
 

 

 

UCHWAŁA Nr 477/LIV/21 

Rady Miasta Milanówka 

  z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku o przeprowadzenie  

i sfinansowania pomiarów natężenia hałasu. 

 

Na podstawie art. 242 § 1 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art.  

18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Wniosek Pana (…) z dnia 19 października 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

Milanówka dnia 19.10.2021 r. zarejestrowany pod nr 09997.2021) dotyczący 

przeprowadzenia i sfinansowania pomiarów natężenia hałasu w sprawie budowy ekranów 

akustycznych, Rada Miasta Milanówka postanawia przekazać zgodnie z właściwością 

Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku zawiera załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącą Rady Miasta do przekazania wniosku i przesłania 

wnioskodawcy odpisu uchwały, na adres wskazany we wniosku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Jolanta Nowakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  

do uchwały nr 477/LIV/21 Rady 

Miasta Milanówka z dnia  

30 grudnia 2021 r. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskiem z dnia 19 października 2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia 

19.10.2021 r. zarejestrowany pod nr 09997.2021) mieszkaniec zwrócił się do Rady Miasta 

Milanówka o pomoc w wyegzekwowaniu od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad budowy 

ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A2 na wysokości Milanówka. Wnosząc  

o wykonanie pomiarów natężenia hałasu w miejscowości Falęcin i w dalszej części miasta 

na koszt gminy Milanówek.  

Wniosek został poparty korespondencją z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad z dnia  

18 października 2021 roku, w treści której czytamy ”(..)analogicznie do analizy wykonanej  

w 2013 roku, nie istnieje konieczność podjęcia budowy ekranów akustycznych na 

wnioskowanym przez Pana odcinku, gdyż strefa zabudowy oddalona jest znacznie od 

zasięgu stref wskazujących dopuszczalne poziomy A, co wskazuje na to, że w miejscu tym 

nie dochodzi wskazanych przez Pana przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, ani zbyt 

bliskiej odległości zabudowań od Autostrady”. 

Wnioskodawca zakwestionował prawidłowość ustaleń Dyrekcji i wniósł o przeprowadzenie 

badań hałasu przez Miasto Milanówek.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1)ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej;”. 

Tym samym organy wykonawczy gminy może podjąć działania we współpracy z właściwym 

organem z zakresu ochrony środowiska i ochrony przed hałasem w celu przeprowadzenia  

i sfinansowania badań oceniających oddziaływanie autostrady na środowisko Miasta 

Milanówka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


