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Stosownie do art. 59, 6L, 73 oraz 75 ust.1 pkt. 1a ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa
w ochronie środowiskaoraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr

199,

poz'I227, ze zm.), Genera|na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lub|inie
zwraca się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla inwestycji pn.:

,,Budowa drogi ekspresowej S19 granica państwa - Białystok - Lublin - Nisko .
Rzeszów - Barwinek . granica państwa na odcinku koniec obwodnicy m. Lublin
- granica woj. lubelskiego i podkarpackiego".
Jednocześnie Genera|na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lub|inie
informuje, iz wariantem rekomendowanym do realizacji jest:

wariant WWU z rozwlązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu
dodatkowego(dla częściA), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant 2
z przełoŻeniem rzeki Białki wg wariantu C (dla częśeiB)

9

Przedsięwzięcie zgodnie z $ 2 ust. 1 pkt. 31' rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnia
listopada 2010 r, W sprawie przedsięwzięć mogących znaczqco oddziaływać

na środowisko (Dz'

U. 2010 Nr fL3, poz, t397)

kwa|ifikuje się

jako

p|anowane

przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
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Do wniosku, zgodnie z art.74 ww. ustawy, GDDK|A oddział Lub|in przedkłada:

1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Budowa drogi ekspresowej
S19 granica państwa - Białystok - Lublin - Nisko - Rzeszów _ Barwinek - granica

państwa

na odcinku koniec obwodnicy

m. Lublin

_

granica Woj. |ubelskiego

i podkarpackiego" - 3 egz.
2. e|ektroniczną wersję ra portu,
3.

poświadczonąprzez właściwyorgan kopię mapy ewidencyjnej obejmującej

przewidywany teren, na którym będzie rea|izowane przedsięwzięcie, oraz obejmujqcej
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie _ I egz',

4. poświadczonąprzez właściwyorgan kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie reaIizowane przedsięwzięcie

oraz obszarem' na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - L egz.,
5. wypisy z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren, na którym będzie
rea|izowane przedsięwzięcie oraz obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie

-

1 egz.

Jednocześnie tut. oddział informuje, Że przedmiotowe przedsięwzięcie p|anowane jest
do realizacji w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko przy udzia|e
środków unijnych.
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