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OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego 
reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wszczęte zostało 
postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pod nazwą:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – 
Rejowiec – Krasnystaw, w zakresie rozbudowy mostu przez rz.  Siennica w m. Kasjan

Inwestycja będzie realizowana na działkach, które znajdują się w projektowanych liniach 
rozgraniczających (numer działki w nawiasie oznacza działkę powstałą w wyniku podziału,               
przeznaczoną pod inwestycję i przechodzącą na własność Województwa Lubelskiego):

Obręb: 0017 – Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo 
lubelskie
działki: 445 (445/1), 446/1 (446/3), 447 (447/1) ;
działki: 264/1, 265/1, 280/1, 281/1, 310/1, 321, 1000 – droga wojewódzka 812

oraz na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone: 
(numer działki w nawiasie oznacza działkę powstałą, pozostającą u właściciela)

Działki przeznaczone pod budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami:
Obręb: 0017 – Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo 
lubelskie
445 (445/2), 446/1 (446/4), 447 (447/2), 444;

Inwestycja będzie również realizowana na działkach stanowiących rzeki
Obręb: 0017 – Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo 
lubelskie
266, 444;
Zakres inwestycji przedmiotowej obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego mostu,
- budowę nowego mostu przez rzekę Siennica,
- budowa mostu tymczasowego wraz z dojazdami do mostu i ich rozbiórkę po zakończeniu robót, 
- wykonanie przebudowy dojazdów do mostu i przebudowy chodnika na dojazdach do mostu,
- przebudowa oświetlenia drogi oraz budowa i przebudowa zjazdów,
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zakresem robót,
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, III piętro, pokój 327, telefon (81) 74-24-488,           
w godzinach pracy urzędu można uzyskać informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz 
zapoznać się z dokumentami.
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Starszy Inspektor Wojewódzki
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