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podziałem na niżej wymienione części i odcinki realizacyjne
Część 1 (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0
km, tj.:

odcinek realizacyjny nr 1:Piaski, węzeł "Piaski Wschód" ("Chełm")
wraz z węzłem - węzeł "Łopiennik" ("Łopiennik") wraz z węzłem, o
długości ok. 15,9 km
odcinek realizacyjny nr 3:węzeł "Krasnystaw Północ" ("Krasnystaw 1")
wraz z węzłem - węzeł "Izbica" ("Tarzymiechy") wraz z węzłem, o
długości ok. 17,8 km
odcinek realizacyjny nr 4: węzeł "Izbica" ("Tarzymiechy") bez węzła-
węzeł "Zamość Sitaniec" ("Sitaniec") wraz z węzłem, o długości ok.
10,3 km

realizowane jako zamówienie podstawowe.
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Urząd Gminy Stary Zamość
ul. Stary Zamość 6
22-417 Stary Zamość

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dla Dokumentacji Projektowej
jw., działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Lublinie, przesyłamy w załączeniu materiały informacyjne związane z niniejszym zadaniem.

Uprzejmie prosimy o przekazanie otrzymanych materiałów do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie ich wersji elektronicznej na stronie internetowej Państwa
urzędu, tj. kompletu:

«~planów orientacyjnych,
! - planów sytuacyjnych z przebiegiem drogi ekspresowej S17,
/ - ulotki informacyjnej,
l - formularza zgłaszania uwag i wniosków.
'-Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwa publiczne i rosnące zagrożenie

epidemiologiczne działaniom informacyjnym nadana została niniejsza forma .
.~ Wskazujemy i prosimy o podanie na stronie Państwa Urzędu informacji,

że~ypełnione wnioski dotyczące uwag, propozycji, spostrzeżeń i opinii w sprawie
przedstawionych rozwiązań projektowych należy wysyłać do dnia 30.11.2020 r., na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21,
20-075 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat lublin@gddkia.gov.p17

Po terminie jw., prosimy o bezzwłoczne odesłanie wypełnionego zeszytu uwag
i wniosków na ww. adres: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału
w Lublinie.
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1* Materiały informacyjne - 1 kpl. (w. papierowa iw. elektroniczna na płycie CD)
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