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Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne stanowi element trasy S17 
Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), 
który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych o nr E372. Omawiany 
fragment S17 łączyć będzie na węźle „Piaski Wschód” z droga ekspresową szybkie 
połączenie z drogą ekspresową S19.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej 
wraz z węzłami, miejscami obsługi podróżnych, przebudową dróg poprzecznych                
i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające 
naruszone połączenia drogowe.  Budowa nowej drogi spowoduje konieczność 
przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (m.in. linie 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć sanitarna, kanalizacja) oraz budowę 
nowych urządzeń infrastruktury technicznej dla potrzeb drogowych.

PROGRAM ZADANIA

BIURO PROJEKTOWE:
IVIA S.A. 
Siedziba spółki w Katowicach 

INWESTOR:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Lublinie

Na spotkaniach oraz w urzędzie miast i gmin będą udostępnione formularze wniosków, na których można składać uwagi i wnioski dotyczące proponowanych 
rozwiązań projektowych (wnioski będzie można składać w terminie 2 tygodni od daty spotkania). Formularz wniosku może być złożony w trakcie prowadzonych 
działań oraz we właściwym terenowwo Urzędzie lub przesłany pocztą tradycyjną na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowycj i Autostrad Oddział w Lublinie,                
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, bądź na adres e-mail: sekretarait_Lublin@gddkia.gov.pl. Materiały informacyjne będą dostępne również na                                  
stronach internetowych:

Inwestora:  www.gddkia.gov.pl/gddkia-lublinInwestora:  www.gddkia.gov.pl/gddkia-lublin                           Jednostki projektowej: www.s17-zamoscwsch-hrebenne.pl

16 marca 2020r.
godz. 10:00

Dla mieszkańców gmin: Sitno,
Zamość, Łabunie, Komarów

Miejsce sptkania: 
Łabunie, ul.Parkowa 9

16 marca 2020r.
godz. 15:00
Dla mieszkańców gminy 

Krynice

Miejsce spotkania:
Gminny Ośrodek Kultury 
w Krynicach, Krynice 1cw Krynicach, Krynice 1c

18 marca 2020r.
godz. 10:00
Dla mieszkańców gminy 

Tarnawatka

Miejsce spotkania:
Gminny Ośrodek Kultury 

w w Tarnawatce, ul. ks. Boguty 48

17 marca 2020r.
godz. 15:00
Dla mieszkańców gmin:

Tomaszków Lubelski, Bełżec

Miejsce spotkania: 
Sala gimnastyczna w Zespole  

SzSzkolno - Przedszkolnym w Bełżcu, 
ul. Rzeszowska 75

17 marca 2020r.
godz. 10:00
Dla mieszkańców gmin:
Lubyczka Królewska

Miejsce spotkania: 
Sala obrad Rady Gminy  w Lubyczy, 

ul. Sobieskiego 16ul. Sobieskiego 16

W ramach planowanych w dniach 16 - 18 marca działań informacyjnych, na terenie miast i gmin, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja zostaną 
wyłożone materiały informacyjne z opisem i planowanym przebiegiem przedsięwzięcia, w celu umożliwienia społeczności lokalnej zapoznanie się z proponowanymi 
rozwiązaniami projektowymi. W trakcie działań zostaną także zorganizowane spotkania z zainteresowanymi wg następującego porządku:

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S17 
NA ODCINKU ZAMOŚĆ - HREBENNE

DZIAŁANIA INFORMACYJNE


