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Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Szanowny Panie Dyrektorze,
Intensywna realizacja sieci nowoczesnych dróg, jaka ma miejsce w Polsce w ostatnich
l O latach zdecydowanie poprawia warunki infrastrukturalne kraju jednocześnie jednak
wywołując cały szereg konsekwencji dla środowiska przyrodniczego oraz dla warunków
życia i zdrowia naszych Obywateli. Autostrada Al , która przecina Gminę Włocławek
niewątpliwie należy do tych obiektów, które diametralnie zmieniły warunki życia ludzi
mieszkających wzdłuż jej przebiegu. Bazując na doświadczeniach innych regionów Polski
gdzie autostrady lub drogi szybkiego ruchu były już zrealizowane, mieszkańcy Gminy
Włocławek a w szczególności sołectw Kruszyn i Nowa Wieś już na etapie konsultacji
społecznych przeprowadzanych przy planowaniu inwestycji, zwracali uwagę na potencjalne
możliwości wystąpienia uciążliwości akustycznych z powodów: bliskiej odległości budynków
mieszkalnych od trasy, jej usytuowania na skarpie pradoliny Wisły - powyżej w/w
miejscowości oraz przeważającej ilości wiatrów wiejących z zachodu na tereny zabudowane.
W tym miejscu szczególnie zwracam uwagę na pojęcie tereny zabudowane bowiem
w czasie projektowania autostrady intensywna zabudowa Nowej Wsi i Kruszyna już miała
miejsce. W roku 2007, wyłożona do wglądu (podczas konsultacji) dokumentacja zakładała
przebieg trasy w wykopie, który skutecznie miał ograniczać uciążliwość akustyczną.
Z nieznanych naszej Gminie powodów, zrealizowana została wersja inna : wyniesiona ponad
teren zamiast zagłębionej.
W zasadzie od dnia uruchomienia autostrady, mieszkańcy w/w miejscowości obecnie zamieszkałych przez ponad 1500 osób - rozpoczęli interwencje w Urzędzie Gminy
Jak daleko posunięta została determinacja
w sprawie uciążliwości akustycznych.
społeczeństwa niech świadczy fakt zawiązania niezwykle dziś prężnego Stowarzyszenia
Autostrada, które wywiera presję na Radę Gminy i Wójta żądając przewidzianych prawem
działań na rzecz ograniczenia uciążliwości. W konsekwencji Gmina zleciła Wojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Środowiska badania poziomu hałasu, które wykazały przekroczenia
dopuszczalnych norm.
Wyniki tych pomiarów są znane Waszej Dyrekcji. Między
innymi na podstawie tych pomiarów oraz postępowania administracyjnego Urzędu
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Marszałkowskiego została w lipcu 2017 roku wydana decyzja nr ŚG-I-W.726.2.2017 nakazująca
Zarządcy Autostrady czyli Waszej Dyrekcji wykonanie w ciągu trzech lat tj. do lipca 2020 roku
ekranów, których celem jest obniżenie hałasu docierającego do mieszkańców do norm zgodnych z
obowiązujących prawem.
W kwietniu 2018 roku, na terenie Gminy Włocławek w miejscowości Kruszyn odbyło się
spotkanie, na którym Dyrektor Bydgoskiego Oddziału GDDKiA omówił stan przygotowania do
realizacji przedsięwzięcia. Przedstawiona informacja była mało konkretna i została odebrana przez
stronę społeczną, jako próba odwleczenia inwestycji w czasie. Nie zostały w projekcie
uwzględnione istotne odcinki na terenie zarówno Kruszyna, Nowej Wsi oraz Ludwinowa,
natomiast pomimo braku zaangażowania dokumentacyjnego, gwarantowano dotrzymanie terminu
wykonania zabezpieczenia, określonego w decyzji Marszałka Województwa Kuj awskoPomorskiego.
W miesiącu grudniu 2018 roku, złożyłam wizytę u Dyrektora Oddziału Pana Jarosława
Jagodzińskiego, który przedstawił stan przygotowania inwestycj i, który nie różnił się niczym od
wersji prezentowanej w kwietniu 2018, na spotkaniu w Kruszynie. Ponieważ do lipca 2020 roku
pozostało już tylko 14 miesięcy i zdaniem moim - jako Wójta, Radnych jak też mieszkańców
terenów narażonych na uciążliwość hałasową szanse na wykonanie decyzji Marszałka są coraz
mniejsze, uprzejmie proszę Pana Dyrektora o przekazanie do naszego Urzędu harmonogramu
rzeczowego, który mogłabym zaprezentować mieszkańcom na najbliższych zebraniach sołeckich.
Kopią niniejszego pisma uprzejmie pro szę Pana Marszałka Województwa o wezwanie Dyrektora
Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy do przedstawienia tożsamego dokumentu dla wojewódzkich
służb ochrony środowiska, tak aby mogły monitorować realizację decyzji władz wojewódzkich.
Szanowny Panie Dyrektorze,
Osiedla w Kruszynie i Nowej Wsi bezustannie się rozwijają. Stale powstają nowe domy,
wprowadzają się do nich nowi mieszkańcy, którzy maja prawo żyć w zdrowym, komfortowym
środowisku. Tego procesu już nie da się zatrzymać. Tym samym Obywatelska presja na władzę
samorządową, rządową - w tym kierowaną przez Pana Dyrekcję - będzie eskalować, nie
wykluczając protestów utrudniających korzystanie z autostrady. Ponieważ co do przekroczenia
norm dopuszczalnego hałasu nikt nie ma wątpliwości, oczekuj ę zdecydowanych decyzji
skutkujących pełną realizację decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Będę
wdzięczna za bieżące informowanie mnie o postępie prac.

Otrzymują:

l.
2.

Adresat
a/a

Do wiadomości:
l. Pan Janusz Zemke - Poseł do Parlamentu Europejskiego
2. Pan Tadeusz Zwiefka - Poseł do Parlamentu Europejskiego
3. Pani Joanna Borowiak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
4. Pan Tomasz Lenz - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
S. Pan Arkadiusz Myrcha - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
6. Pan Józef Łyczak - Senator Rzeczpospolitej Polskiej
7. Pan Zbigniew Reniecki - Przewodniczący Rady Gminy Włocławek
8. Pani Danuta Seklecka - Radna Rady Gminy Włocławek
9. Pan Janusz Nowok - Radny Rady Gminy Włocławek
10. Pan Wiesław Błasiak- Radny Rady Gminy Włocławek

mt1 inż.

