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MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 4429 310, fax.: +48 77 4429 310, email: dos@opolskie.pl

www.opolskie.pl

DOŚ-III.7033.1.2021.JSz Opole, dnia  28 czerwca 2022 roku
 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2, w związku 
z art. 174 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973 z poźn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) 

orzekam

I. Zobowiązać Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do ograniczenia akustycznego 
oddziaływania autostrady A4 na odcinku Węzeł Opole Południe – Węzeł Krapkowice w km od 
245+800 do 255+500, w zakresie oddziaływania akustycznego na tereny chronione, o których 
mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do poziomów nie powodujących 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

II. Określić zakres czynności zmierzających do wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt I 
niniejszej decyzji poprzez budowę ekranów akustycznych zgodnie z tabelą nr 1:

Tabela nr 1

Parametry ekranów akustycznych

Kilometraż

Lp. 
Środki 

minimalizujące
Strona drogi

Długość 
[m]

Wysokość 
[m] Typ wypełnienia Lokalizacja 

ekranu
Stan własności

km 245+823 – 
km 246+029

1.

ekran akustyczny 
E1

Strona prawa

206 3

 panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:
91/2, 90/2, 
89/3, 88/5, 
87/3, 86/3, 

85/3, 84/3 83/3, 
753/5

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

km 246+325 – 
km 246+490

2.

ekran akustyczny 
E2

Strona prawa
165 6

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:
787/3, 788/3, 
971/3,971/3, 
976/3, 982/9, 
981/3, 977/3

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

3.

ekran akustyczny 
E3

 km 246+775 – 
km246+821

46 5

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 
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Strona prawa

izolacyjności 
akustycznej od 

dźwięków 
powietrznych B3 i 

klasie 
pochłaniania 
dźwięku A3)

962/2, 961/3, o. Opole

km 246+821 – 
km 246+992

4.

ekran akustyczny 
E4

Strona prawa

171 6

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:
961/3, 958/2, 

957/4

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

 km 246+990 – 
247+009

5.

ekran akustyczny 
E5

Strona prawa
19 4

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:
957/4

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

km 247+007 – 
247+142 

6.

ekran akustyczny 
E6

Strona prawa
135 3

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:
957/4,955/4

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

km 248+184 – 
km 248+ 304

 Odrowąż,
działki 

ewidencyjne:
334/3, 320/3, 

190/6

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

7.

ekran akustyczny 
E7

Strona prawa

118 6

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3

Odrowąż, 321/1

Własność: Woj. 
Opolskie, 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Opolu
8.

ekran akustyczny 
E8

 km 248+770 – 
km 249+224

453 4

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

Odrowąż,
działki 

ewidencyjne:
213/2, 214/2, 
216/2, 232/2, 

22, 

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole
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Strona prawa

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Krapkowice 
3/12, 

km 250+598 – 
km 250+692 

9.

ekran akustyczny 
E9

Strona prawa
95 4

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Krapkowice, 
działki 

ewidencyjne:
261/2

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

km 251+093 – 
km 251+250

10.

ekran akustyczny 
E10

Strona prawa

158 3

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Krapkowice,
działki 

ewidencyjne:
261/2, 193/3, 
257/3, 258/2, 
393/3, 280/2, 

281/2

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

km 246+301 – 
246+541

11.

ekran akustyczny 
E11

Strona lewa
241 6

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:
786/9, 787/3, 
788/3,791/3, 
797/2, 798/2, 
976/3, 981/3, 
977/3, 974/3

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

km 246+813 – 
km 246+988

12.

ekran akustyczny 
E12

Strona lewa
175 4

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:
961/3, 957/4

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

13.

ekran akustyczny 
E13

km 246+986 – 
km 247+010

25 4

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

Rogów Opolski, 
działki 

ewidencyjne:
957/4

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole
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Strona lewa pochłaniania 
dźwięku A3)

km 247+009 – 
km 247+090

14.

ekran akustyczny 
E14

Strona lewa
82 4

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Rogów Opolski,
działki 

ewidencyjne:
957/4, 956/2

Własność: 
Skarb Państwa, 
Zarząd GDDKiA 

o. Opole

km 249+240 – 
km 249+336

15.

ekran akustyczny 
E15

Strona lewa
96 4

panele 
pochłaniające 

(materiał o klasie 
izolacyjności 

akustycznej od 
dźwięków 

powietrznych B3 i 
klasie 

pochłaniania 
dźwięku A3)

Malnia,
działki 

ewidencyjne:
22

Własność: 
Skarb Państwa

II.1. Długości i wysokości ekranów podane w tabeli nr 1 nie mogą ulec zmniejszeniu.

II.2. Dopuszcza się zmianę lokalizacji ekranów akustycznych, tj. ich położenia na działkach 
ewidencyjnych przedstawionych w tabeli nr 1, pod warunkiem zachowania osiągnięcia celu 
ustalonego w punkcie I. 

III. Określić termin wykonania ww. obowiązku do 48 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja 
stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

Marszałek Województwa Opolskiego, decyzją nr DOŚ-III.7034.18.2019.JSz z dnia 
21.09.2020 r., nałożył na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek 
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego dla autostrady A4 na odcinku Węzeł Opole 
Południe – Węzeł Krapkowice w km od 245+800 do 255+500, w zakresie oddziaływania 
akustycznego na tereny chronione, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, w dniu 29.03.2021 r., 
pismem nr O.OP.I-2.5340.H.15-6.2021.ET z dn. 26.03.2021 r. złożyła Marszałkowi Województwa 
Opolskiego „Przegląd ekologiczny dla autostrady A-4 na odcinku Węzeł Opole Południe – Węzeł 
Krapkowice”, opracowany przez ECOSOUND Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, zwany dalej 
przeglądem. W przeglądzie tym dokonano analizy akustycznego oddziaływania w środowisku ww. 
odcinka autostrady A4, określono tereny chronione, w tym tereny, na których wystąpiły 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz zaproponowano dwa warianty wykonania 
ekranów akustycznych w celu ograniczenia hałasu do wartości poniżej poziomu dopuszczalnego 
określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
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W związku z tym Organ uznał, iż zaistniały przesłanki do zastosowania przepisu art. 362 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. do nałożenia na Prowadzącego instalację 
obowiązku ograniczenia akustycznego oddziaływania w środowisku autostrady A4 na odcinku 
węzeł Opole Południe – węzeł Krapkowice. 

W przeglądzie wyznaczono tereny chronione, na które oddziałuje przedmiotowy odcinek 
autostrady A4, na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krapkowice, pisma Burmistrza Krapkowic z 25.11.2020 r. nr GKI.670.2.2020 oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.

Organ działając zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z 
art. 362 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu ustalenia stron postępowania, pismem 
nr DOŚ-III.7033.1.2021.JSz z 23.12.2021 r., wystąpił do Starosty Krapkowickiego o wydanie 
wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla podmiotów, którym przysługuje prawo rzeczowe do 
terenu na którym wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku od 
analizowanego odcinka autostrady A4, jako stron w niniejszym postępowaniu.

Starosta Krapkowicki, pismem bez numeru z dnia 5 stycznia 2022 r. przekazał do organu, 
poprzez platformę epuap, uproszczone wypisy z rejestru gruntów dotyczące stron postępowania.

Stosownie do art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy Kpa, w związku z art. 362 ust. 2a ustawy 
Prawo ochrony środowiska organ, obwieszczeniem nr DOŚ-III.7033.1.2021.JSz z dnia 21.01.2022 r., 
zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania poprzez umieszczenie ww. pisma 
w Biuletynie Informacji Publicznej UMWO.

Autostrada A4 na odcinku Węzeł Opole Południe – Węzeł Krapkowice w km od 245+800 
do 255+500 przebiega przez tereny gminy Gogolin oraz gminy Krapkowice, na których w 
odległości już od ok. 110 m od pasa drogi, znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Na tym odcinku 
drogi, w wielu miejscach, znajdują się ekrany akustyczne stanowiące izolację akustyczną dla 
najbliżej położonych terenów chronionych. Nie wszystkie jednak tereny objęte ochroną przed 
hałasem, na które może oddziaływać autostrada A4, posiadają wspomniane powyżej 
zabezpieczenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
autostrada A4 jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie z 
właściwością miejscową, organem ochrony środowiska właściwym w przedmiotowej sprawie jest 
Marszałek Województwa Opolskiego. 

Zarządzającym autostradą A4 – na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) – jest Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad.

W trakcie prowadzonego postępowania do organu nie wpłynęły dodatkowe dane lub 
informacje w przedmiotowej sprawie.

Marszałek Województwa Opolskiego, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, pismem nr DOŚ-III.7033.1.2021.JSz, z dnia 21 kwietnia 2022 r., 
poprzez epuap, zawiadomił Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zakończeniu 
postępowania dowodowego w sprawie oraz poinformował o możliwości zapoznania się z 
materiałami zebranymi w toku postępowania w wyznaczonym terminie. Jednocześnie zgodnie z 
art. 362 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wypełniając obowiązek wynikający z 
przepisu art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ obwieszczeniem nr 
DOŚ-III.7033.1.2021.JSz z dnia 21.04.2022 r., zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej 
UMWO, pozostałe strony postępowania, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie 
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oraz poinformował o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w toku postępowania w 
wyznaczonym terminie. 

Po zakończeniu postępowania do organu wpłynęło pismo Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu nr O/OP.I-2.534.4.4.2021.ET.8 z dnia 15.06.2022 r. (data 
wpływu do UMWO: 17.06.2022 r.) zawierające dodatkowe informacje dotyczące trwających prac 
nad Rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych 2030 (z perspektywą do 2033) w zakresie 
rozbudowy autostrady A4 na odcinku przebiegającym przez woj. opolskie, w tym również na 
odcinku objętym niniejszym postępowaniem. Ponadto, zawnioskowano o przedłużenie 
niniejszego postępowania do końca września 2022 r. przy czym w przekazanym piśmie nie podano 
terminu zakończenia ww. prac, nie podano daty wejścia w życie Rządowego Programu Budowy 
Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz harmonogramu jego realizacji. 

Zatem organ rozpatrując ten wniosek przejrzał informacje zawarte na stronie  
internetowej Ministerstwa Infrastruktury w Biuletynie Informacji Publicznej w celu uzyskania 
informacji o etapie procedowania ww. dokumentu. Z informacji zawartych w ww. BIP wynika, że 
dopiero rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na 
Środowisko projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 
2033 r.) i brak jest informacji o terminie ostatecznego przyjęcia tego dokumentu. Z uwagi na 
możliwość wprowadzenia zmian do projektu nie można również przesądzić o jego ostatecznym 
kształcie. W tym stanie faktycznym Organ po przeanalizowaniu zaistniałych okoliczności, nie 
znalazł uzasadnienia do przedłużenia postępowania w przedmiocie nałożenia na Prowadzącego 
instalację obowiązku ograniczenia akustycznego oddziaływania w środowisku autostrady A4 na 
odcinku węzeł Opole Południe – węzeł Krapkowice. 

Biorąc pod uwagę powyższe Marszałek Województwa Opolskiego orzekł jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem 
Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Opolskiego, który 
wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna.

z upoważnienia
Marszałka Województwa Opolskiego

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Manfred Grabelus

Otrzymuje:
(e-puap)
1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
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Do wiadomości:
(e-puap)
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
3.   a.a. 
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