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Cieneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

C)ddziad w Bydgoszczy

ul, Fonjońska 6

85 - 0B5 Bydgoszcz

Wójt Gminy Włocłavrck w nawiąaniu do prrnłladzonej korespondenrii ponownie zwraca się z prośĘ

o pcrdanie bieżącej informałji w zakresie stanu zaawansowania projektowo - wykonawczego zwiąanych

z realizacjązadania pn. 
"Budowa 

dodatkowych ekranłlul akustycznych pą Autostradzie A1 Toruń - Stryków na

odcinku od węzła Czemiewiceldo granicy województtitl kujawsko - pomomkiego i łódzkiego od km 165+185 do km

219+805", Proszę o podanie szcząołowych informacji, tj.

1. Na jakim etapie prac związanych z opltlcowaniem dokumentacji pĘektowo-kosztorysowejiznajduje

się vrłyloniony w w. postępowaniu Wykonawca?

2. Kiedy zostanie wydana decyzja pozwolenie na budowę?

3. Kiedy pzystąpiąPaństwo do realizacji zedana?

Pzypominam, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministra lnfrastruktury z dnia 29 grudnia 2019 roku oraz tymże

staruwiskiem Ministra podtnymanym w piśmie zdniaŁ7 marca 2020 roku w o<lpowiedzi na intepelację poselską

Pana:Posła Tomasza Lenza, Generalna Dyrekcja Drćp KĄowych i Autostrad, jako zaządca dńg krajowych w

ramach podejmowanych działań w kierunku ograniczenia ponadnormatywnąo hałasu z dróg krtriowych i

autot$nad, powinna kierowac sĘ zapisami wynika}ącymi z decyzji Marszałka Województwa Kujawsko _

Pomonskiego z dnia 18 pździemika 2017 roku znak ł3G-FW .726,5,2017 oraz e dnia 11 lipca 2a17 r. znak: ŚG-|-

W,7?.6.2.2017. W dniu 17 maja 2019 roku uzgodniony został Program lnrłestycji dla zadania pn. 
"Budowa

dodatkowych ekranów akus§rcznych przy autostradzie A1 Toruń - Stryków na odc. od Czemiewic do granicy

województwa kujawsko - pornorskiego iłódzkiego od km 165+185 do km 219+805",

Jak na wstępie, ploszę o szczegółowe rłyjaśnienie na jakim etpie znajduje się pnygptownnie

pzedmiotowąo zadania.

Z uwąi na powagę onaz złożoność sprawy, proszę o odpowiedż w tryt$e pilnym,

mgr inż,



Otzymują:

1. Adresat

',)_, a,|a.

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Reniecki, Pzewodniczący Rady Gminy Włocławek

i7-, Fani Danuta Sekleck,a, Radna Gminy Włocławek

3. Pan Janusz Nowok, Radny Gminy Wocławek

l|. Pan Wiesław Błasiak,, Radny Gminy Włocławek

ii. Pani Grazyna Jakrue,wska, Sołtys Sołectwa Ll.tdwinowo

{j, Pan Jozef Bryn, Sołt,ys Sołectwa Kruszyn


