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W załączeniu przesyłam petycję. 
 

 
 



Zajezierze, 08.11.2017.

Ministerstwo Środowiska 
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu 

Warszawa, ul Wawelska 52/54

Petycja.

W imieniu własnym mając na względzie interes publiczny zwracam się do Państwa 
z petycją, której pozytywne rozpatrzenie z pewnością poprawi stan zabezpieczenia 
środowiska naturalnego przed niebezpiecznymi czynnikami powstającymi 
w miejscach gdzie prowadzone są inwestycje dla GDDKiA. W szczególności chodzi
0 inwestycje związane z remontami infrastruktury mostowej

Sprawa dotyczy wprowadzenia obowiązku składania informacji przez GDDKiA do 
DOPiK o terminach i miejscach gdzie realizowane są tego rodzaju zadania. 
Informacja taka umożliwi monitorowanie oraz kontrolowanie inwestycji, gdzie 
prowadzone bez należytych zabezpieczeń prace mogą doprowadzić do skażenia 
środowiska.

W tym celu należałoby:
1 - wyznaczyć komórkę odpowiedzialną w DOPiK (baza danych o inwestycjach, 
terminach, wykonawcach)
2 -  zobowiązanie wykonawców do przedstawiania terminów wykonywania procesów 
„niebezpiecznych środowiskowo”
3 -  przeprowadzenie przez DOPiK co najmniej dwóch niezapowiedzianych kontroli 
na miejscu przeprowadzania prac

Uzasadnienie.

Wprowadzenie takiego rozwiązania poprawi zabezpieczenie środowiska naturalnego 
w miejscach gdzie prowadzone są inwestycje. Myślę, że działanie takie nie 
wygeneruje kosztów które byłyby przeszkodą w realizacji pomysłu.

Petycja moja wynika bezpośrednio z obserwacji ukończonej ostatnio inwestycji: 
„Remont mostu przez rzekę Wisłę w m. Dęblin w km 153+057 drogi krajowej nr 48” 
realizowanej przez INTOP-Warszawa. Przez most przejeżdżałem dziennie ok. 2 -  4 
razy dziennie więc miałem możliwość bieżącego oglądu sytuacji w czasie trwania 
całego procesu remontu. Co najmniej kilkukrotnie zaobserwowałem że podczas 
wykonywania prac emitujących czynniki niebezpieczne dla środowiska (prace 
prowadzone szlifierkami kątowymi, prace malarskie i inne) na wyłączonej z ruchu
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części pasa drogowego mostu nie są stosowane środki ochrony przed 
przedostawaniem się tych czynników do rzeki. Parawany ochronne od strony pasa 
ruchu były w niewystarczającej ilości lub nie były przestawiane wraz z 
przemieszczaniem się pracownika wykonującego pracę, parawanów ochronnych od 
strony barierki mostu nie zauważyłem. Do wody oraz powietrza dostała się wiele 
większa ilość substancji niż gdyby zabezpieczenia takie były stosowane. Kilka razy 
zaobserwowałem prace porządkowe z zastosowaniem dmuchaw ręcznych, gdy 
wszystko co było na pasie remontowanym zdmuchane zostało bezpośrednio do 
Wisły.

Wnioskowany przeze mnie system informacji i kontroli -  a nawet już świadomość 
wykonawców o jego istnieniu -  na pewno przyczyni się do poprawy jakości powietrza 
i wody, a także zadziała profilaktycznie. Będzie to też kolejne narzędzie do 
blokowania takich działań wykonawców, gdzie oszczędzają kosztem środowiska 
naturalnego -  które jest dla nas wszystkich dobrem nadrzędnym.

Do wiadomości: 
-INTOP Warszawa
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