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Pani

Magdalena Korpolak- Komorowska

Wójt Gminy Włocławek

szanovlna pani,

w nawiązaniu do pisma dnia 27 listopada 2019 r, w sprawie finansowania ekranów akustycznych przy
autostradzie A1 na terenie gminy Włocławek, Ministerstwo lnfrastruktury przekazuje stanowisko
w przedmiotowej sprawie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostracj, jako zarządca dróg krajowych w ramach
podejmowanych działań w kięrunku ograniczenia ponadnormatywnego hałasu z dróg krajowych
i autostrad, kieruje się zapisami wynika.lącymi z decyzji lilarszałka Województrva Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 18 pazdziernika 2017 r. zllak: SG-I-W,726 5.2017 oraz z dnia 11 lipca Lafi r,
znak: ŚG-|-W,726.2,2017. Następstwem poWyZSZych działań było uzgodnienie w dniu 17 maja 2019 r,
Programu lnwestycji dla zadania pn, ,.Budowa dadatkovłych ekranow akustycznych przy autostradzie 41
Torułi - Strykaw na odc, od vł. Czerrtier.ł,lce cjo gr woj. kujawskc - pomorskiego i ładzkiego od km
165+185 do km 219+805", W praktyce Qznacza to bucorovę dodatkowych ekranów akustycznych o
łącznej długości 5,251 km przy auiostradzie 41 Toruń- Stryków (od km 165+i85 do km 219+805), ti
latach 2020- 2021 , ze środków budźetu państtva.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe zadani€ zrlajduje się na etapie procesu przygoiowawczego,
Obecnie prowadzone są działania, których oelerrl jest wyłonienie wi,konawcy dokumentacji projektowej.
W roku 2020 plancwany jes,t odbiór dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie przetargu na wyłonienie
wykonawcy robót, natomiast w 2021 roku przewidziana jest realizacja zaclania.

lvlinisterslwo dolozy wszelkich starań, by irlwestycje priorytetowe został;l zrealizowane w jak
najkrótszym czasie, a podjęte działania zagwaraniolvały bezpieczne oraz efektywne funkcjonov,ianie
drogowegr: transportu osobowego i towaror,vego, a tym Samym zapetvniły bezpieczeństvlo wszystkich
uczestńikćvł

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie preeu:

Z upaważnienia
l\4 l N l s T RA /NFRAs rR U K7' U RY

Agnieszka Krupa
Zaslepca D}trektora

De pańa me ntu D rog P u b! icznych

eŁ*

Mini§ter§two lnfrastruktury, ul. Chalubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
www.mi.gov.pi, info|inia: 222 iqa 135, e-rnail: kancelaria@mi.głv,pl, Twitter @Ml_GOV_PL

,yĘń


