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    W nawiązaniu do wniosku z dnia 19.05.2009r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
linii tramwajowej na Tarchomin, na odcinku od trasy Mostu Północnego do pętli tramwajowej Winnica, wraz z rozbudową ul. Światowida, polegającą na
dobudowie drugiej jezdni na odcinku od ul. Projektowanej do ul. Dzierzgońskiej oraz budowie dwóch jezdni na odcinku od ul. Dzierzgońskiej do ul. Modlińskiej, w
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ponownie wzywam w trybie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), do złoŜenia wyjaśnień w zakresie:
- dokonania właściwej kwalifikacji przedsięwzięcia, zgodnej z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), z uwagi na fakt, iŜ inwestycja zlokalizowana jest na terenie o
zagęszczonym uzbrojeniu podziemnym i naziemnym oraz przewidywanej w ramach inwestycji, konieczności przebudowy wszystkich kolidujących z drogą i
torowiskiem sieci uzbrojenia terenu,
- analizy moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
- opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009 Nr 151, poz.1220 ze zm.), w szczególności:
- inwentaryzacji szaty roślinnej dla terenów innych niŜ Ls (tabela + mapa);
 projektu gospodarki drzewostanem uwzględniającym kolizje z istniejącą zielenią (tabela + mapa),
- wskazania miejsc planowanych nasadzeń zastępczych w związku z liczną wycinką drzewostanu (zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Warszawie z dnia 15.07.2011r., znak: KOC/4333/Oś/11),
- inwentaryzacji fauny, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków migracji drobnej fauny oraz przedstawienia rozwiązań kompensacyjnych (zgodnie z ww. decyzją
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie),
- inwentaryzacji awifauny, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych działań kompensacyjnych,
- inwentaryzacji pomników przyrody w obrębie inwestycji z podaniem zakazów wprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z
dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu warszawskiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 124, poz. 3639),
oceny wpływu inwestycji na pomniki przyrody oraz uwzględnienie Uchwały Nr XVIII/389/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2001r. w
sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody (lipa drobnolistna na dz. ew. nr 29/7, obręb 4-01-07 i lipa
drobnolistna na dz. ew. nr 35/1, obręb 4-01-08),
- przedstawienia: wpływu inwestycji na obszary leśne i sposobów ochrony drzewostanów leśnych (naleŜy uwzględnić wytyczne dotyczące ochrony drzewostanów
leśnych zawarte w leśnej dokumentacji urządzeniowej - dokumentacja dostępna w Biurze Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, tel. (0-22) 2579264, mail:
kaczmarczyk@um.warszawa.pl),
- przedstawienia informacji o wpływie inwestycji na obszary leśne w zakresie:
- wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na stan sanitarny lasu, 
- zmiany w siedlisku leśnym np. spowodowane obniŜeniem poziomu wód gruntowych, zniszczeniem powierzchniowej struktury gleby itd.,
- defoliacji drzew,
- określenia powierzchni terenu lasu zajętego pod inwestycję wraz ze sposobem postępowania z drzewostanem leśnym w fazie realizacji inwestycji,
- określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych w raporcie wariantów przedsięwzięcia, 
- uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d,
- opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnych negatywnych oddziaływań na
środowisko,
- opisu zastosowanej metody oceny oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze, 
- przedstawienia aktualnego stanu jakości powietrza ustalonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
- przedstawienia aktualnych warunków meteorologicznych, 
- przedłoŜenia obliczeń emisji do powietrza oraz ich interpretacji w formie graficznej,
- uwzględnienia opisu analizowanych wariantów w zakresie odpadów wytwarzanych na etapie budowy i eksploatacji inwestycji,
- prawidłowej kwalifikacji odpadów w postaci zuŜytych źródeł światła zawierających rtęć, powstających na etapie realizacji inwestycji, zakwalifikowanych w
raporcie pod kodem 16 02 15*; odpady naleŜy zakwalifikować według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206), pod kodem 16 02 13*,
- wyjaśnienia pochodzenia odpadów zakwalifikowanych pod kodem 17 05 05*, 17 05 06, w kontekście zapisów wynikających z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), które określają pochodzenie mas ziemnych, w tym urobku z pogłębiania, w
zaleŜności od miejsca ich wytwarzania tj.:
- masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, które naleŜy klasyfikować pod  kodem 17 05 04,
-  masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w związku z wydobywaniem kopalin ze złóŜ wraz z ich przerabianiem, które naleŜy klasyfikować w
podgrupie 01 01,
- masy ziemne pochodzące z pogłębiania akwenów morskich w związku z utrzymaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów oraz infrastruktury
portowej, a takŜe z pogłębiania zbiorników wodnych, stawów, cieków naturalnych, kanałów i rowów w związku z utrzymywaniem i regulacją wód, stanowiących
niezanieczyszczony urobek, które naleŜy kwalifikować pod kodem 17 05 06.
    W zaleŜności od pochodzenia mas ziemnych, w tym urobku z pogłębiania proszę o zweryfikowanie kodów 17 05 05 *, 17 05 06,
- określenia, dla odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji  inwestycji, przedsięwzięć chroniących środowisko w zakresie gospodarki odpadami, w tym
wskazania sposobów magazynowania oraz sposobów zagospodarowania odpadów,
- wskazania źródeł pochodzenia odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji inwestycji, kwalifikowanych pod kodami: 17 02 04*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13
07 03*, 17 01 81, 17 04 07, 17 04 05,
- oceny wpływu emisji hałasu, wykonanej dla obszarów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). W przypadku zabudowy wielokondygnacyjnej ocenę naleŜy wykonać do pełnej wysokości tej zabudowy. W raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko brak jest informacji na jakiej wysokości wyznaczono izofony, 
- czy załączone izofony przedstawiają hałas pochodzący od samej linii tramwajowej, czy teŜ całej ulicy Światowida?,
- jaka procentowa ilość pojazdów lekkich została przyjęta do obliczeń?
- wyjaśnienia na jakiej podstawie dobierane były wagi i miary do analizy wielokryterialnej. Z analizy tabeli nr 17.1 przedstawionej na str. 95 raportu wynika, Ŝe
największy wpływ na wybór wariantu miał składnik „prawidłowość i ciągłość połączeń komunikacyjnych”,
- prognozowanego zwiększenia natęŜenia ruchu, spowodowanego realizacją planowanego przedsięwzięcia (tabela 11.1 przedstawiona na stronie 84).
    Ww. wyjaśnienia naleŜy złoŜyć w formie jednolitego tekstu zweryfikowanego raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko,
spełniającego wymogi art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie
elektronicznej, na informatycznym nośniku danych.
    W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie 30 dni, od daty doręczenia niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały.
Brak uzupełnienia moŜe stanowić przesłankę do odmowy wydania decyzji środowiskowej.
    Ponadto naleŜy:
- dokonać w treści raportu weryfikacji numerów odnośników przywoływanych przepisów np. przywołany na stronie 40 odnośnik  [14] nie odpowiada ustawie z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194, z póź.
zm.),
- zmienić tytuł rozdziału pn.: „Faza eksploatacji” (str. 70 raportu), poniewaŜ jego treści dotyczy opisu fazy realizacji przedsięwzięcia,
- dokonać, w rozdziale 19.2 raportu pn.: „Rozporządzenia”, aktualizacji przepisów prawa, np. pozycje nr 31 i 44 są nieaktualne,
- ujednolicić nazwę przedsięwzięcia (w raporcie zamiennie uŜywane są nazwy: „Trasa Mostu Północnego” i „Trasa M. Skłodowskiej-Curie”).
    Jednocześnie nadmieniam, Ŝe w raporcie (str. 40) naleŜy uwzględnić opinię Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.01.2012r. (opinia w
załączeniu), z której wynika, Ŝe droga stanowi budowlę wraz z drogowymi obiektami inŜynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość
techniczno-uŜytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. W przypadku, kiedy przedmiot postępowania składa się
z kilku przedsięwzięć (w przedmiotowym postępowaniu: droga publiczna i linia tramwajowa), to w stosunku do części inwestycji zakwalifikowanej jako
przedsięwzięcie potencjalnie oddziaływujące na środowisko nie będące, w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115), częścią drogi tj.: do linii tramwajowej, naleŜy dokonać sprawdzeń, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
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udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.).
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