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OSWIADCZENTE

odnosząc się do zarzutóW stawianych przez niektórych mieszkańców Kiełczowa,
a dotyczących rzekomych nieprawidłowości W procesie realizacji zadanĺa ,,Budowa
drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkĺej nr 455 do drogi krajowej nr 98'' (zwanej
dalej WoW BŁD), Dolnośląska Służba Dróg i Koleĺ We Wrocławiu oświadcza, co
następuje:

Nieprawdą jest' jakoby do budowy drogi wykorzystywane były materiały
powodujące zagrożenie dla zdrowia |udzi, W szczególnoścĺ mieszkańców
miejscowości połoŻonych wzdłuż WoW BŁD. Zarzucanie nam' iŻ do budowy WoW
BŁD wykorzystywany jest materiał nie spełniający norm narzuconych przez przepisy
prawa polskiego, jest szerzeniem fałszywych informacji i manipulowaniem opinĺą
społeczną. Nie sposób inaczej określĺć stwierdzeń, jakoby do budowy nasypów
drogowych wykorzystywane było kruszYwoI którego właściwości fizykochemiczne
będą powodowały zanieczyszczanie środowiska wysoce toksycznym chromem.

Do budowy nasypów wykorzystywane jest kruszywo o nazwie handlowej ,,Kruszywo
z ŻuŻla hutniczego LRC'' _ z zakładu przerobu ŻuŻla Siechnice (dalej: kruszywo).
Producentem ĺ dostawcą kruszywa jest firma Local Recycling Center Sp. z o.o. Przed
rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca inwestycji zobowiązany był do
zweryfikowania jakości materĺału, a następnie przedstawienia go nam do
zatwierdzenia. Zgoda na wykorzystanie kruszywa została przez nas wydana
w oparciu o następujące dokumenty:

o pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ,,KruszYwa
sztuczne z Żużla żelazostopowego do mieszanek niezwiązanych i związanych
hydraulicznie o nazwie handlowej ,,Kruszywo z ŻuŻla hutniczego LCR''
Krajowa ocena Techniczna nr IBDIM-KOT-2018/02L wydanĺe 1 z 18.09.2018
r., ważna do 18.09.2023 r., wydana przez Instytut Badań Dróg i Mostów
w Warszawie

. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 18/09/2oL8, wystawiona
przez producenta 18.09.2018 r.

O badania Wykonawcy W zakresie przydatności kruszywa do budowy dolnych
i górnych warstw nasypu oraz Warstwy ulepszonego podłoża z mĺeszanki
niezwiązanej.

Dodatkowo kruszywo jako finalny produkt było pobrane do badania podczas kontroli
zakładu produkcyjnego LRc Sp. z o.o. przez Wojewódzki Inspektorat ochrony
Srodowiska. Badanie przeprowadzone przez WIOS nie wykazało przekroczenĺa
dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w wyciągu wodnym, w tym chromu
ogólnego.
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Istotnym, a pomijanYm przez przeciwnĺków inwestycji WoW BŁD faktem jest, że
kruszywo jest wbudowywane w nasypy zgodnie ze sztuką budowlaną: jako
materiał wewnętľzny, usytuowany z dala od teľenów podmokĘch, mocno
odseparowany od gleby i powietrza dodatkową warstwą innego materiału
budowlanego. Na podstawĺe projektu wykonawczego wzdłuż całej trasy zostanie
wykonane odwodnienie drogĺ, które ma za zadanie chronić konstrukcję nasypu
przed działaniem wody, w związku z CzYm nie nastąpi w żaden sposób wymywanie
jakichkolwiek pierwiastków do gleby oraz ujęć wodnych, jak sugeruje część
mieszkańców. Kruszywo jest transportowane na teren budowy i tam
wykorzystywane W sposób unĺemożliwĺający ewentualne pylenie (poprzez
odpowiednie nawilżenie). Do tej pory zabudowano 51 tys. metrów sześciennych
kruszywa.

Pomimo posiadania wszelkich wymaganych prawem certyfikatów dla tego kruszywa,
w odpowiedzi na obawy wyrażane przez mieszkańców Gminy Długołęka zostało ono
dodatkowo zbadane w celu rozwiania wszelkĺch wątpliwości co do jego przydatności
do budowy WoW BŁD. Próbki do badania pobrano komisyjnie w dniu 5 maja br.
W obecności przedstawĺcieli DSD|K, Wykonawcy, Inżynĺera Kontraktu,
przedstawĺcieli Urzędu Gminy Długołęka i producenta kruszywa. NaleŻy zaznaczyć,
ĺż badanie zostało wykonane przez akr.edytowane zarówno do poboru, jak i badania
materiału laboratorium Eurofins oBiKS Polska Sp. z o.o. z Katowic, a jego wybór
został wspólnie uzgodnionY przez wszystkie strony Kontraktu . Żadna ze stron nie
wniosła uwag co do sposobu pobrania przez nie próbek, a także metodologii
pőźniejszego badania tego materiału.

Analiza Eurofins oBiKś Polska miała na celu określenle poziomu zanieczyszczeń
W wyciągu wodnym' W uproszczeniu jest to badanie zdolności przenikania
pierwiastków znajdujących się w kruszywie do otoczenia zewnętrznego, w tym gleby
i wód gruntowych, na skutek działania czynników atmosferycznych. oprócz
chromu ogólnego analiza objęła także 16 innych pieľwiastków. żaden
z nich nie osiągnął stężenia wyższego, niż pozwalają na to przepisy
ochrony środowiska. oznacza to, Że stosowana technologia budowy
gwaľantuje bezpieczeństwo konstľukcji dla zdrowia i życia ludzi.

Wyniki badań różnią się diametralnie, zostały one bowiem przepľowadzone
według odmiennych metod badawczych. odnosząc sĺę do doniesień o wynikach
badań wykonanych przez osoby postronne, według których kruszywo jakoby
przekracza dopuszczalne normy w zakresie zawartości w nim chromu ogólnego,
pragniemY zaznaczyć, iŻ badania te nie zostały wykonane zgodnie z metodologią
właściwą dla badania materiału budowlanego wykorzystywanego w budownictwĺe
drogowym, a stanowią jedynie częściowe wynikĺ analiz przeprowadzanych na
kruszywie, bez odniesienia do jego wpływu na środowisko i wody powierzchniowe.
Do określenia, czy materiał wbudowywany na terenie wow BŁD spełnia
obowiązujące wymagania, należy wybrać metodykę zgodną z wymaganą
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d!a tego produktu Krajową Oceną Techniczną czego laboratorium
działające na zlecenie mieszkańców nie wykonało.

Raport z naszego badania przedstawiamy W załączeniu. W połączeniu z pozostałą
zgromadzoną dokumentacją nĺe pozostawia on cienia wątpliwości, Że kruszywo
może bYć stosowane na terenie budowy wow BŁD' jako że W pełni
odpowiada aktualnie obowiązującym wymogom jakościowym
i śľodowiskowym. W związku z Ęm inwestycja będzie kontynuowana
według dotychczasowych założeń.

Informacje na temat przedmiotowej spraWy przekazaliśmy również z własnej
inicjatywy:

. Urzędowi Marszałkowskiemu Wpjewództwa Dolnośląskiego
o Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska we Wrocławiu
O Instytutowi Badania Dróg i Mostów
. Głównemu Urzędowĺ Nadzoru Budowlanego - GINB
O Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego - PINB we Wrocławiu
o Starostwu Powiatowemu We Wrocławiu
o Urzędowi Gminy Czernica
o Urzędowi Gminy Długołęka
O Prokuraturze Rejonowej w oleśnicy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu od ponad dwóch dekad prowadzi
złoŻone ĺnwestycje infrastrukturalne na terenie Dolnego Sląska, niezmiennie dbając
o wysoką jakość ich wykonania oraz zgodność z polskim prawodawstwem. Nie
zgadzamy sĺę na podważanie naszych kompetencji, szczegőlnie w taki sposób, jak
ma to miejsce w tym przypadku. Dlatego dalsze próby naruszania naszego dobrego
imienia, jak tez próby sabotowania inwestycji WoW BŁD, na którą od długiego
czasu czeka wielu mieszkańców aglomeracji wrocławskiej, spotkają się z naszymi
zdecydowanymi krokami prawnymi.

Niniejsze oświadczenie ma charakter Wyczerpujący i ostateczny.
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