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OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Działając  na  podstawie. 11f ust. 3  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),
zawiadamiam  o  wydaniu  na  rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad decyzji nr
5/17  z  dnia 09 czerwca 2017 r.,  znak: IF-I.7820.26.2016.ZS, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej:
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,
- budowę 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.

Informuję, że:
 zgodnie z art. 18 ust. 1e 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), dotychczasowi 
właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, którzy wydadzą nieruchomość lub wydadzą nieruchomość i opróżnią lokal 
oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji 
natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja ta stała się ostateczna – wysokość 
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa 
użytkowania wieczystego;

 zgodnie z art. 18 ust. 1f ustawy j.w., gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został 
wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu 
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właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, 
powiększa się o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości;

 w przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczy nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal 
mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia 
nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego,

 w przypadku niewydania nieruchomości właściwemu zarządcy drogi, na jego wniosek zostanie 
wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym nieruchomości;

 w przypadku nieudostępnienia nieruchomości właściwemu zarządcy drogi, na jego wniosek 
zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko dotychczasowym właścicielom lub 
użytkownikom wieczystym nieruchomości.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu  postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wojewody Lubelskiego

                                                                   /-/

                                                                      Piotr Matyś

Starszy Inspektor Wojewódzki

/podpisano elektronicznie/

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. 
Lubomelska 1-3, II piętro, pokój 213A, telefon (81) 74-24-488, w godzinach pracy urzędu można uzyskać informacje 
dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz zapoznać się z dokumentami sprawy.
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