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Wójt Gminy Włocławek
Ul. Królewiecka 7
87-B00 Włocławek

Dotyczy: Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A-1 Toruń-Stryków
na odc. od Węzła Czerniewice do granicy województw kujawsko-pomorskiego
iłódzkiego od km 165+185 do km 219+B05"

W odpowiedzi na Państwa pismo RBR|GK.722,1.2,2020.KK z dnia 25.0B,2ożor,
GDDKiA informuje, iż w odniesieniu do nałozonego decyzją Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2at7r znak: Śc-t-w.zz6,5.2ot7,
uzupełnionego postanowieniem z dnia 5 marca 201Br. znak: Śc-I-w.zz6.5,2oI7
obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu
komunikacyjnego na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach
stwierdzonych przekroczeń tj. w otoczeniu punktów wskazanych w ww. decyzji
i postanowieniu poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu
dopuszczalnego informujemy, iz miesiącu sierpniu został złożony wniosek do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego o zgłoszenie robót budowlanych polegających na Budowie
dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A-1 na odc. Toruń - Stryków
zgodnie z wymogami art.30 ust.1 ustawy z dnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. z 20L9 r. poz.l186 ze zm.), Obecnie trwają prace nad przygotowaniem
dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych, w tym między innymi
projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych dla zakresu związanego z realizacją ww. ekranów. Termin zakończenia prac
nad dokumentacją projektową przewidziany jest na IV kwartał 2O2Or.

Informuję równiez, iż wg przyjętego harmonogramu planowany termin rozpoczęcia
budowy dodatkowych ekranów akustycznych wynikających z ww. decyzji to I półrocze
żOZtr., natomiast planowany termin wykonania (zakończenia budowy) przedmiotowych
zabezpieczeń to II połowa 202tr.

Odnosząc się do kwestii zabezpieczeń akustycznych wynikających z obowiązku
nałozonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia
2019 roku, znak: ŚC-ry.ZZG.1.2O1B. informujemy iż GDDKiA w dniu 30 lipca b.r. uzyskała
Środki finansowe na realizację dodatkowych zabezpieczeń akustycznych wynikających
z ww, decyzji, w związku z czym w najbliższym czasie planowane jest przystąpienie do
prac mających na celu zlecenie dokumentacji projektowej dla tego zadania w ramach
którego równiez zostanie opracowana analiza akustyczna, której wynikiem będzie
wskazanie rodzaju zabezpieczeń akustycznych niezbędnych do zapewn
dopuszczalnych poziomów hałasu, między innymi w otoczeniu punktu
zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek.
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Sprawę prowadzi:
Przemysław Adamczyk, Specjalista, tel (52) 32 34 606, e-mail: padamczyk@gddkia,gov.pl
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