jest w stanie dotrzymać terminu osiągnięcia efektu ekologicznego
zarówno w zakresie oczyszczania ścieków jak i budowy kanalizacji do końca 2015
roku. Jednocześnie Gmina będzie podejmowała działania bardziej ekonomicznie
i technicznie uzasadnione w lokalnych warunkach zarówno pod względem realizacji,
jak i przyszłej eksploatacji systemów oczyszczania i odprowadzania ścieków na tym
terenie. Takim rozwiązaniem może być budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
o różnej przepustowości, przy założeniu obsługi przez jedną oczyszczalnię kilku lub
kilkunastu posesji. Przyjęcie założeń dofinansowania tego typu przedsięwzięć na
terenach objętych obecną aglomeracją Tylawa spowoduje objęcie oczyszczaniem
ścieków poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków wszystkich mieszkańców bez
konieczności budowy kosztownej kanalizacji i dużej oczyszczani ścieków.
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Na terenie aglomeracji Tylawa istnieją różne formy ochrony przyrody w tym:
Jaśliski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz
obszary Natura 2000: Beskid Niski (PLB180002) i Ostoja Jaśliska (PLH180014).
Wszystkie odnośne akty prawne i ich interpretacje, w tym interpretacje Komisji
Europejskiej wskazują, że nadrzędnym kryterium wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji jest koncentracja zaludnienia i działalności gospodarczej na określonym
obszarze, uzasadniająca technicznie, ekonomicznie i środowiskowo, odprowadzanie
ścieków systemem kanalizacji zbiorczej do jednej lub większej liczby oczyszczalni
ścieków.
Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że realizacja inwestycji
z zakresu budowy kanalizacji w aglomeracji Tylawa wyznaczonej rozporządzeniem
Wojewody Podkarpackiego Nr 125/06 z dnia 30 listopada 2006 r. nie jest zasadna
technicznie ani ekonomicznie w świetle przywołanych wyżej kryteriów niezbędnych
do spełnienia przy wyznaczaniu aglomeracji.
Adekwatnie zatem do warunków występujących na terenie Gminy, w tym
z uwzględnieniem m. in. niskiej gęstości zaludnienia wniosek Gminy o likwidację
aglomeracji Tylawa jest uzasadniony.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie
gminnym.
Po

wejściu

w

życie

niniejszej

uchwały

uporządkowanie

systemu

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Tylawa
będzie realizowane w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, co
w

znacznym

odprowadzania

stopniu
ścieków

przyczyni
do

się

ziemi

do
i

ograniczenia

wód

płynących,

niekontrolowanego
doprowadzi

to

do zasadniczej redukcji negatywnego wpływu ścieków i pozytywnie wpłynie na stan
środowiska naturalnego.
Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych,
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

2012 r.
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INFORMACJA

z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego
w okresie od 6 grudnia 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego
obradował na 12 posiedzeniach.
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął
następujące uchwały:
1. Uchwały o tematyce organizacyjnej, w tym m.in. w sprawie:
– ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających
wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2012,
– powołania Zespołu opiniodawczo – doradczego do spraw związanych z realizacją
projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie”,
– zawarcia aneksu do umowy z Gminą Trzebownisko,
– wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa,
– wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa,
– wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego instytucji kultury podległej samorządowi Województwa,
– wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa,
– wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej na fasadzie kamienicy Muzeum
Historii Miasta Przemyśla Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Rynek 9
w Przemyślu,
– powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego /2 uchwały/,
– zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów”,
– zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
– zmiany Uchwały Nr 17/271/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
25 stycznia 2011 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania
środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”,
– zmiany terminu realizacji przez Gminę Mielec zadania związanego z modernizacją
dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
– powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
– oświadczenia dotyczącego kwot dotacji udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
– powołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
– powołania dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im.
prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
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– zgody na powierzenie obowiązków zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu,
– wyrażania zgody na odwołanie Zastępcy Dyrektora Centrum Kulturalnego
w Przemyślu,
– ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
– wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi
konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji,
– powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
– powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
– ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
– zmiany warunków umowy o pracę dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania
Przestrzennego w Rzeszowie,
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania
Przestrzennego w Rzeszowie,
– wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie,
– udzielenia pełnomocnictwa /9 uchwał/,
– ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku,
– przekazania realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 do Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
– zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie
województwa podkarpackiego,
– zmiany składu osobowego Podkarpackiej Rady Innowacyjności,
– upoważnienia do odbioru odcinka zbiorowego akcji Rzeszowskiej Agencji
Regionalnego Spółka Akcyjna,
– zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim
Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
w Żurawicy,
– powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie,
– powołania komisji do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem
przetargów lub rokowań dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność
Województwa Podkarpackiego,
– zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie /2 uchwały/,
– zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie,
– zatwierdzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie,
– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2012 rok,
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– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na
2012 rok,
– zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego na 2012 rok,
– przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Medycznej Szkole Policealnej w Łańcucie,
– przeprowadzenia kontroli Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
– wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie umowy (aneksu do umowy) najmu pomieszczeń,
– ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa
podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2012 roku,
– przeniesienia autorskich praw majątkowych,
– wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestników projektu pn.
„Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
– przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy
maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012 w województwie
podkarpackim,
– zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Podkarpackim dotyczącej przekazywania
środków z budżetu państwa,
– zawarcia porozumienia o współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej
infrastruktury sieci szerokopasmowych,
– reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „Karpaty” Spółka Akcyjna w likwidacji,
– zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów Partnerskich związanych
z realizacją Projektu: Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM",
– ustalenia rocznego planu kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2012 r. w wojewódzkich
samorządowych jednostkach organizacyjnych,
– przyjęcia ekspertyzy "Kierunki rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu
o klastry",
– udzielenia upoważnienia p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
do zawarcia umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dla Województwa Podkarpackiego na 2012 r.,
– powołania doradcy metodycznego,
– wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych w Mielcu a Starostwem Powiatowym w Mielcu,
– wyrażenia zgody na wprowadzenie w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke
w Sanoku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej,
– wyrażenia zgody na wprowadzenie w Medycznej Szkole Policealnej im. Jadwigi
Iżyckiej w Przemyślu kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej,
– uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury,
– powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2012 roku,
– upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności województwa /2 uchwały/,
– upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
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2. Uchwały dotyczące promocji województwa, w tym m.in. w sprawie:
– realizacji Planu Działania na lata 2010-2011 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /2 uchwały/,
– realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim,
– zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas transmisji
radiowej z rewanżowego meczu 1/8 Pucharu Europejskiej Konfederacji Siatkówki
pomiędzy Dynamo Apeldoorn a Asseco Resovia Rzeszów 21 grudnia 2011 r.,
– zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas turnieju
finałowego Pucharu Polski w hokeju na lodzie w dniach 28-29 grudnia 2011oku
w Sanoku,
– umieszczenia baneru reklamowego na działce 338/7 położonej w Jasionce gm.
Trzebownisko,
– zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego.
3. Uchwały z zakresu rozwoju regionalnego, w tym m.in. w sprawie:
– rozpatrzenia protestu /4 uchwały/,
– zwrotu części środków wypłaconych na realizację Projektu nr RPPK.08.01.00-18047/10 w ramach VIII osi „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
projektu /4 uchwały/,
– przyjęcia do stosowania procedur w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013,
– przyjęcia formularzy umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
– realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.
Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Rzeszowskiej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1
Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.
Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu
technicznego PWSZ w Krośnie do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi V Infrastruktura społeczna, działanie 5.1
Infrastruktura edukacyjna, schemat A – Szkoły wyższe Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.
Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - granica
województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A Drogi wojewódzkie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013,
dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II
Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A –
Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Infrastruktura
komunikacyjna schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
/2 uchwały/,
zmiany harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
przyjęcia Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2012,
wyboru do dofinansowania projektów VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przewidzianych
do realizacji w 2012 r.,
warunków zawarcia umów i porozumienia o dofinansowanie projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 – osi priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura
komunikacyjna, schematu F Infrastruktura lotniska Rzeszów- Jasionka,
decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I - VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 - wersja: zaliczka do 100% dotacji /4 uchwały/,
zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji /4 uchwały/,
zmiany uchwały nr 45/872/11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie decyzji o realizacji
projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do
100% dotacji,
zmiany uchwały nr 45/873/11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie decyzji o realizacji
projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do
100% dotacji,
zmiany Uchwały Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja
inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
przyjęcia Książki Procedur dla Osi 4 PO RYBY 2007-2013 r.,
przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego,
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– przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie
gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
– przyjęcia zaktualizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– przyjęcia Rocznego planu działań informacyjno-promocyjnych na 2012 rok.
4. Uchwały o tematyce majątkowej, w tym m.in. w sprawie:
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Jednostki Samorządu Terytorialnego /2 uchwały/,
– nieodpłatnego przekazania kostki brukowej z rozbiórki nawierzchni wyremontowanej
drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 20+580 –
21+650
– zmiany uchwały w sprawie przekazania Przewozy Regionalne spółka z o.o.
w użyczenie autobusów szynowych do wykonywania regionalnych kolejowych
przewozów osób na terenie Województwa Podkarpackiego,
– zmiany uchwały w sprawie przekazania Przewozy Regionalne spółka z o.o.
w dzierżawę autobusów szynowych do wykonywania regionalnych kolejowych
przewozów osób na terenie Województwa,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Rzeszowie sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Tarnobrzegu sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach sprzętu
komputerowego stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Tarnobrzegu sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Tarnobrzegu sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła”
w Tarnobrzegu sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie,
– przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kawęczyn
Sędziszowski,
– nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Boguchwale od Skarbu Państwa
– Agencji Nieruchomości Rolnych,
– nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku
z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec –
Szczebrzeszyn na odcinku Zarzecze – granica województwa,
– zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lub
dzierżawę pomieszczeń i powierzchni użytkowych znajdujących się w budynku przy ul.
Targowej 1 w Rzeszowie,
– przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Monte Cassino w Przemyślu,
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– wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
w Krośnie na zbycie aparatu RTG,
– wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie na nabycie
aparatury i sprzętu medycznego,
– wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie na przyjęcie
darowizny.
5. Uchwały o tematyce finansowej, w tym m.in. w sprawie:
– przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
– udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2011 roku
/3 uchwały/,
– przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Rzeszowie,
– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie,
– przyznania dotacji podmiotowej dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rzeszowie,
– przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rzeszowie,
– zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr
2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie /3 uchwały/,
– przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie,
– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie,
– zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im.
Św. Ojca Pio Przemyślu /2 uchwały/,
– przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu,
– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
/2 uchwały/,
– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala
Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy /2 uchwały/,
– przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
– przyznania dotacji podmiotowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
– zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im.
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu /2 uchwały/,
– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
– zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
– zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie /3 uchwały/,
– zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r. /5 uchwał/,
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– zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
– zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Rozwoju Regionalnego,
– zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na
2011 r.,
– zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na rok 2011,
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań
realizowanych przez Gabinet Marszałka w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2011 r.,
– zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Strategii i Planowania Przestrzennego,
– zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2011 rok,
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań
budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach
budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2011,
– zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2011 r.,
– zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na
2011 r.,
– zmiany uchwały nr 316/6591/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
12 października 2010r., zmienioną Uchwałą Nr 69/1571/11 z dnia 23 sierpnia 2011r.
oraz uchwałą Nr 81/1824/11 z dnia 04.10.2011r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza
kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej
w Maliniu na 2011 rok,
– zmiany uchwały nr 313/6449/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28
września 2010r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo
- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju na 2011 rok
zmienionej uchwałą Nr 81/1826/11 z dnia 04.10.2011r.,
– zmiany uchwały Nr 321/6731/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności
obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej na 2011
rok zmienią uchwałą Nr 81/1821/11 z dnia 04.10.2011,
– zmiany uchwały Nr 316/6590/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
12 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności
obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na
2011 rok, zmienioną uchwałą Nr 81/1822/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 04.10.2011 r.,
– zmiany uchwały Nr 320/6709/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26
października 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr 81/1823/11 z dnia 04.10.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo –
rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2011 rok,
– zmiany uchwały Nr 321/6732/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 02.11.
2010 r. zmienioną uchwałą Nr 46/937/11 z dnia 17 maja 2011 r. oraz uchwałą Nr
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–
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–
–

–
–

–
–
–
–

86/1942/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza
kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej
w Woli Żyrakowskiej na 2011 rok,
zmiany uchwały Nr 81/1825/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
04.10.2011r. w sprawie zmiany preliminarza kosztów działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2011 rok,
dofinansowania kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności
Zawodowej w Starych Oleszycach pow. Lubaczów oraz zatwierdzenia preliminarza
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej
w Starych Oleszycach od 1.12.2012 r. do 31.12.2012 r.,
przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
planu finansowego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą
Nr XVI/273/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2011 r.,
zmiany uchwały w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się
w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo
Podkarpackie,
projektów
planów
finansowych
wojewódzkich
samorządowych
jednostek
budżetowych,
zabezpieczenia środków finansowych,
wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych,
zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania
środków z budżetu państwa.

Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa
Podkarpackiego:
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly
Ponadto Zarząd Województwa przyjął 14 projektów uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku.
W omawianym okresie sprawozdawczym przedmiotem obrad Zarządu Województwa
były również następujące tematy:
1. Informacje o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów,
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
2. Informacje o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów
w miesiącu listopadzie 2011 r. w ramach RPO WP.
3. Informacje o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu grudniu 2011 r.
4. Informacja
w
sprawie
korekty
raportów
kwartalnych
dotyczących
nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
5. Informacja nt. realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
6. Informacja pn. Ramy systemu zarządzania projektem Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej – Województwo Podkarpackie.
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7. Informacja o stanie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.
8. Informacja dotycząca wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.
9. Informacja w sprawie umowy o świadczenie usług publicznych w kolejowych
przewozach pasażerskich na 2012 rok.
10. Informacja na temat programów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy
z uwzględnieniem programów realizowanych w ramach Unii Europejskiej.
11. Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie na 2012 rok.
12. Prezentacja koncepcji architektonicznej Centrum Wystawienniczo - Kongresowego
Województwa Podkarpackiego.
13. Raport o narkotykach i narkomanii w Województwie Podkarpackim w 2010 roku.
Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa – sprawowali
bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Informację niniejszą opracowano w Gabinecie Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie
protokołów posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Rzeszów, 17 stycznia 2012 r.
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Informacja o realizacji uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na XVI sesji w dniu 19 grudnia 2011 r.
Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji
organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji
Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego.
1) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:
− Uchwała Nr XVI/263/11 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego - uchwałę
podjęto w celu wydłużenia terminu prac nad projektem budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2012 rok przez Komisje Sejmiku Województwa. Ponadto
zmiany ujęte w uchwale dotyczyły aktualizacji nazwy Komisji Budżetu, Mienia
i Finansów Sejmiku Województwa,
− Uchwała Nr XVI/273/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2011 r. – o zmianach w planie dochodów i wydatków
budżetu zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu
oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.

2) Uchwała realizowana w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej:
− Nr XVI/275/11 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień w Rzeszowie - uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.
3) Uchwały realizowane w Gabinecie Marszałka:
− Nr XVI/274/11 w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Listu
intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita
Polska) a Regionem Autonomicznym Kuangsi - Czuang (Chińska Republika
Ludowa) - podjęcie uchwały kończy wymaganą w prawie polskim procedurę
uzyskania zgody do podpisania Listu intencyjnego. Po ustaleniu dogodnego
dla obu stron terminu nastąpi podpisanie przedmiotowego Listu, a następnie
przekazanie go wraz z ww. uchwałą ministrowi właściwemu do spraw
zagranicznych i ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

4) Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej:
− Uchwała Nr XVI/270/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian
w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

wróć
w Boguchwale na rok 2011 – uchwała została przekazana pismem z dnia
28 grudnia 2011 r., znak: RW – I.070.1.6.2011.ES Panu Tadeuszowi
Płoszajowi – Dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale.
− Uchwała Nr XVI/271/11 w sprawie zatwierdzenia projektu planu
finansowego
Podkarpackiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w Boguchwale na rok 2012 – uchwała została przekazana pismem z dnia
28 grudnia 2011 r., znak: RW – I.070.1.6.2011.ES Panu Tadeuszowi
Płoszajowi – Dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale.
− Uchwała Nr XVI/272/11 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – uchwała została
przekazana pismem z dnia 28 grudnia 2011 r., znak: RW –
I.070.1.6.2011.ES Panu Tadeuszowi Płoszajowi – Dyrektorowi
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

5) Uchwała realizowana w Departamencie Rozwoju Regionalnego
− Nr XVI/268/11 w sprawie aktualizacji Strategii Innowacji Województwa
Podkarpackiego na lata 2005-2013. Mocą ww. uchwały
• zaktualizowano diagnozę stanu województwa poprzez zamieszczenie
wyników z przeprowadzonych badań pilotażowych w zakresie analizy
potrzeb innowacyjnych MŚP, instytucji naukowo-badawczych, postaw
i działań administracji publicznej oraz innych struktur wsparcia
innowacji;
• zaktualizowano analizę ekonomiczną gospodarki województwa
podkarpackiego oraz analizę SWOT;
• zdefiniowano nowe sektory wysokiej szansy województwa;
• zaktualizowano cele strategiczne i cele operacyjne;
• dokonano analizy i uzupełnienia systemu monitoringu i realizacji
Regionalnej Strategii Innowacji na poziomie Priorytetów, celów
strategicznych i celów operacyjnych w szczególności pod kątem
zbieżności ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2020 (Priorytet 2 Budowanie regionalnego systemu innowacji),
• wprowadzono do aktualizacji znaczenie wyników z przeprowadzonego
foresightu regionalno-technologicznego.
Przedmiotowa uchwała została zrealizowana.
6) Uchwała realizowana w Departamencie Ochrony Środowiska
− Nr XVI/267/11 w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji
Rzeszów – propozycja planu aglomeracji Rzeszów została przekazana
pismem znak: OS-II.0006.3.2011.PCz dnia 21 grudnia 2011 r. do
wymaganych na podstawie art. 43 ustawy Prawo wodne uzgodnień
z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

wróć
i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do
zaopiniowania przez: Gminę Miasto Rzeszów, Gminę Tyczyn, Gminę Głogów
Małopolski, Gminę Boguchwała, Gminę Krasne, Gminę Świlcza i Gminę
Trzebownisko.

7) Uchwała realizowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie:
− Nr XVI/269/11 w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie . Wprowadzone zmiany w Statucie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie wiązały się z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz
dostosowaniem wewnętrznych przepisów w celu realizacji przez WUP nowych
zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy, które były dotychczas realizowane przez biura terenowe
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zmiana Statutu stała
się podstawą do zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zarządzeniem Nr 71/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalił nowy Regulamin
Organizacyjny, który Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził
Uchwałą Nr 101/2353/11 w dniu 20 grudnia 2011 r. Nowy Regulamin
wprowadził w struktury Urzędu Wydział Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Prawniczych, do którego należy w szczególności realizacja zadań
z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy oraz realizacja zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych
w sytuacji usuwania skutków powodzi. Regulamin wszedł w życie
z dniem 1 stycznia 2012 r.

8) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:
− Nr XVI/264/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa
Podkarpackiego na 2012 rok,
− Nr XVI/265/11 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2012 rok,
− Nr XVI/266/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku
Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.
Powyższe uchwały zostały przekazane do wszystkich departamentów Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego
celem
realizacji
i wykorzystania w ich bieżącej pracy.

