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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 31 marca 2020 r.

Znak sprawy: DDP-1.054.8.2020

Szanowny Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 4. 
posiedzenia Senatu RP 6 lutego br. dotyczące przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na 
autostradzie A1 Stryków – Tuszyn, po zasięgnięciu dodatkowych informacji w Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad uprzejmie wyjaśniam. 

Analiza porealizacyjna z badań prowadzonych na autostradzie A1 na odcinku Stryków - Tuszyn od km 
295+850 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950) Stryków – Tuszyn, 
wykonana rok po oddaniu do użytkowaniu inwestycji, została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego pismem z 19 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wszczął 
postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na GDDKiA obowiązku ograniczenia negatywnego 
oddziaływania akustycznego na środowisko, w trybie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, w związku z eksploatacją autostrady A1 Stryków – Tuszyn na odcinku od km 
295+850 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950). Przy czym wszczęcie 
postępowania z urzędu przez Marszałka Województwa Łódzkiego nastąpiło dopiero po piśmie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Łodzi z 5 lutego 2019 r. Do chwili obecnej 
postępowanie nie zostało zakończone. 

W 2019 r. GDDKiA zabezpieczyła około 12 mln złotych na wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń 
akustycznych na A1 Stryków – Tuszyn. Brak wydania przez Marszałka Województwa Łódzkiego 
w 2019 r. decyzji na podstawie art. 362 Prawo ochrony środowiska spowodował, że środki te nie zostały 
wykorzystane. Kolejne środki będą mogły zostać zabezpieczone dopiero po uzyskaniu decyzji 
wskazującej na konkretne działania. 

Minimalny, realny termin wykonania zabezpieczeń akustycznych określony jest przez GDDKiA na 4 lata 
od uzyskania ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego. Termin ten uwzględnia czas 
niezbędny na zabezpieczenie środków w budżecie państwa, przygotowanie i przeprowadzenie procedur 
przetargowych, w szczególności projektowych i budowlanych oraz realizację zabezpieczeń. 

Szczegółowe informacje o zakresie dodatkowych zabezpieczeń akustycznych m.in. wykaz wybranych 
zabezpieczeń (wybudowanie ekranów akustycznych lub innych form ograniczenia hałasu), szczegółowe 
miejsca ich lokalizacji oraz harmonogram robót (planowana data rozpoczęcia i zakończenia prac) na 
odcinku A1 w województwie łódzkim, możliwe będą do określenia dopiero po wydaniu przez Marszałka 
Województwa Łódzkiego decyzji na podstawie art. 362 Prawo ochrony środowiska.

Nawiązując do dotychczasowych wyjaśnień oraz wobec licznych wątpliwości w sprawie zasad doboru 
zabezpieczeń akustycznych i wcześniejszych zarzutów ze strony organów kontrolnych dotyczących 
stawiania zbyt dużej ilości ekranów akustycznych realizacja dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem 
wykonywana jest przez GDDKiA każdorazowo po uzyskaniu decyzji administracyjnej wydanej w trybie 
art. 362 Prawo ochrony środowiska. Stanowisko takie podzielone zostało w wystąpieniu pokontrolnym 



Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi, gdzie w ocenie cząstkowej stwierdzono jednoznacznie, że 
„Podjęcie przez GDDKiA Oddział w Łodzi inwestycji montażu dodatkowych zabezpieczeń wymaga 
decyzji organu ochrony środowiska wydanej w trybie art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska”. 
W tym miejscu należy mieć na uwadze art. 82 ust 1c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w brzmieniu: „Jeżeli z wyników analizy porealizacyjnej lub 
monitoringu wynika konieczność podjęcia działań w celu dostosowania przedsięwzięcia do wymagań 
ochrony środowiska wszczyna się postępowanie, o którym mowa w art. 362 lub 363 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Postępowanie wszczyna się również na wniosek 
organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, lub regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska”.

Reasumując, GDDKiA podejmie stosowne działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony 
przed hałasem po wydaniu decyzji w trybie art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

        Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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