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STANOWISKO NR 

RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY 

z dnia  ……………….. 2021 r.  

 

w sprawie budowy ekranów akustycznych na odcinku inwestycji drogi ekspresowej S2 Południowa 

Obwodnica Warszawy przebiegającym przez teren Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 oraz § 24 pkt 2 Statutu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego 

Warszawy stanowiącego załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 

14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814; z 2019 r., poz. 13139) Rada Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko: 

 

§ 1. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wnioskuje do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad o niezwłoczne podjęcie działań w celu należytego zabezpieczenia mieszkańców 

Dzielnicy Wilanów przed hałasem docierającym z oddanego do użytku odcinka drogi ekspresowej S2 

(Południowa Obwodnica Warszawy), w tym uzupełnienia ekranów akustycznych na całej długości 

drogi S2 przebiegającej przez teren Dzielnicy Wilanów. 

§ 2. Stanowisko podlega przekazaniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, 

Dyrektorowi oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministrowi 

Infrastruktury, Wojewodzie Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Przewodniczącej Rady m.st. 

Warszawy, Prezydentowi m.st. Warszawy oraz Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wawer m.st. 

Warszawy. 

§ 3. Przekazanie Stanowiska Rady dzielnicy powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy. 

§ 4. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

 

Hubert Królak 
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UZASADNIENIE 

Stanowiska nr  

Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

z dnia ……………………………… 2021 r. 

w sprawie budowy ekranów akustycznych na odcinku inwestycji drogi ekspresowej S2 Południowa 

Obwodnica Warszawy przebiegającym przez teren Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

 

W planach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy ekrany akustyczne przewidziano 

jedynie na kilku fragmentach odcinka przebiegającego przez teren Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy. Konieczność budowy ekranów akustycznych na terenie całego wilanowskiego przebiegu 

trasy wielokrotnie postulowała zarówno Rada Dzielnicy Wilanów w imieniu mieszkańców dzielnicy 

Wilanów, jak i Zarząd Dzielnicy Wilanów w wystąpieniach kierowanych do GDDKiA, na spotkaniach 

poświęconych realizacji niniejszej inwestycji, a także na etapie udziału w postępowaniach 

administracyjnych dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej prowadzonych przez 

Wojewodę Mazowieckiego oraz dotyczącym ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.  

Tak duża inwestycja drogowa, przebiegająca przez tereny miejskie, powinna zostać należycie 

zabezpieczona, aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo  

i komfort życia mieszkańców oraz środowisko naturalne, w tym zwierzęta i ptactwo żyjące na 

terenach chronionych. Zupełnie niezrozumiałe dla radnych i mieszkańców jest pozostawienie tzw. 

„dziur” w zabudowie dźwiękochłonnej, pomimo oczywistego faktu rozbudowy mieszkaniowej 

terenów wzdłuż POW i perspektywy jego ekspansji w najbliższych latach. W obecnej sytuacji,  

po otwarciu odcinka pomiędzy węzłami Lubelska i Warszawa Wilanów, a jeszcze bez pełnego 

obciążenia ruchem tranzytowym, do radnych dzielnicy Wilanów wpływa wiele skarg mieszkańców  

na dokuczliwe natężenie hałasu i brak należytego zabezpieczenia oddanego do użytkowania odcinka 

ekranami akustycznymi. Zachodzi więc uzasadnione podejrzenie, wbrew analizom i prognozom etapu 

przygotowania inwestycji, że w miejscach, w których pominięto budowę ekranów akustycznych,  

nie są dochowywane normy natężenia hałasu. Stanowczo, ponownie, apelujemy o bezzwłoczne 

zabezpieczenie mieszkańców Wilanowa przed uciążliwościami drogi S2 poprzez uzupełnienie 

ekranów akustycznych na całej długości przebiegu Południowej Obwodnicy Warszawy przez 

Wilanów. 

Odcinek POW oddany do użytku w grudniu 2020 roku wprowadził do dzielnicy Wilanów,  

w tym na ul. Przyczółkową oraz inne okoliczne drogi lokalne, olbrzymi ruch samochodowy, w skali 

dotąd niespotykanej w Wilanowie. Hałas o dużym nasileniu,  dobiegający z trasy POW  negatywnie 

wpływa na życie mieszkańców Wilanowa, a w szczególności osiedli Powsinek, Zawady i Kępa 

Zawadowska. Osiedla domów mieszkalnych nie zostały w żaden sposób zabezpieczone przed hałasem 

– w ich pobliżu nie zaprojektowano ekranów akustycznych przewidując jedynie rezerwę na ich 

budowę w bliżej nieokreślonej przyszłości. Sytuacja ta negatywnie wpływa na życie i zdrowie 

mieszkańców Wilanowa i powoduje poważne utrudnienia w codziennym życiu. Zabezpieczenie 
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mieszkańców przed hałasem możliwe jest poprzez budowę obustronnych ekranów akustycznych  

na całym odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy  przebiegającym przez teren Dzielnicy Wilanów.  

W związku z powyższym, Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzywa do niezwłocznego 

podjęcia wszelkich działań w celu jak najszybszej budowy ekranów akustycznych na całym odcinku 

POW przebiegającym przez teren dzielnicy Wilanów, które pozwolą odpowiednio zredukować poziom 

hałasu oraz poprawią zachwiany obecnie komfort życia mieszkańców.  

 

 

 

 


