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DECYZJA

Na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Toruń,

S

11. 2020
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postępowania administracyjnego (Dz. U.

z2020 r. poz.256 ze zm.),

- art. 378 ust. 2a ustawy z dńa 27 kvłietnia 200l r. Prawo ochrony środowiska (Dz, U

z2020 r. poz. I2I9 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 9 lipca 2020 r. (data wpływu do organu: 13 lipca 2020 r.), znak:

O.BY.I-2.530.L2020.9.bn ńożonego przęz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych

i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sebastiana Borowiaka Dyrektora

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajolvych i Autostrad w Bydgoszcry,w sprawie zmiarty

decyĄi Marszałka Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r., znak:

ŚC-I-W.ZZ6.2.20I7, nakJadającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

zaruądcę autostrady A-l Toruń-Stryków na odcinku: węeł Czerniewice granica

wojewódźw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, tj. od km 151+900 do km 230+817,

obowiązek ograniczenia oddziaŁywania na środowisko hałasu komunikacyjnego ww. odcinka

autostrady A1 na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych

przeŁłoczeń, tj. w otoczeniu punktów pomiarowych: PDH30, PPH3I, PPH32, PDH02,

PDH32 poprzezzmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego,

orzekam

zmienió na wniosek Strony ostatecmą decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiegozdnia 11 lipca 2017 r.,znak: ŚG-I-W.726,2.2017, wnastępującymzakresie:

I. Zmienia się pkt II decyzji, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Określió termin wykonania obowiązku ustalonego w pkt I decyzji do dnia 31 grudnia 202I r

II. Pozostałe zapisy decyzji Marszalka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia

11 lipca 20\7 r.,znakz ŚC-I-W.ZZ6,2.2017,pozostawia się bez zmian.
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UZASADNIENIE

Generalny Dyrektor Dróg Krajolvych i Autostrad reprezentowany przęzpełnomocnika

Pana Sebastiana Borowiaka Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg lGajowych

i Autostrad w Bydgoszcz1, wystąpił do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z wnioskiem z dnia 9 lipca 2020 r. (data wpływu do organu: 13 lipca 2020 r.), znak: O.BY.I-

2.530.1.2020.9.bm. uzupełnionym pismami z dnia 31 lipca 2020 r.) znak; O.BY.I-

2.530.t.2020.9.z.bm oraz z dnia 24 sierpńa 2020 r., zrrak: O.BY.I-2.530.1,2020.9.3.bm,

o zmianę decyzji Marszałka Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r.,

znak: ŚC-I-W.ZZ6.2.2017 nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych

i Autostrad, zarządcę autostrady A-1 Toruń-Stryków na odcinku: węzeł Czerniewice -
granica wojewódźw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, tj. od km 151+900 do km 230+817,

obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko hałasu komunikacyjnego ww. odcinka

autostady A1 na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych

przehoczeń, tj. * otoczeniu punktów pomiarowych: PDH30, PPH3I, PPH32, PDH02,

PDH32 poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego.

Termin realizacji obowiązku nałożonego ww. decyzją określony zostń na okres 3 lat od dnia

uprawomo€nienia sigww. decyĄi, tj-l sierpnia}O}a r.,

W nviązku z wejściem w Ęcie art. I5zzr astawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rorwiryańach z-łviryarrych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczańem COVID-19, innych chorób zaY,eńmych orźv wywołanych nimi sytuacji

Ęrysolvych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 zę zm.), bieg przewidziarrych przepisami prawa

administracyjnego terminów: od zachowania których jest lza|ężnione udzielenie ochrony

prawnej ptzed sądem lub organem; do dokonania przęz stronę czynności ksźałtujących

jej prawa i obowipki; przedawnienia; których niezachowanie powoduje wygaśnięcie

lub zmianę praw rzeczowych otaz toszczęh i wierzytelności, a także popadnięcie

w opóźnienie; zawiĘch, z ńezachowaniem których ustawa więe ujemne skutki dla strony;

do dokonania przez podmioĘ tub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi

do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszeńa do tego rejestru,

a także terminów na wykonanie przez te podmioĘ obowiązków wynikających z przepisów

o ich ustroju, nie rozpoczĄ się, a rozpoczęĘ uległ zawieszeniu na ten okres.

Zawieszony wcześniej bieg terminów, w zwiryku z uchyleniem ww. artykułu ustawą

z dnia 14 maja2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
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z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) zostń

odwieszony.

Biorąc pod uwagę powyższe, termin wykonania obowiązku nałożonego

przęz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 1 1 lipca 2OI7 r., znak;

ŚC-I-W.ZZ6.2.2017 zacząłbiec na nowo od25 maja2020 r.

Wnioskowana zmiarta doĘcry wydłużenia przedmiotowego terminu. Strona, jako

argument przemawiający za zmianą terminu wykonania ww. obowiązku wskazńa trwające

obecnie czynności polegające na kompletowaniu materiałów do zgłoszenia do Wojewody

Kuj awsko-Pomorskiego prac polegaj ących na budowie dodatkowych ekranów akusĘcznych

przy autostradzie A-l Toruń - SĘków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Jednocześnie poinformowała, że znaczna

część czasu jaka została :ilqlznaczona w decyzji na realizację zńańa poświęcona zostńa

na ustalenie zakresu zńezpieczenia środków finansolvych z budżetu państwa na realizację

przedmiotowej inwesĘcji. Zgodnie z opracowanym harmonogramem planowany termin

rozpoczęcia budowy dodatkowych ekranów akustycznych wynikających z ww. decyzji

nakazowej to I półrocze 202l r., natomiast planowany termin wykonania (zakohczenia

budowy) przedmiotolyych zabezpieczeń to II połowa 202l r.

Rozpatrują sprawę tut. Organ zwuĘł co następuje:

Art. 155 ustawy z dnia 14 częwvca 1960 r. Kodeks postępowania administacyjnego

(Dz. U. z 2020 t. poz. 256 ze zm.) stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona

nabyła prawo, może byó w kaZdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez

organ administracji publicznej, któ.y ją wydał, jeżeli przepisy szczególne

nie sprzeciwiają się uchyleniu lub nriartie takiej decyzji i przemawia za tym interes

społeczny lub słuszny interes strony.

W przedmiotowej sprawie spełnione zostńy powyższe przesłanki. Generalny Dyrektor

Dróg Krajolyych i Autostrad z uwagi na skomplikowany i czasochłonny charakter procedur

mających na celu pozyskanie odpowiedniej wysokości środków f,tnansolvych służących

na realizację zaplanowanych zadń zlviązarrych z działariami zapewniającymi ograniczenie

oddziaływania hałasu komunikacyjnego na wskazane punkty wymienione w ww. decyĄi

znuszony był do wystąpienia do tut. Organu o wydłużenię terminu wykonania powyższych

zadń. Za wydłużeniem terminu wykonania obowiązku nałożonego w przedmiotowej decyzji

przemawia zarówno interes Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą

w Warszawię, jak i interes społeczny przejawiający się w dążeniu do ograniczenia
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oddziaĘwania hałasu komunikacyjnego na środowisko a przede wszystkim na mieszkńców

będących w jego zasięgu.

Przed wydaniem niniejszej decyzji tut. Organ pismem z dnia 11 wrześni a 2020 r.,

znak ŚG-I-P.726.2.2020 poinformował Stronę postępowania o rnożliwości zapoznania się

z zebrartym w sprawie materiałem dowodowym oraz możliwości wnoszenia dodatkowych

uwag i wyjaśnień w określonym w ww. piśmie terminie. Strona nie skorzystała

z ptzy sługującego j ej prawa.

Uwzględni ając povlyższe orzeczono j ak w sentencj i,

.!,

Od niniejszĄ decyzji

za pośrednictwem Marszałka

od daĘ doręczenia niniejszej decyzji

do Ministra klimatu i Środowiska,

Pomorskiego, w terminię 14 dni
$,:
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może złzec się prawa

do wniesienia odwołania.

Z dńem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczeńa o nzeczęńlJ

się prawa do wniesi_enia odwołania przez Stronę pos!ępowania, decyąa staje się ostateczna

i prawomocna.

Po uzyskaniu nzeczeńa się prawa do wniesienia odwołania, na żądańe Strony,

decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

z up. Wojewćdztwa
t *]]

Otrzvmuia:

l. Sebastian Borowiak pełnomocnik Generahego Ęrektora Dróg Krajołych i Auloshad, ul, Fordońska 6, 85_085 Bydgoszcz;
2. Aa,

Do wiadomości:
1. Regionalny Ęrektor Ockony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 8l, 85-009 Bydgoszcz;

@ WO1 Cminy Włocławek, ul, Królewiecka7, 87-800 Wocławek
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