
 

UCHWAŁA Nr 286/XXXV/20 

RADY MIASTA MILANÓWKA  

z dnia 27 października 2020 r. 

 
 

dotycząca przyjęcia stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie zabezpieczenia 

antyhałasowego odcinka autostrady A2 przebiegającego przy granicy miasta 

Milanówka i zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

 

§1. 

 

Przyjmuje się „Stanowisko Rady Miasta Milanówka w sprawie zabezpieczenia 

antyhałasowego odcinka autostrady A2 przebiegającego przy granicy miasta Milanówka i 

zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu” stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

§2. 

 

Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka powierza się przekazanie uchwały 

Wojewodzie Mazowieckiemu, Dyrektorowi Oddziału Warszawa Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, Ministrowi Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska.  

 

 

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Milanówka 

              /-/ 

           Kamil Bialik 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 286/XXXV/20  

Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2020 r. 

 

 

Stanowisko Rady Miasta Milanówka w sprawie zabezpieczenia antyhałasowego 

odcinka autostrady A2 przebiegającego przy granicy miasta Milanówka i 

zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu 

 

Rada Miasta Milanówka w trosce o zdrowie mieszkańców oraz bezpieczeństwo 

środowiska miasta Milanówka zwraca się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, a także właściwych organów Państwa z apelem o podjęcie działań w celu 

zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż autostrady 

A2 przebiegającej przy granicy Miasta Milanówka.  

Obecny brak zabezpieczeń akustycznych negatywnie wpływa na jakość życia 

zamieszkałej w pobliżu ludności oraz lokalne środowisko. Autostrada A2 jest niewątpliwie 

trasą o największym w Polsce natężeniu ruchu, przez którą prowadzony jest 

międzynarodowy ruch tranzytowy. Nadmierne zanieczyszczenia w formie hałasu 

oddziaływają negatywnie na środowisko miasta Milanówka, będącego przecież miastem-

ogrodem. Miasto Milanówek poprzez brak jakiegokolwiek zabezpieczenia przed hałasem 

w ogromnym stopniu utraciło swoje walory turystyczne i rekreacyjne. Powszechnie znany 

jest negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka, a także zwierząt. Jest on czynnikiem 

stresogennym, powodującym rozdrażnienie oraz zmęczenie. Emitowany z autostrady 

hałas negatywnie wpływa na jakość życia mieszkańców, powodując zaburzenia snu oraz 

związany z tym spadek koncentracji i efektywności pracy. Hałas pochodzący z autostrady 

jest czynnikiem zniechęcającym osoby prywatne do osiedlania się w północnej części 

Milanówka, co ma również negatywny wpływ na budżet gminy.  

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia mieszkańcom 

miasta Milanówka odpowiedniej jakości środowiska do życia i rozwoju, konieczne jest 

zminimalizowanie poziomu emisji hałasu poprzez montaż ekranów akustycznych na 

odcinku autostrady A2 przebiegający przy granicy miasta Milanówka.  

W obliczu planowej rozbudowy autostrady A2 Rada Miasta Milanówka popiera 

wszelkie dążenia mieszkańców powiatu grodziskiego mające na celu zapewnienie 

bezpiecznych dla zdrowia warunków życia w ich miejscowościach, a także apeluje o 

podjęcie niezbędnych działań zmierzających w tym kierunku. 

 


