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Ruszyły
prace
na
kolejnym
odcinku drogi ekspresowej S19 na terenie województwa lubelskiego, od węzła Janów
Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. Wykonawca odcinka porządkuje teren
po wycince drzew, wytycza przebieg przyszłej trasy w terenie oraz wykonuje
pierwsze roboty ziemne.

Prace trwają także na pozostałych dwóch odcinkach S19 - od końca obwodnicy
Kraśnika do węzła Janów Lubelski Północ i od węzła Janów Lubelski Północ do węzła
Janów Lubelski Południe.
Trasa drogi ekspresowej przebiega przez tereny użytkowe, leśne i polno-leśne, w
tym obszar Natura 2000 - Lasy Janowskie i Uroczyska Lasów Janowskich, dlatego też
w ciągu budowanej S19 oraz istniejącej DK19 przewidziano wykonanie obiektów
inżynierskich o funkcji ekologicznej. W celu minimalizacji wpływu budowanej drogi
na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 (Lasy Janowskie, Uroczyska Lasów
Janowskich) i korytarze ekologiczne przewidziano następujące działania:
- budowę 5 przejść dla zwierząt i 2 przepustów,
- budowę ogrodzeń ochronnych dla ograniczenia śmiertelności zwierząt,
- prowadzenie nasadzeń roślinnych wraz ze strefami ekotonowymi,
- budowę systemu odwodnienia drogi wraz z urządzeniami oczyszczającymi,
- uszczelnienie rowów (w obszarze Natura 2000 w miejscach występowania siedlisk i
gatunków od wód zależnych).
Wkrótce rusza czwarty odcinek
Niedługo rozpoczną się prace w terenie na czwartym odcinku na terenie
województwa lubelskiego i wkrótce otrzymamy decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch kolejnych odcinków w tym województwie. W
październiku drogowcy spodziewają się ZRID na pierwszy z sześciu odcinków
przyszłej S19 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłem Lasy Janowskie a
Sokołowem Małopolskim.
W realizacji jest blisko 130-km odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i
Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w

1/2
Phoca PDF

Kolejny fragment S19 w budowie
Utworzono: wtorek, 17, wrzesień 2019 13:24 Ilona Hałucha

województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych
odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla
czterech odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje ZRID. Na terenie
województwa podkarpackiego procedowane jest pięć wniosków o wydanie ZRID, a
dla jednego odcinka przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia
wniosku.
Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej
trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym
Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.
Po ukończeniu realizowanych obecnie odcinków blisko 160 km trasy pomiędzy
węzłami Rzeszów Wschód i Lublin Sławinek będzie można przejechać zgodnie z
przepisami w około 90 minut. Kolejne 70 minut potrwa przejazd ok. 140 km drogi
ekspresowej S17 do węzła Zakręt pod Warszawą. W efekcie na trasie z Rzeszowa do
Warszawy kierowcy zaoszczędzą co najmniej godzinę.
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