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Szanowny Pan

Zbigniew Szymczak

Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA

Bydgoszcz

Serdecznie dziękuję za pismo nr O,BY.1-2.530,1.2019.9,8.bm z dnia 23,07,bieżącego roku.

Z satysfakcją odbieram, że w zasadzie po raz pierwszy w korespondencji toczącej się od kilku lat

pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg KĘowych i Autostrad a Uzędem Gminy Włocławek pojawiły się

konkretne sformułowania i daty. Pozwalam sobie jednakże stwierdzić, że bez całkowitego komentarza

pozostawia Pan odstępstwo od określonego decyzją Marszałka Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z

dnia 11,07,2a17 roku terminu wykonania ekranow na odcinku miejscowości Kruszyn, Nowa Wieś i

Ludwinowo. Pozwalam sobie pzypomnieć, że wlw decyzja Marszałka, wypracowana po wielu zmudnych

negocjacjach z mieszkańcami, skomplikowanych i kosztownych badaniach akustycznych, zakładała, iz

termin wykonania ekranow to koniec lipca 2020 roku.

Sygnalizuje Pan w swoim piśmie, ze w ll pókoczu 2019 roku zamierza Wasza Dyrekcja

pzeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie. Jeżeli tak, to nie

rozumiem na co ma byó poświęcony cały rok2020 i pierwsza połowa roku2021?

Panie Dyrektoze,

l\łieszkańcy Kruszyna, Nowej Wsi i Ludwinowa kazdego dnia doznają uciążliwości kompletnie

niezabezpieczonej autostrady. Ceny nieruchomości w tych miejscowościach spadły o kilkadziesiąt

procent i nawet pomimo niskich cen brak jest nabywcow z uwagi na uciązliwość hałasową. Kilkadziesiąt

działek budowlanych stoi pustych z tego samego powodu. W uzbrojenie tego terenu włożono wiele

środków, Jest wykonana kanalizacja, podziemna sieó elektryczna, telefonia, sieć gazowa. Te wszystkie

media nie sąwykozystane w zakładanym zakresie a tym samym ich ceny jednostkowe sąwysokie,

Jest to kolejny element niezadowolenia społecznego, ktora skupia się przede wszystkim na mojej

osobie, Oceniam, ze pręznie działające w tych miejscowościach stowazyszenie ,,Autostrada" oraz



mieszkańcy niezzeszeni są w stanie zorganizować protesty, paralizujące normalne funkcjonowanie

autostrady.

Będę wdzięczna o uwzględnienie powyzszych uwag i dołozenie starań aby jednak do połowy

roku 2a20 znacząco została zmniejszona uciĘliwośó drogi poprzez wykonanie właściwie

zaprojektowanych ekranow akustycznych,

mgr nż

Otzymują:

1, Adresat

2. ala,

Do wiadomości:

1. Pan Zbigniew Reniecki, Przewodniczący Rady Gminy Włocławek

2. Pani Danuta Seklecka, Radna Gminy Włocławek

3. Pan Janusz Nowok, Radny Gminy Włocławek

4, Pan Wiesław Błasiak, Radny Gminy Wocławek

5. Pani Grazyna Jakzewska, Sołtys Sołectwa Ludwinowo

6. Pan Józef Bryn, Sołtys Sołectwa Kruszyn


