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znak: Tram/Tarchomin/30/2012 
 
 
Dotyczy:  etapu wydawania decyzji środowiskowej dla trasy linii tramwajowej do Tarchomina na 
odcinku TMP – Winnica. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Dziękuję za odpowiedź ZTM z dnia 10 sierpnia 2012 r. (znak: ZTM-IPR-1-JSE-
40-9-75-12). Wynika z niej, że przyczyną obecnych (okres lipiec 2011 – sierpień 
2012) opóźnień, związanych z brakiem należytego przygotowania raportu o oddzia-
ływaniu inwestycji na środowisko i w konsekwencji nie wydaniu przez Panią Prezy-
dent (poprzez Biuro Ochrony Środowiska) decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację inwestycji (dalej DŚU), jest … mój wniosek z sierpnia 2009 
r. uwzględniony w postanowieniu Pani Prezydent wydanym także w 2009 r. 
 
 W mniemaniu urzędników ZTM (co wynika także z przytoczonego wcześniej 
pisma) DŚU dla tej inwestycji wydaje się na podstawie Prawa Ochrony Środowiska. 
Tymczasem wszelkie decyzje w sprawie inwestycji „Tramwaj na Tarchomin” wyda-
wane są w oparciu o tzw. ustawę ocenową (tj. ustawę o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.: Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, ze zm. – dalej ustawa ocenowa). Stawia to pod znakiem zapytania wiedzę 
urzędników ZTM w zakresie obowiązującego prawa w Polsce, na podstawie którego 
realizowana jest ta inwestycja. 
 
 Ponadto DŚU wydawana jest po przeprowadzaniu oceny oddziaływania inwe-
stycji na środowisko wykonanej w oparciu o raport o oddziaływaniu inwestycji na śro-
dowisko, który powinien zawierać elementy wskazane w art. 66 ustawy ocenowej. 
Wśród nich nie występuje wymóg wykonania procedury sprawdzenia czy inwestycja 
jest zgodna z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. 



 Jeśli przyjąć, że urzędnicy ZTM, przed złożeniem dokumentacji do organu wy-
dającego DŚU (w przypadku „Tramwaju na Tarchomin”: Biuro Ochrony Środowiska), 
sprawdzają i zatwierdzają tę dokumentację, a następnie Biuro Ochrony Środowiska 
wzywa ZTM do uzupełnienia dokumentacji, to z tego wynika, że urzędnicy ZTM nie 
mają właściwych kompetencji do zatwierdzania dostarczanej im dokumentacji. Jeśli 
jednak urzędnicy ZTM nie sprawdzają tej dokumentacji, to po co są Ci urzędnicy? 
  
 Finalnie wskutek składania przez ZTM do BOŚ dokumentacji nie spełniającej 
wymogów prawnych, co potwierdzają wezwania BOŚ: 
1. z dnia 07.09.2011 (znak: OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-185-09) 
2. z dnia 25.01.2012 (znak: OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-190-09) 
3. z dnia 23.03.2012 (znak: OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-196-09) 
4. z dnia 08.08.2012 (znak: OŚ-IV-UII-IKU/EMA-76242-16-233-09) 
Do dziś nie została wydana nowa DŚU dla inwestycji „Tramwaj na Tarchomin” 
 
 W załączeniu przesyłam tekst ustawy na podstawie której wydana ma być DŚU 
dla inwestycji – proszę o przeprowadzenie szkolenia z zakresu jej obowiązywania dla 
urzędników w ZTM. 
 
 Dodatkowo wnioskuję o wstrzymanie wypłaty wszelkich premii dla urzędników 
ZTM prowadzących inwestycję „Tramwaj na Tarchomin” oraz osób nadzorujących 
Dział Inwestycji ZTM, włącznie z p. Dyrektorem Leszkiem Rutą, do czasu aż zostanie 
wydana DŚU dla tej inwestycji i decyzja ta uprawomocni się w administracyjnym toku 
instancji. 
 
 W kwestii spotkań informacyjnych odpowiem, przybliżając Pani Prezydent histo-
rię ul. Światowida. Ulica Światowida istnieje w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) miasta od co najmniej 1985 r. W 2000 r. kończyła się na 
Książkowej i do tego roku jej przebieg był wyznaczony od Książkowej, przez pl. 
Światowida, aby po przecięciu ul. Poetów kończyć się na Modlińskiej (około 200 m 
na południe od Sprawnej). 
 W 2001 r. Rada Warszawy, na skutek zmian zagospodarowania okolicznych 
terenów, zmieniła planowany przebieg Światowida - ulica miała biec od Książkowej i 
dochodzić do Modlińskiej w rejonie skrzyżowania ze Sprawną – ul. Poetów nie była 
już przecinana, gdyż ul. Światowida miała być wytyczona wzdłuż ul. Sprawnej (jej 
fragmentu). Taki stan trwał do 2006 r., kiedy to Rada Miasta ponownie zmieniła prze-
bieg ul. Światowida, wracając do planów sprzed 2000 r. W 2001 r. ulicę Światowida 
zbudowano do ul. Strumykowej, z zamiarem doprowadzenia jej do ul. Modlińskiej w 
latach 2005-2007. 
 Na przełomie 2005/2006 r. zaczęto prace na odcinku ul. Strumykowa – ul. Le-
śnej Polanki. Została wydana decyzja lokalizacyjna na budowę odcinka od ul. Leśnej 
Polanki przez ul. Poetów (przecięcie) do ul. Modlińskiej (około 200 m na południe od 
ul. Sprawnej). W miejskim wieloletnim programie inwestycyjnym przeznaczono 10 
mln zł na dokończenie ulicy Światowida. Zapewne wybudowanoby ul. Światowida, 
gdyby nie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że ul. Świa-
towida prawnie powinna przebiegać według zapisów uchwały Rady Miasta z 2001 r., 
tj. dochodzić do ul. Modlińskiej w rejonie ul. Sprawnej, gdyż w momencie wydawania 
decyzji lokalizacyjnej dla ul. Światowida, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego z 2006 r. jeszcze nie obowiązywało i przebieg ul. 
Światowida powinien być zgodny z uchwałą Rady Miasta z 2001 r. Podobnie uchylo-
ne zostały zapisy mpzp Winnicy Południowej w części dotyczącej ul. Światowida. Po 



tych wyrokach, budowa ul. Światowida została wykreślona z WPI, a tym samym 
odłożono jej realizację. 
 W 2009 r., z chwilą urealnienia się planów budowy tramwaju do Tarchomina i 
Winnicy, ponownie zaczęto projektować ul. Światowida. Wybrany został przebieg 
według Studium z 2006 r. Mieszkańcy ul. Poetów przybyli na jedno z organizowa-
nych przeze mnie spotkań w ratuszu, poznali plany miasta i w maju 2009 r. złożyli 
wnioski o realizację ulicy według wariantu, w którym ul. Światowida łączyłaby się z ul. 
Modlińską przy ul. Sprawnej, tak jak uchwaliła to Rada Miasta w 2001 r. 
 W lipcu 2009 r. w Biurze Ochrony Środowiska rozpoczęło się postępowanie 
środowiskowe dla inwestycji. Widząc możliwość odwoływania się mieszkańców ul. 
Poetów od wydania decyzji dla wariantu inwestora, złożyłem do BOŚ wniosek o 
przeanalizowanie wariantu mieszkańców, wynikającego z uchwał Rady Warszawy z 
2001 r., aby na tym etapie rozpatrzyć wariant pod względem środowiskowym i wyka-
zać jego wyższość lub nie w porównaniu z wariantem inwestora. Po pełnej analizie 
byłoby wiadomo, czy wariant według dawnych uchwał Rady Warszawy jest środowi-
skowo lepszy, czy gorszy. Gdyby okazało się, że jest gorszy, to nawet, gdy decyzja 
będzie wydana na wariant inwestora, nie będzie uchylona. Wyroki sądowe nie będą 
miały znaczenia, ponieważ na etapie postępowania środowiskowego byłoby wykaza-
ne, że każdy inny wariant niż inwestora byłby gorszy i decyzja byłaby nie do uchyle-
nia. Wniosek został uwzględniony przez Prezydenta Miasta (tj. Panią, Pani Prezy-
dent o czym już napisałem), który nakazał rozeznać oba warianty przebiegu ul. Świa-
towida na obszarze Winnicy. Stosowny raport oddziaływania na środowisko został 
sporządzony, jednak zdaniem mieszkańców nie porównywał on w pełni wariantu, o 
który wnioskowali, z wariantem inwestora (Zarządu Transportu Miejskiego). 
 Przed wydaniem decyzji zostały ponadto złożone wnioski o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych w sprawie przebiegu inwestycji, tak jak tego wymaga prawo. 
W lipcu 2010 r. BOŚ wydał decyzję środowiskową dla budowy tramwaju i realizacji 
ul. Światowida. 
 Dopiero po wydaniu decyzji środowiskowej ZTM zorganizował spotkania infor-
macyjne – a nie przed, jak zakładały wnioski. Z pewnością pozwoliłoby to uniknąć 
wielu niejasności w przebiegu ulicy na terenie Winnicy, zwłaszcza wśród osób 
mieszkających na północ od ul. Sprawnej. Spotkania informacyjne zorganizowane 
przeze mnie (w których wg moich informacji brali udział także mieszkańcy ul. Spraw-
nej) – podobne organizowałem dla innych inwestycji na terenie dzielnicy – miały na 
celu naprawić błąd urzędników ZTM, tj. brak stosownych spotkań konsultacyjnych 
przed wydaniem DŚU. 
 
 Biorąc powyższe pod uwagę wskazane byłoby, aby na obecnym etapie inwestor 
(ZTM) zorganizował spotkania informacyjne dla mieszkańców przed wydaniem DŚU, 
a nie po, jak to miało miejsce 2 lata temu. 
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