IF-I.7820.17.2019.BD
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r.
Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.), zawiadamiam, że na rzecz
Zarządu Województwa Lubelskiego, wydana została decyzja nr 24/19 z dnia 7 listopada
2019 r., znak: IF-I.7820.17.2019.BD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod
nazwą:
„Budowa nowego mostu w miejscu istniejącego przez rzekę Włodawie w km 78+803
drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm –
Rejowiec – Krasnystaw”.
Inwestycja będzie realizowana na działkach:
Obręb : 0002 m. Włodawa, gmina miejska Włodawa, powiat włodawski
334 – droga wojewódzka nr 812,
59 – rzeka Włodawka,
425/1, 52/7;
Obręb : 0006 Okuninka, gmina Włodawa, powiat włodawski
74 – droga wojewódzka nr 812,
75/1;
oraz na działkach przeznaczonych pod :
a) pod budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami:
Obręb : 0002 m. Włodawa, gmina miejska Włodawa, powiat włodawski
52/8,
59 – rzeka Włodawka.
b) pod umocnienie koryta rzeki:
Obręb : 0002 m. Włodawa, gmina miejska Włodawa, powiat włodawski
59 – rzeka Włodawka.
Zakres inwestycji obejmuje:
 rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez rzekę Włodawka,
 rozbudowę drogi wojewódzkiej na dojazdach do mostu,
 budowę mostu tymczasowego wraz z drogą objazdową i rozbiórkę tych elementów
po zakończeniu robót,
 wykonanie umocnienia skarp i dna rzeki Włodawka w rejonie mostu,
 budowę i przebudowę systemu odprowadzenia wód powierzchniowych, w tym
wylotów do rzeki Włodawka,
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wykonanie oznakowania
bezpieczeństwa ruchu.
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oraz

urządzeń

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
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 2018 r.,
poz. 1474 z późn. zm.), 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;
 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 Finansów,
Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego
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.
Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z decyzją w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
przy ul. Lubomelskiej 1-3, II piętro, pokój 213A, tel. (81) 74-24-245, w poniedziałek,
wtorek, czwartek i piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00.
Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Aneta Ciesielczuk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/
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