
UCHWAŁA NR ………/2018 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………20….. r. 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącego konieczności 

podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu 

zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 

na terenie powiatu wołomińskiego 

 

§ 1 

Przyjmuje się „Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie konieczności podjęcia 

działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu zminimalizowania 

uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 na terenie powiatu 

wołomińskiego” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Powiatu Wołomińskiego  

jednocześnie upoważniając Przewodniczącego do przesłania niniejszej Uchwały Ministrowi 

Infrastruktury, Ministrowi Środowiska, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych  

i Autostrad, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Wojewodzie 

Mazowieckiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W dniu 08.02.2018 r. wpłynęła do Starosty Powiatu  interpelacja Radnego Powiatu 

Wołomińskiego Pana Arkadiusza Werelicha dotycząca podjęcia przez Radę Powiatu Uchwały 

bądź stanowiska popierającego działania gmin mającego na celu zminimalizowanie 

uciążliwości związanych z nadmiernym hałasem emitowanym przez nowo otwartą trasę S8 – 

obwodnica Marek. Ze względu na oczekiwania społeczne rozwiązania zaistniałego problemu 

zasadne jest udzielenie wsparcia gminom w ich działaniach na rzecz poprawy sytuacji. 

Poszczególne gminy podjęły podobne Uchwały i  skierowały korespondencję do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministra Infrastruktury, Wojewody itd. 

 Wsparcie Powiatu  dla inicjatywy jest niewątpliwie uzasadnione. 

Treść stanowiska Rady Powiatu została zawarta w załączniku do Uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do Uchwały Nr…… /2018  

Rady Powiatu Wołomińskiego  z dnia …….. 2018r. 
 

Stanowisko 

 

Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie konieczności podjęcia działań przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu zminimalizowania uciążliwości 

związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 na ternie Powiatu Wołomińskiego.  

 

Rada Powiatu Wołomińskiego, zajmując stanowisko w sprawie zabezpieczenia 

antyhałasowego odcinka drogi ekspresowej S8 przebiegającej przez gminę Marki, gminę 

Zielonka, gminę Kobyłka, gminę Wołomin oraz gminę Radzymin, kierując się troską  

o zapewnienie bezpiecznego środowiska akustycznego mieszkańców, zwraca się do 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad a także wszystkich właściwych organów 

Państwa, z apelem o niezwłoczne podjęcie działań w celu zminimalizowania uciążliwości 

związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 na terenie Powiatu Wołomińskiego. 

Otwarcie nowo wybudowanego odcinka trasy S8 w grudniu 2017 r. niewątpliwie 

usprawniło komunikację, skracając znacząco czas dojazdu kierowców do stolicy w godzinach 

porannych oraz wyjazd ze stolicy w godzinach popołudniowych. Sprawna komunikacja 

drogowa na omawianym odcinku drogi krajowej spowodowała znaczny wzrost liczby 

kierowców, którzy wybierają drogę S8 jako dogodny dojazd do Warszawy. Ponadto należy 

zaznaczyć, że drogą tą prowadzony jest międzynarodowy ruch tranzytowy o dużym 

natężeniu, który dodatkowo uległ zwiększeniu po otwarciu nowego odcinka trasy S8. 

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że generowana przez ruch komunikacyjny emisja 

hałasu na terenie Powiatu przekracza dopuszczalne poziomy hałasu określone  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto, na niektórych odcinkach drogi S8 zabudowa 

mieszkaniowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie trasy nie posiada żadnych 

zabezpieczeń akustycznych. 

Na temat szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka powstały liczne 

publikacje. Wskazują one, że hałas jest jednym z czynników stresogennych, może 

powodować rozdrażnienie, stany chronicznego zmęczenia, zaburzenia snu, choroby układu 

krążenia, spadek koncentracji. Prowadzone są również badania nad wpływem hałasu na 

powstawanie chorób nowotworowych, ponieważ hałas osłabia także w dużym stopniu system 

immunologiczny człowieka. Organizm osłabiony hałasem wykazuje większą podatność na 

infekcje i rozwój różnych chorób, w tym nowotworowych. 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia mieszkańcom  

Powiatu Wołomińskiego bezpiecznego środowiska akustycznego, mając na uwadze ważny 

interes społeczny, w tym uniknięcie konfliktów społecznych i protestów mieszkańców, 

niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu, ograniczenie poziomu emisji 

hałasu do zgodnego z obowiązującymi normami. Podjęte działania muszą zapewnić 

mieszkańcom godne warunki do życia. 

Rada Powiatu Wołomińskiego w pełni popiera dążenie mieszkańców do zapewnienia  

w ich miejscowościach spokojnych i bezpiecznych dla zdrowia warunków życia  

w szczególności poprzez ograniczenie hałasu powodowanego przez intensywny ruch na 

drodze S8 i apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie 

niezbędnych  

w tym zakresie działań. 


