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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z 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 2017 r., poz. 
1496 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Biała Podlaska, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 
„Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii nr 2 Warszawa -Terespol w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 812 w mieście Biała Podlaska (Tunelu drogowego) w ramach 
projektu: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – 
LCS Terespol -  BUDOWA DOJAZDÓW DO TUNELU”.

Inwestycja będzie realizowana na działkach:
(przed nawiasem podano numer ewidencyjny działki przed podziałem, a w nawiasie numery ewidencyjne 
działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono numery działek przeznaczonych pod pas drogowy) 

Obręb 3, jednostka ewidencyjna –  Biała Podlaska:
817 (817/1 i 817/2); 819/2 (819/3 i 819/4);  820 (820/1 i 820/2); 822/2 (822/4 i 822/5); 
822/3 (822/6 i 822/7); 823/1 (823/3 i 823/4); 823/2 (823/5 i 823/6); 826/1 (826/4 i 826/5); 
892 (892/1 i 892/2); 893/1 (893/8 i 893/9); 893/2 (893/10 i 893/11); 893/4 (893/6 
i 893/7); 3148 (3148/1 i 3148/2); 883/2 (883/3, 883/4, 883/5); 3149;
Obręb 4, jednostka ewidencyjna –  Biała Podlaska:
102/4 (102/5, 102/6); 100 (100/1, 100/2); 101/2, 103, 396 (396/1, 396/2, 396/3);

oraz na działkach przeznaczonych pod przebudowę:
(tłustym drukiem zaznaczono numery działek na których będą realizowane roboty budowlane) 

 infrastruktury technicznej: 
Obręb 3, jednostka ewidencyjna – Biała Podlaska:
778, 819/2 (819/4), 820 (820/2), 822/2 (822/5), 828, 827, 826/6, 3150;
Obręb 4, jednostka ewidencyjna – Biała Podlaska:
101/1, 208, 102/3, 210/7, 102/4 (102/6), 396 (396/3), 100 (100/2);

 dróg innej kategorii: 
Obręb 3, jednostka ewidencyjna – Biała Podlaska: 733, 778;
Obręb 4, jednostka ewidencyjna – Biała Podlaska: 448.

Zakres inwestycji obejmuje:
 budowę dojazdu do tunelu w ciągu ulic Lubelskiej i Witoroskiej (przebudowa 

ul. Lubelskiej na odcinku od wylotu z tunelu do ronda oraz  ul. Witoroskiej na 
odcinku od wylotu z tunelu do skrzyżowania  ul. Witoroskiej z ul. Gromadzką 
w Białej Podlaskiej),
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 przebudowę wlotów ulic: Winiarskiej, Lubelskiej i Sokulskiej do ronda im. Lecha 
Kaczyńskiego,

 przebudowę ul. Witoroskiej na odcinku do ul. Gromadzkiej,
 budowę ulicy dojazdowej do działki nr 893/4,
 przebudowę ul. Kołychawa na odcinku do ul. Dalekiej,
 budowę chodników wzdłuż projektowanych ulic,
 budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lubelskiej,
 przebudowę infrastruktury istniejącej (sieć gazowa, sieć wodociągowa, kanalizacja 

deszczowa, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna),
 budowę infrastruktury związanej z drogą (oświetlenie, odwodnienie, kanalizacja 

deszczowa),
 montaż oznakowania drogowego,
 wycinkę istniejącej zieleni i nasadzenia nowej zieleni.

Informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji można uzyskać w siedzibie 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, II piętro, 
pokój 213, telefon (81) 74-24-245, w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, 
w godzinach od 8:00 do 14:30. 

Lublin, dnia 17 lipca 2018 r.
Z up. Wojewody Lubelskiego

    /-/
Aneta Ciesielczuk

Dyrektor Wydziału Infrastruktury 
/podpisano elektronicznie/
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