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Zarząd Województwa PodkarpackiegoZarząd Województwa Podkarpackiego
zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

Konsultacje prowadzone będą od 28 stycznia 202228 stycznia 2022 r. do  7 marca 2022 r7 marca 2022 r..  

Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego 
do roku 2030 jest narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa – 
Podkarpackie 2030 uchwalonej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
w dniu 28 września 2020 r. (uchwała nr XXVII/458/20).

W swym założeniu Program wypełniać będzie cele zmierzające do zwiększenia 
zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej przy jednoczesnej 
poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu, ochronie środowiska naturalnego 
(w tym ochronie klimatu) oraz efektywności sektora transportowego poprzez 
tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu 
transportowego z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi transportu oraz 
w podziale na przewóz osób i towarów.

Szczegóły na stronach internetowych:
www.rot.podkarpackie.pl (w zakładce PSRT WP 2030) oraz www.podkarpackie.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentamiZapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentami

Zebranie uwag na temat projektu Programu, będzie służyć do wypracowania ostatecznej 
wersji dokumentu, który przekazany zostanie do Komisji Europejskiej celem spełniania 
warunku podstawowego dla Celu Polityki 3 pn. Lepiej połączona Europa.

Konsultacje społeczne stanowią istotny element w procesie tworzenia spójnego, 
odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Programu. Dokument skierowany jest do 
szerokiego grona interesariuszy zarówno tworzących regionalny system transportowy, 
ale także do jego użytkowników.

Służy spełnieniu na poziomie regionalnym warunku podstawowego, w zakresie 
kompleksowego planowania transportu, określonego w rozporządzeniu ogólnym, 
dotyczącym perspektywy finansowej 2021-2027. Dokument stanowi podstawę 
finansowania inwestycji transportowych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu 

Prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszego Prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszego 
dokumentudokumentu

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i wywołać społeczną dyskusję 
na temat dokumentu, zorganizowane zostaną konferencje konsultacyjne 
w formie hybrydowej w następujących miastach: Rzeszów 3.02.2022 r., Przemyśl Rzeszów 3.02.2022 r., Przemyśl 
4.02.2022 r., Stalowa Wola 7.02.2022 r., Dębica 9.02.2022 r., Sanok 10.02.2022 r., 4.02.2022 r., Stalowa Wola 7.02.2022 r., Dębica 9.02.2022 r., Sanok 10.02.2022 r., 
Ustrzyki Dolne 10.02.2022 r., Tarnobrzeg 11.02.2022 r., Krosno 14.02.2022 r. Ustrzyki Dolne 10.02.2022 r., Tarnobrzeg 11.02.2022 r., Krosno 14.02.2022 r. 

Po raz pierwszy projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Po raz pierwszy projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa 
Podkarpackiego do roku 2030 zostanie zaprezentowany na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego do roku 2030 zostanie zaprezentowany na sesji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek), która rozpocznie się o godzinie Podkarpackiego w dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek), która rozpocznie się o godzinie 
11.00 w trybie zdalnym. Zachęcamy do monitorowania naszej strony internetowej, na 11.00 w trybie zdalnym. Zachęcamy do monitorowania naszej strony internetowej, na 
której na bieżąco zamieszczane będą informacje w przedmiotowej sprawie.której na bieżąco zamieszczane będą informacje w przedmiotowej sprawie.


