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Interpelacja nr 17288

Interpelacja w sprawie montażu filtrów w tunelu Południowej 
Obwodnicy Warszawy

Szanowny Panie Ministrze!

Jeszcze zanim ruszyła budowa Południowej Obwodnicy Warszawy, władze i mieszkańcy 
dzielnicy Ursynów podjęli starania, by w tunelu POW pojawiły się filtry spalin. Protestowali 
mieszkańcy, organizacje społeczne i polityczne oraz dzielnica z miastem. Pod petycją w tej 
sprawie podpisało się ponad 4 tys. osób. Ponad 7 tys. mieszkańców zgłosiło swoje wnioski do 
wojewody, żądając m.in. montażu filtrów. Dopiero po przeprowadzeniu ponownej procedury 
środowiskowej, pod naciskiem społecznym, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
nakazała, by w tunelu znalazło się miejsce na filtry.

Z doniesień medialnych wiadomo, że obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłasza przetarg na pomiary jakości powietrze w sąsiedztwie tunelu, które mają potrwać rok 
czasu. Tym samym instalacja filtrów w tunelu POW odkładana jest na 2023. Warto podkreślić, 
że w czerwcu 2018 roku w wydanym oświadczeniu Pani Minister napisał, że w 2017 roku 
zostały rozpoczęte przygotowania do montażu filtrów, zaś w resorcie infrastruktury odbywały 
się rozmowy na ten temat, które utwierdziły ministerstwo w przekonaniu co do racji 
mieszkańców Ursynowa. Zatem – czy ministerstwo zamierza dotrzymać złożonej obietnicy?  

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.      Na jakim etapie jest przygotowanie do instalacji filtrów na wyrzutniach spalin z tunelu 
Południowej Obwodnicy Warszawy? Proszę o przekazanie harmonogramu dalszych działań 
uwzględniających w szczególności termin oddania do użytku tunel oraz montażu filtrów.

2.     Czy jest przewidziana procedura nadania nazwy tunelowi, a jeśli tak, to czy będą 
przeprowadzane konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców Warszawy? W jakim terminie 
możliwe jest przeprowadzenie tych konsultacji?

3.     Na kiedy planowane jest zakończenie prac związanych z budową Południowej Obwodnicy 
Warszawy i oddanie jej do użytku?

Z poważaniem

Hanna Gill-Piątek 
Posłanka na Sejm RP



Polska 2050 Szymona Hołowni


	Interpelacja nr 17288
	Interpelacja w sprawie montażu filtrów w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy


