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ĺ}otyczy: Zakoficzenia budowy autostľaely Atr w miejscowości Śwĺętoszowice.

Odpowiadając na pisnro 'z dĺia 22 sieľpnia 2013 ľ. znak: 11/RS/2013 inÍbrrrruję' iz
Wojewocla Śląski nie jest ó.gun"'o właściwym do w1,jaśnienia zwłoki i wykonania za1egły.l', p.o"
popľawkowych i ttsteľkor,vyclr, zwią;zanych z buĺlową autostľady A_i na teľenie Sołectwa
Swiętoszowicę. Nie posiada ľównież Żadnych śľodków pľar.vnych, ktĺlľe pozwoliłyby mu na
Íbľmalną interwencj ę w pľzedmiotowej spľawie.

Mając .jednak lra uwadze zadek]aľowane (w mozlir,lym zakľesie) wspaľcie, w pľzypadku
ewentualnych komplikacji, pisnrem z dnja 19 wľześnia2013 ľ. ttłt. oľgan zlwőcił się ponor'ni" c1n
GDDKiA odclziału w Katowicach z prośbą o wyjaśnienie powodów lrie rł,ykonania we r,vskazanym
teľminie Żadnych z obiecanyclr prac napľawczych. o któr'ých moĺva rł, ktľespondencji pľzesłanej
prZęZ Sołęctwo.

' ! W oclpowiedzi na powyzsze' w piśrnie z dnia 26 wtześnia 2013 r'. zna'k: GDDKiA o/I(Ai]t-
l/PSL-M/AS/4|00/2045/13, inwestoľ wskazał, iz kięľował swoje wyjaśrrienia co clo zgłaszanych
pIzęZ Sołectwo Świętoszowice uwag (w tym ľówniez do tycĹ zawartyclr w piśmie z clnia ]9
kwietlria 2013 ľ.) oľaz dodatkowo wyjaśrrił, Źe:

1) I{oboty na dľoclze s-3242 (ul. Mikulczycka) zostały wylĺonane w zakľesie zgoclnynr z
pľojektem i w ľarnaclr tyclr pľac pľZywľ<lconcl lub popľawiono paľametľy tej dľogi. žgoaÁí" ,"
stanowiskiem wykonawcy, na pozostałych octeinkach dľoga ta nie stanowiła clojaz.ctrr dJ buclowy
a tľanspofi budowlany odbywał się po dľogaclr technologicznych.

2) DrenaŻe yvzdłrl'Ż autostľady A1 zostały wykotrarre zgodnie z pľo.jektenr.
3) Ekľany akustycztre zostały wykonane zgodrrie z pľojektenr. JednoczeŚllie '"vypełniąjąc

zapisy decyzji cl śľodowiskowych uwaľunkowaniaclr, analiza poľealizacyjna ww. oclcinka
atltostľady A-] zostanie pľzepľowadzona w pa:ździemiku b.ľ. opľaóowanie wyników w zalĺ-esie
skuteczności zastosowanyclr śľodków oclrľolry akustycznej pľzecl Ĺałasem zostanie zľealizowane ĺ1o
kolica listopacla 20l3 ĺ:. Dopieľo po.iej uzyskatriu i pľzealralizor,vaniu mozljrve bęclzie ervelrtualne
podjęcie działan mającyclr na celu popľawę klimatu akustycznego rłĺ tylrr ľe.jĺ:rrie"

4) Rowy pľzydľożne zostały wykonane zgoclnie z pľojektem i pľzýłąc,zone clo istrriejącyclr
rowÓw ]ub ľowów nowopľoj elĺtowanyclr w,zdłuż' autostĺady.

5) Po aktualnym ľozpoznaniu spľawy' dľoga clo posesji pľzy trl. Mik'Lrlcz1,ckie.j 94 nie była
użytkowanaprz'e'I' wykonar,ł'cę w tľakcie ľealízac.ji autostľaĺly A1 i rł, związku ztym napľzrrłla tcj



clľogi wykľ aa'zapl'za'zobołviązalriĺi wykonarvcy wyníkąące z waľunl<ciw kontra]ĺtu'
- ol 'Zgłaizme pęknięcia rł, ĺlomaclr pľZy tliicy Mikrrlezyclĺiej są w ehwili obęctrej

weľyfikow ane ptzez ľZeczoznawoę na zlecęnic wykonerwcy' Opinie rłeczołnawcy będą podstawą

do wypłaty ewcntrralnyclr odszkĺldowań.".7)oświetlcnięnadobiektenrWA-450zostałowylĺonane.

8j oĺlcinet potoku Świętoszowickiego w ĺejonie autostľady został oczyszczony.

lnwestoĺ poinľoľmował ľówniez, iż zgoĺlnie z ustalęniaĺrri z r'vykonawcą ľobot (Íinną

Dľagados SA), pozclstałe pľace poľządkowe-z,wiązanę 'z rea|izacją kontľaktu objęte zakĺeseĺn

pľojéktowym miały zostaĺi wykonane do końca wľześnia b'ľ'
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