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1. Infrastruktura drogowa 
 
 
Rozwój gospodarki oraz atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna regionu jest uwarunkowana przez istnienie 
sprawnego systemu komunikacyjnego łączącego region z głównymi ośrodkami gospodarczymi o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym. Z perspektywy województwa szczególnie ważne jest wzmacnianie integracji 
wojewódzkiego systemu transportu drogowego z europejską siecią TEN-T oraz planowaną siecią autostrad i dróg 
ekspresowych w Polsce. Działania te wpłyną znacząco na poprawę dostępności zewnętrznej regionu, jego stolicy 
– Rzeszowa oraz ośrodków subregionalnych (Krosna, Mielca, Przemyśla, Stalowej Woli i Tarnobrzega). Ważnym 
elementem poprawiającym dostępność regionu obok modernizacji dróg krajowych będzie tworzenie węzłów 
intermodalnych stanowiących dogodne połączenia pozwalające korzystać z różnych rodzajów transportu oraz 
rozbudowa przejść granicznych. Wpłynie to na poprawę warunków wymiany handlowej co pozwoli lepiej 
wykorzystać szansę jaką stwarza przygraniczne położenie regionu. 
Zakładane efekty realizowanych działań: 

- ukończenie budowy autostrady A4, a także realizacja odcinków drogi ekspresowej S19 stanowiącej część 
szlaku transportowego „Via Carpatia” oraz S74; 

- wzmocnienie systemu powiązań komunikacyjnych regionu ze stolicą oraz innymi krajowymi ośrodkami 
wzrostu; 

- utworzenie funkcjonalnego systemu łączącego układ dróg wojewódzkich z głównymi ciągami 
komunikacyjnymi poprzez budowę dróg dojazdowych i łączników do węzłów autostrady A4 i dróg 
ekspresowych S19 i S74; 

- poprawa dostępności zewnętrznej ośrodków subregionalnych dzięki budowie i rozbudowie dróg krajowych 
(w tym DK77, DK28, DK73, DK84, DK9); 

- modernizacja systemu głównych drogowych powiązań komunikacyjnych województwa podkarpackiego 
z sąsiadującymi województwami, 

- utworzenie spójnego systemu transportu pozwalającego łączyć możliwości przewozowe różnych rodzajów 
transportu poprzez budowę systemu połączeń multimodalnych i intermodalnych, 

- rozbudowa oraz powstawanie nowych przejść granicznych jako ważny element rozwijania współpracy 
transgranicznej i międzynarodowej;  

- rozbudowa istniejących oraz budowa nowych dróg poprawiających dostępność do przejść granicznych 
oraz centrów logistycznych; 

- usprawnienie systemu drogowego województwa poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych 
odcinków dróg łączących ośrodki subregionalne oraz poprzez budowę ich obwodnic, jak również przez 
podniesienie klasy dróg i zmiany kategorii tych dróg, na których występuje szczególna koncentracja ruchu, 

- utworzenie (budowa) systemu łączącego węzły autostrady A 4 z drogą krajową Nr 4 (E 40). 

Poprawa dostępności komunikacyjnej w ruchu drogowym do Rzeszowa oraz pomiędzy miastami powiatowymi 
stanowi ważny element umożliwiający rozprzestrzenianie procesów rozwojowych, jak również integrację regionu 
w wymiarze gospodarczym i rynków pracy. Rzeszów jako stolica województwa realizuje szereg funkcji o istotnym 
znaczeniu dla całego regionu, stąd konieczne jest budowanie sprawnych powiązań drogowych łączących Rzeszów 
z miastami powiatowymi. Konieczna jest również integracja potencjałów ośrodków stanowiących bieguny wzrostu 
w województwie poprzez rozwój połączeń drogowych pomiędzy nimi. W obrębie województwa i jego najbliższego 



otoczenia wyróżnić można kilka podukładów miejskich, opartych na wyraźnych ciążeniach grawitacyjnych. Jest to 
zwłaszcza układ Tarnobrzeg-Sandomierz-Stalowa Wola, Krosno-Jasło, Rzeszów-Łańcut, Dębica-Ropczyce. 
Powyższy układ powinien zostać rozwinięty poprzez wzmocnienie relacji: Dębica-Ropczyce-Mielec, Jarosław-
Przeworsk, Sanok-Lesko-Ustrzyki Dolne.  
Zakładane efekty realizowanego działań: 

- skrócenie czasu dojazdu do Rzeszowa z miast powiatowych dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową, 
szczególnie na obszarach o utrudnionej dostępności, 

- usprawnienie połączeń pomiędzy regionalnymi biegunami wzrostu poprzez budowę i rozbudowę 
łączących je układów drogowych w celu wzmocnienia ich powiązań funkcjonalnych, 

- poprawa dostępności drogowej do miejsc koncentracji działalności gospodarczej, w szczególności stref 
ekonomicznych, 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach dzięki budowie obwodnic w ciągu dróg 
wojewódzkich, 

- poprawa dostępności drogowej do miejsc o szczególnym znaczeniu turystycznym, 

- rozwój atrakcyjnego i konkurencyjnego transportu zbiorowego poprzez utworzenie Centrum Zarządzania 

Publicznym Transportem Zbiorowym, koordynację usług świadczonych przez przewoźników 

z uwzględnieniem potrzeb obszarów defaworyzowanych. 

 
 
2. Infrastruktura kolejowa 
 
W systemie komunikacyjnym województwa podkarpackiego duże znaczenie ma transport kolejowy. Pomimo 
rozwiniętej sieci kolejowej, brakuje bezpośredniego połączenia Rzeszowa ze stolicą kraju oraz głównymi ośrodkami 
krajowymi, które poprawią zewnętrzną dostępność komunikacyjną województwa. Przebiegająca przez północną 
część województwa Linia Hutnicza Szerokotorowa powinna przyczyniać się do poprawy wymiany handlowej na 
kierunku wschodnim. W większym stopniu należy wykorzystać sieć kolejową w komunikacji wewnątrzregionalnej 
poprzez usprawnienie połączeń z Rzeszowem oraz pomiędzy miastami województwa. Funkcjonalność kolei 
zwiększy również budowa węzłów łączących transport kolejowy z innymi rodzajami transportu (platformy 
intermodalne). Należy także poprawiać stan techniczny istniejącej infrastruktury kolejowej (modernizacja torowisk, 
obiektów dworcowych) oraz dążyć do jego rozbudowy (łączniki, podwójne torowiska, elektryfikacja linii). Konieczne 
są również inwestycje w nowoczesny tabor kolejowy. 
Zakładane efekty realizowanych działań: 

- modernizacja magistrali kolejowej E30 do granicy państwa, 
- zwiększenie dostępności zewnętrznej województwa poprzez modernizację linii kolejowych prowadzących 

do węzłów zapewniających możliwość włączenia się do planowanych linii wysokich standardów, w tym 
szczególnie poprzez modernizację linii kolejowych L71 i L25 oraz uruchomienie bezpośredniego 
połączenia na trasie Rzeszów-Warszawa, 

- wzrost zewnętrznej dostępności województwa poprzez modernizację linii kolejowej L 68, 
- wzrost dostępności zewnętrznej regionu poprzez modernizację i rewitalizację linii kolejowych 

prowadzących do przejść granicznych: L108, L107, L101 oraz poprawa powiązań kolejowych wewnątrz 
województwa przez modernizację i rewitalizację linii kolejowych, m.in.: L25, w tym uzupełnienie układu 
kolejowego o łącznice kolejowe (w tym łącznica Turaszówka-Przybówka ew. Szebnie-Jedlicze), 

- modernizacja Linii Hutniczej Szerokotorowej, budowa platform intermodalnych i rozbudowa kolejowych 
przejść granicznych, a także budowa nowego przejścia granicznego w Malhowicach, 

- zwiększenie wykorzystania kolei w transporcie publicznym poprzez modernizację i rewitalizację kolei 
wąskotorowych, modernizację obiektów dworcowych oraz inwestycje w tabor, 

- wzrost dostępności regionu poprzez skomunikowanie linią kolejową lotniska w Jasionce ze stolicą 
województwa. 
 
 
 
 
 
 



3. Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka oraz lotniska lokalne 
 
Transport lotniczy jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu dynamicznie zwiększającą wolumen 
przewożonych osób i towarów. W układzie transportowym regionu istotną rolę odgrywa Port Lotniczy Rzeszów-
Jasionka, który jednocześnie stanowi ważny element krajowego systemu lotnisk. Działania powinny zmierzać 
do większego umiędzynarodowienia lotniska oraz pełnego wykorzystania jego możliwości w zakresie transportu 
osób i towarów. Należy również wspierać rozwój lotnisk lokalnych o wyspecjalizowanych funkcjach (sanitarnych, 
sportowych, szkoleniowych , przyzakładowych i itp.), które poprawiają dostępność komunikacyjną oraz stanowią 
czynnik ożywienia gospodarczego ośrodków subregionalnych. 
Zakładane efekty realizowanego działania: 

- wzrost krajowej i międzynarodowej rangi Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka dzięki zwiększeniu udziału 
w obsłudze ruchu osobowego poprzez utrzymanie dotychczasowych oraz uruchomienie nowych połączeń, 

- integracja Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka z systemem transportu kolejowego poprzez budowę 
odgałęzienia linii kolejowej L 71, 

- zwiększenie możliwości przeładunku towarów na lotnisku i uruchomienie terminalu intermodalnego 
poprzez dokończenie inwestycji związanych z terminalem cargo, terminalem paliwowym, budową bocznic 
kolejowych do stref ekonomicznych, 

- poprawa systemu komunikacji publicznej łączącej port lotniczy z centrum Rzeszowa dzięki uruchomieniu 
nowych dogodnych dla pasażerów połączeń,  

- poprawa dostępności drogowej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka poprzez bezpośrednie połączenia 
z węzłami drogi ekspresowej S19 i autostrady A4, 

- poprawę dostępności ośrodków subregionalnych oraz wzmocnienie szans rozwojowych dzięki 
modernizacji i rozbudowie lotnisk lokalnych o wyspecjalizowanych funkcjach. 

 


