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Znak sprawy: DDP-1 ,054.13.2020

szanowna pani
Elzbieta witek
Marszałek Sejmu

Szanowna Pani Mlarszałek,

odpowiadając na zapytanie Pana Posła Tomasza Lenza nr 339 z dnia 3 marca 2020 r,, w sprawie budowy
ekranów akustycznych zabezpieczalących przed hałasem emitowanym przez pojazdy poruszające się
autostradą A'1 na terenie gminy Włocławek, przedstawiam następujące informacje.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządca dróg krajowych w ramach
podejmowanych działan w kierunku ograniczenia ponadnormatywnego hałasu z drog krajowych
i autostrad, kieruje sig zapisami wynikającymi z decyzji Jt/arszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 18 pażdziernika 20,17 r. znak,. ŚC-l-W.zZO ,5,2017 oraz z dnia 1 

,1 lipca 2017 r. znak:
ŚC-t-W.ZZO .2,2017, Realizując zalecenia zawarte w przedmiotowych dokumentach GDDKiA
przygotowała odpowiednie zadania do realizacji. Następnie lVinister lnfrastruktury uzgodnił Program
lnwestycji dla zadania pn. ,,Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A1 Torun -
Strykow na odc. od w. Czerniewice do grwoj. kujawsko- pomorskiego iłodzkiego od km 165+185 do
km 219+805" wskazując na mozliwość przeznaczenia na to zadanie środkow finansowych. W praktyce
oznacza to moz|iwośc budowy przez GDDK|A dodatkowych ekranów akustycznych o łącznej długości
5,25'1 km przy autostradzie A1 Toruń - Stryków (od km '165+185 do km219+805), które przyczynią się
do poprawy warunków zycia mieszkańców gminy Włocławek poprzez zmniejszenie uciązliwości
związanej z przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu wynikających z ruchu pojazdów po
autostradzie.

Przedmiotowe zadanie znajduje się na etapie procesu przygotowawczego. Dnia 5 lutego 2020 r,
zawarta została przez GDDKiA umowa z wykonawcą dokumentacji pi,ojektowej (termin realizaĄi
zamówienia to 8 miesięcy). W roku 2020 planowany' jest odbiór 'doliumentacji projektowej oraz
ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, natomiast w 2021 roku przewidziana jest
realizaĄa zadania.

Zatem stanowisko przekazane Pani Magdalenie Korpolak" Komorowskiej Wójt Gminy Włocławek, przy
piśmie z dnia 29 grudnia 2019 r. (sygn, DDP-6.055.17 ,2019) jest aktualne.

Z poważaniem,

Dokument pod pisany elektronicznie przez:

z upowaznie.nia Ministra lnfrastruktury
Rafał Weber

sekretarz stanu
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