
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Uprzejmie proszę o pilne zainteresowanie się sprawą i podjęcie stosownych działań prawnych dotyczą-

cych postępowania zakończonego decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. nr (…) o środowiskowych uwarunko-

waniach, dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Kurlandzkiej na skrzyżowaniu 

z ul. Wiatraczną i skrzyżowaniu z ul. Bobrzańską wraz z przebudową wiaduktu w Poznaniu. 

W sprawie tej regionalny dyrektor ochrony środowiska wstrzymał wykonanie ostatecznej decyzji dnia 

15 października 2020 r. (w postępowaniu wznowieniowym (…)), jednak pomimo tego (i pomimo wskazania 

przez RDOŚ, że chodziło o wstrzymanie wycinki drzew) wiele drzew już zostało wyciętych. Obecnie gene-

ralny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje zażalenie władz miasta Poznania na ww. decyzję wstrzymującą 

(sygn. (…)). 

Wskazana, wadliwa w ocenie mieszkańców, decyzja może skutkować wycięciem kolejnych kilkuset 

drzew tuż obok domów mieszkańców i postawieniem w ich miejsce ekranów akustycznych Z uwagi na fakt, 

że mieszkańcy nie brali udziału w postępowaniu, zakończonym ostateczną, wskazaną wyżej decyzją, przed-

stawiana przez nich argumentacja badana jest przez organ przez pryzmat przesłanek wznowieniowych, co 

skutkuje faktycznym osłabieniem zarzutów, które w zwyczajnym postępowaniu musiałyby skutkować zobo-

wiązaniem inwestora do przedstawienia prawidłowych danych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP). 

Przeprowadzone na zlecenie mieszkańców (w załączeniu) opinie ornitologiczna i dendrologiczna, a przede 

wszystkim akustyczna potwierdzają, że karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona przez inwestora 

(miasto Poznań) zawierała błędne dane, na podstawie których doszło do wydania wadliwej decyzji stanowią-

cej podstawę do wycinki. W szczególności: 

1. Inwentaryzacja roślinności została dokonana nienależycie (opinia dendrologa). 

2. Wadliwie przeprowadzono badania dotyczące gatunków chronionych (opinia ornitologiczna). 

3. Z przeprowadzonej na zlecenie mieszkańców opinii akustycznej wynika, że RDOŚ, wydając decyzję, 

opierał ją na wadliwych danych – wyniki prognozowania i ocena oddziaływania akustycznego przedstawiona 

w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami nie jest wiarygodna i nie mogła stanowić 

przesłanki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, a realizacja przedsięwzięcia 

w kształcie opisanym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z proponowanymi środkami minimalizu-

jącymi oddziaływanie akustyczne nie gwarantuje dotrzymania właściwego klimatu akustycznego na najbliż-

szych terenach podlegających ochronie. W szczególności: 

a. usytuowanie ekranów akustycznych i ich geometria są nieprawidłowe, 

b. inwestor zawyżył parametry tzw. cichej nawierzchni, 

c. w ramach procesu inwestycyjnego i prowadzonych postępowań inwestor przedstawił nierzetelne dane – 

pomimo że dysponuje kompleksowym i wiarygodnym źródłem, posłużył się pomiarem jednodobowym prze-

liczonym przy użyciu wykorzystanych wskaźników charakterystycznych dla sieci dróg krajowych i autostrad, 

d. podano nieprawidłowe dane dotyczące parametrów ruchu pojazdów w porze nocnej (str. 6 opinii), 

e. pominięto charakter ruchu pojazdów na poszczególnych odcinkach dróg w odniesieniu do wykorzysta-

nej metodyki prognozowania zgodnej z NMPB' 96, 

f. pominięto w analizie kontynuację ulic objętych opracowaniem, a tym samym brakuje kompletnej oceny 

hałasu drogowego, co doprowadziło do fałszywych wniosków, 

g. pominięto dane wysokościowe, 

h. przedstawiono izolinie (w załącznikach 8.1. i 8.2. KIP) z pominięciem rzeczywistego pokrycia terenu 

i wysokości terenu (s. 8) – brak wiarygodnego zobrazowania rzeczywistej propagacji dźwięku w środowisku 

(s. 9), 

i. wadliwie podano skuteczność redukcji hałasu dla mieszanki SMA 8 (s. 10), a tym samym wadliwie za-

prognozowano imisję hałasu, 

j. zafałszowano twierdzenia co do tego, czy wielkość i kształt wskazanych w KIP ekranów akustycznych 

jest wystarczająca i gwarantować będzie dotrzymanie właściwego klimatu akustycznego, 



k. nie przeprowadzono kalkulacji oddziaływania z pozostałymi odcinkami dróg spoza zakresu inwestycji 

(s. 11) 

W ocenie mieszkańców z opinii akustycznej wynika zwłaszcza, że realizacja zabezpieczeń akustycznych 

w postaci ekranów nie będzie gwarantować właściwego stanu akustycznego przy domach. Konsekwencją 

będzie realizacja inwestycji w warunkach niegospodarności i dodatkowo zniszczenie naturalnej otuliny do-

mów (drzewa i krzewy), co już, pomimo decyzji wstrzymującej RDOŚ, de facto się rozpoczęło (pierwsze 

usunięcie drzew dnia 19 listopada 2020, kolejne dnia 27 listopada 2020). 

Mając powyższe na uwadze, proszę o zainteresowanie się sprawą i rozważenie podjęcia działań prawnych 

w interesie mieszkańców. Sprawa budzi bardzo duże emocje społeczne, czego dowodem są liczne publikacje 

medialne na ten temat. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 

 
 


