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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1304/2011, którą złożył Leszek Surowiec (Polska) w sprawie 
rozbudowy polskiej autostrady A1 oraz jej negatywnego wpływu na szereg 
prywatnych domów w mieście Surowiec w południowo-zachodniej Polsce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o zniszczeniu szeregu prywatnych domów w mieście Surowiec 
w południowo-zachodniej Polsce w wyniku finansowanej przez UE rozbudowy autostrady A1 
oraz związanych z nią prac budowlanych. Składający petycję odnosi się do pęknięć 
w ścianach i sufitach, zniszczenia żywopłotów itd., jak również do hałasu, który musieli 
znosić mieszkańcy, kiedy prowadzone były prace budowlane. Ponieważ wnioski 
o odszkodowanie kierowane przez składającego petycję i innych mieszkańców do polskiej 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz do polskiego premiera 
okazały się bezskuteczne, zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Petycja dotyczy negatywnego wpływu, jaki ma rozbudowa autostrady A1 na szereg 
prywatnych domów w mieście Siemiona (południowo-zachodnia Polska) oraz związanej z 
tym skargi w sprawie zbytniego hałasu, jak muszą znosić mieszkańcy tego miasta w związku 
z ruchem na autostradzie.

Pomoc w ramach polityki spójności jest udzielana zgodnie z podejściem opartym na 
komplementarności i partnerstwie między Komisją Europejską a państwami członkowskimi 
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przy należytym uwzględnieniu ich odnośnych uprawnień. W tym kontekście i w oparciu o 
zasadę pomocniczości realizacja przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności 
UE należy do obowiązków państw członkowskich na odpowiednim szczeblu terytorialnym, 
zgodnie ze schematem instytucjonalnym właściwym każdemu państwu członkowskiemu.

Dlatego też Komisja Europejska nie może interweniować i badać, czy wykonawca naruszył 
prawo własności niewłaściwie realizując umowę. 

Z opisu kroków administracyjnych i prawnych poczynionych przez mieszkańców Siemiony 
wynika, że nie wykorzystano wszystkich możliwości prawnych przewidzianych w polskim 
porządku prawnym. Dlatego też Komisja Europejska zaleca, aby najpierw skierować sprawę 
do odpowiedniego polskiego organu prawnego, np. sądu krajowego/regionalnego lub 
Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli istnieją podstawy do tego, aby sądzić, że GDDKiA 
popełniła poważne błędy i dopuściła się zaniedbań przy rozpatrywaniu skargi i wniosku o 
odszkodowanie, jakie złożył składający petycję.
W odniesieniu do skargi w sprawie hałasu przewyższającego dopuszczalne standardy, 
spowodowanego brakiem ekranów dźwiękochłonnych w pobliżu budynków mieszkalnych, 
organy państw członkowskich są odpowiedzialne za to, aby zapewniono takie rozwiązania 
chroniące przed hałasem, które będą współmierne do nasilenia ruchu i wynikających z niego 
poziomów hałasu.

Europejska dyrektywa 2002/49/WE w sprawie hałasu w środowisku wymaga od państw 
członkowskich, aby przyjęły plany działania odnośnie do dróg, na których ruch przekracza 
6 mln pojazdów rocznie. W sprawie tych planów działania należy się skonsultować z lokalną 
ludnością. Dlatego też Komisja Europejska odsyła składającego petycję do właściwych 
organów krajowych, które powinny udzielić informacji o środkach i procedurach prawnych 
pozwalających egzekwować krajowe prawo w sprawie hałasu w środowisku naturalnym.

W świetle argumentów przedstawionych w petycji Komisja Europejska zaleca, aby skierować 
obydwie skargi, o których mowa w petycji, do odpowiednich organów krajowych.


