
IF-I.7820.21.2021.AM            Lublin, dnia 3 czerwca 2022 r. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko
Działając na podstawie 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 oraz art. 90 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam,
że w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej budowy autostrady A2, odcinek IX, w ramach inwestycji pod nazwą: „Projekt 
i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” 
(z węzłem). Odcinek IX od km ok. 610+722 do km ok. 624+830 z węzłem „Cicibór” 
o długości około 14,108 km”, przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do:
 wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie;
 wydania opinii dotyczących powyższego uzgodnienia jest Lubelski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest 
Wojewoda Lubelski.
Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie inwestycja jest dostępny na 

stronie https://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w zakładce Ogłoszenia > Obwieszczenia Wojewody 
Lubelskiego > Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania 
administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na budowie autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica 
Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek IX (data publikacji 27 stycznia 2022 r.).

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą osobiście zapoznać się z aktami 
sprawy w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. 
Lubomelskiej 1-3, wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 
81 74 24 245, w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Uwagi i wnioski można składać, na adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu,
w terminie 30 dni, tj. od dnia 7 czerwca 2022 r. do dnia 7 lipca 2022 r.

Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Lublinie, przed uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji. Zgodnie z art. 35 
cytowanej ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu, pozostawia 
się bez rozpatrzenia.

 Z up. Wojewody Lubelskiego
    /-/

 Aneta Ciesielczuk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

  /podpisano elektronicznie/
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