
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – cyt. dalej jako Kpa, w związku z 

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – cyt. dalej jako „ustawa OOŚ”, 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie  

 

zawiadamia strony 

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: 

WOOŚ.4210.11.2014.PP z dnia 30 czerwca 2016 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi woj. nr 

801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy na odc. od granicy woj. 

lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w miejscowości  Puławy o długości ok. 35 km” w 

wariancie preferowanym W1 oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych 

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

 

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, że: 

− w dniu 3 lutego 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęła 

opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach znak: ONS-NZ.7016.2.2022 z dnia 3 

lutego 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedsięwzięcia oraz określenia 

warunków jego realizacji; 

− w dniu 17 maja 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęło 

pismo Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach znak: ONS-NZ.7016.2.2022 z dnia 

11 maja 2022 r. podtrzymujące uprzednio wydane stanowisko w sprawie; 

− w dniu 25 maja 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęło 

postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Lublinie znak: LU.RZŚ.4360.1.2022.AP z dnia 25 maja 2022 r. 

uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające środowiskowe warunki jego realizacji. 

 

Organem właściwym do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. 

przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie. 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane a obwieszczenie doręczone po upływie 14 dni od dnia 

publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie 

Informacji Publicznej (liczonych od dnia następnego po publicznym ogłoszeniu). 

 
REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

W LUBLINIE 

WOOŚ.420.26.2021.PP.11 

Lublin dnia 18 sierpnia 2022 r. 



Zainteresowane strony mogą w terminie 7 dni od dnia upływu ww. terminu zapoznać się z 

aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski. 

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, 

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko w budynku przy ul. Bazylianówka 46, w godzinach 

pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu trybu i terminu pod nr tel. 81 71-06-500). 

 

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 23.08.2022 do 07.09.2022                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – doręczenie elektroniczne poprzez ePUAP 

2. Wójt Gminy Stężyca – doręczenie elektroniczne poprzez ePUAP 

3. Burmistrz Miasta Dęblin – doręczenie elektroniczne poprzez ePUAP 

4. Wójt Gminy Puławy – doręczenie elektroniczne poprzez ePUAP 

5. Prezydent Miasta Puławy – doręczenie elektroniczne poprzez ePUAP 

6. Aa – tablica ogłoszeń, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie 

Z up. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Lublinie 

Tomasz Wąsik 

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska 

Regionalnego Konserwatora 

Przyrody 

/Podpis elektroniczny/ 


