
 

 
 

Wrocław, dnia 4  sierpnia 2020 r 

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

Departament Lokalizacji Inwestycji 

ul. Chałubińskiego 4/6 

00-928 Warszawa 
 

Dotyczy : postępowanie w sprawie ekranów akustycznych na drodze S5 w gminie 

Wisznia Mała – konsekwencje wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 3 marca 2020 r. (sygn. akt II OSK 3800/19). 

 

 

Szanowni Państwo 

 

w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2020 r. (sygn. akt. II 

OSK 3800/19), oddalającego skargi kasacyjne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju oraz 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2019 r. (sygn. akt. VII SA/Wa 13999/19), 

który w wyniku rozpoznania skargi Gminy Wisznia Mała uchylił decyzję Ministra Inwestycji i 

Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. (znak DLI.1.6621.19.2016.AN.27), wnoszę o pilne podjęcie 

działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodności inwestycji drogowej  („budowa drogi 

ekspresowej S5 Poznań Wrocław, na odcinku Korzeńsko-węzeł Widawa” ”) z prawem, poprzez 

przywrócenie na terenie gminy Wisznia Mała ekranów akustycznych zgodnie z decyzją o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej („Decyzja ZRID”) wydaną przez Wojewodę 

Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2012 r.      

 

Podkreślamy, że przedmiotowy (prawomocny) wyrok NSA w Warszawie potwierdził wszystkie 

zarzuty Gminy Wisznia Mała dotyczące nieprawidłowości postępowań administracyjnych 

zmierzających do zmiany Decyzji ZRID poprzez usunięcie ekranów akustycznych przewidzianych 

na terenie Gminy Wisznia Mała. Biorąc pod uwagę informacje przekazywane przez Inwestora 

(GDDKiA), iż : 

• podczas realizacji inwestycji drogowej pozostawiono miejsce na zrealizowanie 

niezbędnych zabezpieczeń akustycznych, 
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• Inwestor zakładał, że analizy porealizacyjne mogą wskazywać na potrzebę wykonania 

zabezpieczeń akustycznych,  

• Inwestor nadal deklaruje wykonanie zabezpieczeń akustycznych w niezbędnym zakresie, 

nie zachodzą żadne przesłanki, aby w świetle jednoznacznego wyroku NSA, wcześniej 

zaprojektowane i przewidziane w Decyzji ZRID zabezpieczenia akustyczne nie zostały 

zrealizowane.  

 

Podkreślamy, że zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie : 

1) Decyzja ZRID (Wojewody Dolnośląskiego z 28 maja 2012 r.) stała się ostateczna  w 

zakresie przewidzianych w niej zabezpieczeń akustycznych. Odwołania od tej decyzji 

dotyczyły bowiem innych kwestii i w tym zakresie Minister Infrastruktury i Rozwoju 

decyzją  z 7 lutego 2014 r. rozstrzygnął wydając decyzję orzekającą co do istoty sprawy 

oraz w pozostałym zakresie (w tym zabezpieczenia akustyczne) utrzymując 

Decyzję  ZRID w mocy. 

2) Kolejna decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 lutego 2015 r. o zmianie 

Decyzji ZRID i usunięciu zabezpieczeń akustycznych wydana została w wyniku 

niedozwolonego (niezgodnego z prawem) połączenia w ramach jednej 

procedury :  

o rozpoznania wniosku  mieszkańca o wznowienie postępowania w  zakresie 

jego odwołania od Decyzji ZRID (poprzez wprowadzenie dodatkowych 

zabezpieczeń akustycznych)  

o z rozpoznaniem wniosku Inwestora z 4 listopada 2014 r.  o zmianę (ostatecznej 

dla Inwestora) Decyzji ZRID w zakresie zmniejszenia zabezpieczeń 

akustycznych.   

(cytat z wyroku NSA : „nie jest dopuszczalne we wznowionym postępowaniu rozpoznanie 

wniosku o zmianę dotychczasowej decyzji na podstawie art. 155a lub art. 36a Prawa 

budowlanego”) 

3) Minister Infrastruktury i Budownictwa był organem właściwym do prowadzenia 

postępowania wyłącznie w zakresie wniosku mieszkańca o wznowienie 

postępowania w zakresie jego odwołania od Decyzji ZRID (zwiększenie zabezpieczeń 

akustycznych). Nie był natomiast organem właściwym do rozpoznania wniosku 

Inwestora o zmianę Decyzji  ZRID w zakresie zmniejszenia zabezpieczeń 

akustycznych (takim organem zgodnie z art. 155 KPA czy 36a Prawa budowlanego 
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zawsze jest organ, który wydał decyzję, czyli w tym przypadku – Wojewoda 

Dolnośląski). Zatem również z tego powodu Minister Infrastruktury i Budownictwa, 

wykorzystując wniosek mieszkańca o wznowienie postępowania w zakresie 

odwołania od Decyzji ZRID, nie mógł wydać decyzji zmieniającej decyzję ZRID 

zgodnie z nowym wnioskiem Inwestora (Minister mógł jedynie rozpoznać 

odwołanie mieszkańca w zakresie zwiększenia zabezpieczeń akustycznych 

ponad te, które już zostały orzeczone Decyzją ZRID Wojewody Dolnośląskiego). 

Powyższe konsekwentnie podnosi Gmina Wisznia Mała, w szczególności w 

ramach swojego odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – decyzji 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 grudnia 2015 r., (który to wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy  w następstwie wyroku NSA w Warszawie podlega 

aktualnie rozpoznaniu przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju).    

4) Skoro w świetle wyroku NSA w Warszawie Minister Infrastruktury i Budownictwa nie 

był organem właściwym do rozpoznania wniosku Inwestora o zmianę Decyzji ZRID 

poprzez zmniejszenie zabezpieczeń akustycznych decyzja ta bezwzględnie musi być  

usunięta z obrotu prawnego. 

5) Co więcej, NSA w swoim wyroku wyraźnie wskazał, że (jak wskazywał również 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 października 2012 r.) art. 31 ust. 2 ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych odnosi się do decyzji organu I instancji o pozwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej i nie zawiera ograniczeń w zakresie orzekania przez sąd 

administracyjny nieważności decyzji organu odwoławczego (czyli podważanej 

decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa).   Ponownie więc przypominamy : 

organem I instancji wydającym decyzję ZRID był Wojewoda Dolnośląski (który 

zatwierdził określone zabezpieczenia akustyczne), a nie Minister Infrastruktury i 

Budownictwa. Zatem art. 31 ust. 2 w/w ustawy nie jest żadną przeszkodą dla 

usunięcia z obrotu prawnego przedmiotowej decyzji Ministra, a (paradoksalnie 

dla Inwestora podnoszącego takie argumenty) przepis ten wyklucza możliwość 

wzruszenia Decyzji ZRID Wojewody Dolnośląskiego z 2012 r. (w tym w 

szczególności w zakresie przewidzianych w niej zabezpieczeń akustycznych) 

6) Na koniec należy podkreślić, iż NSA w swoim wyroku również jednoznacznie 

potwierdził również zarzuty Gminy Wisznia Mała odnoszące się do 

niedopuszczalności wydania decyzji zmieniającej Decyzję ZRID w zakresie 
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zabezpieczeń akustycznych jedynie na podstawie przeprowadzenia ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko (postanowienie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony SŚ rodowiska we Wrocławiu z dnia 8 września 2015 r. ), tj. bez 

przeprowadzenia postępowania w zakresie zmiany wcześniejszej decyzji 

środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 23 sierpnia 2010 r.).  

NSA jednoznacznie wskazał, że do tego rodzaju zmiany  Decyzji ZRID niezbędna 

jest zmiana decyzji środowiskowej.  Tego rodzaju orzeczenia Inwestor nie 

przedstawił w 2014 r. wraz ze swoim wnioskiem o zmianę Decyzji ZRID w zakresie 

zmniejszenia ochrony akustycznej, zatem również z tego powodu bezsporne jest, że 

decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 lutego 2015 r. jest 

niezgodna z prawem. (cytat w wyroku NSA : „W ocenie NSA zaproponowane we 

wniosku z 4 listopada 2014 r. zmiany w sposób oczywisty i jednoznaczny prowadziły do 

zmiany parametrów określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

inwestycji, która była podstawą wydania decyzji Wojewody Dolnośląskiego z 28 maja 

2012 r. W związku z tym przed zmianą tej decyzji należało, stosownie do art. 72 ust. 2 

pkt 1a zdanie końcowe ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie 

przeprowadzać postepowania przewidzianego w art. 88 i art. 90 powołanej ustawy”). 

 

 

W świetle powyższego, wzywamy Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju do podjęcia 

niezbędnych działań w celu przywrócenia stanu zgodności z prawem tj.  przywrócenia na terenie 

gminy Wisznia Mała ekranów akustycznych zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej („Decyzją ZRID”) wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego z dnia 28 maja 

2012 r..  W szczególności rozpoznając wniosek Gminy Wisznia Mała o ponowne rozpatrzenie 

sprawy ,  Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju winien bezwzględnie uchylić decyzję Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z 17 lutego 2015 r. w części orzekającej o zmianie Decyzji 

ZRID polegającej na zmniejszeniu ochrony akustycznej zgodnie z wnioskiem GDDKiA z 

2014 r. , jako rażąco naruszającej prawo, oraz umorzyć postępowanie w zakresie wniosku 

GDDKiA  z 4 listopada 2014 o zmianę Decyzji ZRID.   
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Z poważaniem 

 

 

_____________________________________________________ 

RADCA PRAWNY – KRZYSZTOF KWAŚNIEWICZ 

Załącznik :  

1) kserokopia  wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2019 r. 

(sygn. akt VII SA/Wa 1399/19), 

2) kserokopia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2020 r. (sygn. akt 

II OSK 3800/19). 


