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Dotyczy:  złożenia uwag i wniosków do dokumentacji dla inwestycji: „budowa tramwaju na Tarchomin” 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Po zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie linii tram-
wajowej na Tarchomin, na odcinku od Mostu Północnego do pętli tramwajowej Win-
nica 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. Warsza-
wy, składam następujące wnioski i uwagi do zgromadzonych dokumentów: 
 
Na str. 10 Raportu w tabeli 2.1, wiersz trzeci od dołu, druga kolumna: błędnie podano 
nr załącznika. Jest nr 3, powinien być nr 7, tak jak wskazuje spis treści i faktyczna 
numeracja i tytulatura załączników. 
 
Na str. 16 w par 3.2.2, pkt a), liczba pasów ruchu: 2 x 3 (lokalnie 2 x 2) przy szeroko-
ści pasa ruchu określonej jako przedział wartości między 3,3 m, a 3,5 m. 
Należy wyjaśnić, czy w świetle obecnie obowiązujących w Polsce przepisów, możli-
we jest zrealizowanie drogi klasy zbiorczej o szerokości pasa ruchu mniejszej niż 3,5 
m (raport tego nie wyjaśnia) poprzez zamieszczenie w raporcie informacji o uzyska-
nym przez inwestora odstępstwie od zapisów Rozporządzenia MTiGM z dnia 02 
marca 1999 r. (Dz.U.1999.43.430) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Przy obecnej szerokości istniejącej jezdni ulicy Światowida (10 m – 10,5 m, o czym 
informują zapisy par. 3.4 Stan istniejący: str. 27 oraz par. 5.13.1 Istniejący stan bez-
pieczeństwa ruchu drogowego: str. 108) nie jest możliwe zatwierdzenie stałej organi-



zacji ruchu przewidującej 3 pasy ruchu o szerokości co najmniej 3,5 m każdy, na ca-
łej długości istniejącej jezdni ul. Światowida. Przy tej szerokości jezdni ul. Światowida 
możliwe jest wyznaczenie jedynie 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy. Tym 
samym liczba pasów ruchu dla wariantu inwestora powinna wynosić: 2 x 2. 
 
Na str. 18 w par 3.2.2, pkt b) liczba pasów ruchu: 1 x 2 przy istniejącej jezdni o sze-
rokości 10 m – 10,5 m (por. zapisy par. 3.4 Stan istniejący: str. 27) 
W tym wypadku szerokość istniejącej jezdni pozwala na wytyczenie np.: 

a) 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy rozdzielonych wzdłuż osi jezdni ob-
szarem wyłączonym z ruchu oznakowanym linią P-21 (załącznik nr 1) 

b) 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy położonych z boku osi jezdni i wpro-
wadzenie na jezdnię ul. Światowida (strona zachodnia) drogi rowerowej od-
dzielonej od pasów ruchu separatorami, co poskutkuje zwiększeniem szero-
kości istniejących chodników po zachodniej stronie ul. Światowida (załącznik 
nr 1), 

c) 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy położonych z boku osi jezdni i wpro-
wadzenie na jezdnię ul. Światowida (obie strony) drogi rowerowej oddzielonej 
od pasów ruchu separatorami, co poskutkuje zwiększeniem szerokości istnie-
jących chodników po zachodniej stronie ul. Światowida (załącznik nr 1) i brak 
konieczności budowy drogi rowerowej po wschodniej stronie jezdni (nie zale-
cam tego rozwiązania – do drogi rowerowej po wschodniej stronie jezdni byłby 
możliwy tylko w obrębie skrzyżowań), 

d) 2 pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy, położonych z boku osi jezdni i wpro-
wadzenie na jezdnię ul. Światowida (str. zachodnia) pasa postojowego dla po-
jazdów o szerokości np. 2,8 m do parkowania równoległego (załącznik nr 1).  

 
Na str. 19 w par 3.2.2, pkt c) liczba pasów ruchu: 1 x 2 przy szerokości pasa ruchu 
3,3 m – 3,5 m. 
Należy zauważyć, że w raporcie nie ma wzmianki o tym w jaki sposób przyjęto wła-
śnie takie, a nie inne parametry dla wariantu społecznego. W tym wypadku powinny 
być zamieszczone notatki ze spotkań z mieszkańcami, którzy wskazywaliby jakie 
parametry ma mieć ów wariant. Równie dobrze wariant społeczny może mieć, przy 
prawidłowej szerokości pasa ruchu (3,5 m), przekrój 2 x 2 i przebieg w korytarzu 
wskazanym w dotychczasowej dokumentacji [68],[69]. 
 
Na str. 20 w par. 3.2.3 przedstawiono długości torowiska w poszczególnych warian-
tach przedsięwzięcia, w tabelach 3.1 do 3.3 zestawiono liczbę i parametry skrzyżo-
wań w poszczególnych wariantach, ale dlaczego rozwiązanie pętli "Winnica" (str. 22) 
przedstawiono jedynie dla wariantów: inwestora i środowiskowego? 
Należy dodać opis pętli "Winnica" w wariancie społecznym uwzględniając jego poło-
żenie w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Modlińskiej umożliwiające realizację spójniej-
szego węzła przesiadkowego niż dla wariantów: inwestora i środowiskowego, w któ-
rego strefie dojścia znajduje się wielotysięczne osiedle Dąbrówka Wiślana (budynki 
przy ul. Aluzyjnej i ul. Mikołaja Trąby). Przykładowe rozwiązanie: załącznik nr 2. 
 
Na str. 25 w par. 3.2.6 przedstawiono usytuowanie inwestycji w terenie dla warian-
tów: inwestora i środowiskowego. 
Należy uzupełnić raport o opis ukształtowania terenu dla wariantu społecznego, tj. 
przede wszystkim odcinek między ul. Leśnej Polanki, a ul. Sprawną i dalej do ul. Mo-
dlińskiej wraz z opisem terenu, w którym ma być zlokalizowana końcowa pętla tram-
wajowa. 
 



Na str. 26 w par. 3.3.1 przy wyliczeniu ilości i rodzaju roślinności koniecznej do usu-
nięcia w poszczególnych wariantach, brakuje opisu stanu tej roślinności oraz infor-
macji o tym, czy np. faza realizacji wpłynie i w jakim stopniu na liczne w okolicy Wy-
dmy Nowodworskiej pomniki przyrody. Ponadto przy wskazaniu liczby obiektów do 
wyburzenia w poszczególnych wariantach inwestycji brakuje opisu ich stanu tech-
nicznego, położenia i funkcji jakie obecnie spełniają. Należy uzupełnić raport w tym 
zakresie. 
 
Na str. 27 w par. 3.3.2 opis ilościowy powierzchni terenu niezbędnego do realizacji 
inwestycji jest sprzeczny z danymi zawartymi w tabeli 3.8 na str. 42. Które dane są 
prawdziwe? Brakuje też przedstawienia zajętości terenu w zależności od wariantu 
inwestycji. 
 
Na str. 28 w par. 3.4 przy opisie pętli autobusowej Nowodwory należałoby podać, że 
spis linii krańcujących na tej pętli określono wg stanu w dniu 01 czerwca 2012 r. i do-
dać np. sformułowanie: "Wykonujący raport nie są w stanie przewidzieć jak będzie 
ewoluował układ linii autobusowych na tej pętli w przyszłości". W ten sposób miesz-
kańcy nie będą mieli podstaw do zarzutu, że stan istniejący (opisany w raporcie) jest 
nieadekwatny do rzeczywistości. 
 
Na str. 30 w par. 3.5 szerokość (ok. 3,0 – 4,0 m) dróg lokalnych: Leśnej Polanki i Po-
etów podana jest błędnie. Od 2007 r. szerokość istniejącego w rejonie ul. Światowida 
odcinka ul. Leśnej Polanki (od ul. Światowida do SP nr 154) wynosi ok. 7 m w świetle 
krawężników, a jej nawierzchnia jest asfaltowa. Ulica Poetów owszem posiada na-
wierzchnię z kamienia polnego (odc.: ul. Modlińska - ul. Tłuchowska) lub z trylinki 
(odc.: ul. Tłuchowska - ul. Leśnej Polanki), ale jej szerokość w świetle krawężników 
wynosi 4,5 - 6 m. Nie zmienia to funkcji tych ulic (lokalne), ale obecny (zły) opis może 
sprawić, że mieszkańcy Winnicy, odbiorą raport jako nierzetelny. Na tej samej stronie 
przytoczono także informacje o obowiązującej decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach realizacji przebudowy ul. Modlińskiej [88], pominięto jednak fakt, ze decyzja 
ta wydana w 2009 r. straci swoją ważność w 2013 r., tj. za ok. 10-11 miesięcy, w 
związku z powyższym przed ukończeniem realizacji inwestycji "Budowa linii tramwa-
jowej..." żaden z wariantów: Inwestora, Środowiskowy i Społeczny nie będzie miał 
ściśle określonego dowiązania do ul. Modlińskiej, w szczególności zaś nie będzie 
przesądzone, że wariant Inwestora połączy się z ul. Modlińską w miejscu, gdzie 
obecnie określa to decyzja [88]. 
 
Na str. 31-32 w par. 3.6.1 założono, że każdy wariant inwestycyjny wymaga jedna-
kowego zasobu maszyn, zajętości terenu, przemieszczania mas ziemnych itp. 
Oczywistym faktem jest błędne założenie takiego stanu rzeczy z uwagi na odmienne 
założenia projektowe każdego z wariantów (np. tylko wariant Inwestora obejmuje bu-
dowę dodatkowej jezdni o 3 pasach ruchu każda, z miejscowym poszerzeniem - przy 
skrzyżowaniach - do 4 pasów ruchu). Zatem tabela 3.5 zawierająca podobne dane 
dla wariantów: Inwestorskiego i Społecznego jest błędna. Tym nie mniej np. tabela 
3.6 na stronie 35 i 36 nie jest obarczona takimi błędami. 
 
Na str. 39 wskazano tabl. 5.2 jako właściwą dla wyników obliczeń emisji zanieczysz-
czeń powietrza, tymczasem tabela ta (znajduje się na str. 62) zawiera wartości stę-
żenia średniorocznego. Właściwą w tym wypadku jest chyba tablica 3.7 (str. 39). Je-
śli w istocie tek powinno być, to z kolei w tablicy 3.7 najwyższy poziom emisji zanie-
czyszczeń wskazano dla wariantu społecznego, który jest przedstawiony jako ułomny 
w sensie układu ulicznego, a zatem jako niezapewniający w optymalnym stopniu po-



wiązania ul. Światowida z ul. Modlińską, charakteryzować się powinien niższym na-
tężeniem ruchu samochodowego, od którego to parametru zależy poziom emisji za-
nieczyszczeń (im więcej pojazdów, tym wyższa emisja). Należy ponownie sprawdzić 
wartości z tablicy 3.7 i sposób ich wyliczenia wraz z kontrolą danych, które posłużyły 
do ich otrzymania. W tym wypadku zasadne jest pytanie, czy prognozowane natęże-
nia ruchu pojazdów zawarte w tablicy 11.1 ze str. 120-121 powinny być identyczne 
dla wariantu inwestora i wariantu społecznego? Tablica 3.7 nie zawiera danych dla 
wariantu zerowego ! 
 
Wszystkie wartości PM10 w tablicy 3.1 (! powtórzona numeracja - tablica 3.1 jest już 
na str. 21) są sprzeczne z wartościami PM10 zawartymi w tablicy 5.2 ze str. 62 (róż-
nią się dokładnie o 3 mikrogramy/m3). Tablice 5.1 i 5.2 nie zawierają danych dla wa-
riantu zerowego ! 
 
W tablicy 3.8 (str. 42) podane wartości są sprzeczne z danymi zawartymi w tekście 
na str. 27 - dotyczy powierzchni istniejącej jezdni i powierzchni projektowanej jezdni 
(różnica o 8-10 tys. m2 w 2 parametrach: łącznie o niemal 2 hektary !). 
 
Na str. 43 dane z tablicy 3.10 są nieadekwatne, z uwagi na to, że: 

a) kolumna dotycząca 2011 r. jest bezprzedmiotowa. Inwestycja nie istnieje i 
wartości powinny być albo "0", albo przyjąć wartości takie jakie występują w 
rzeczywistości - istnieje obecnie część ul. Światowida. 

b) w zasadzie mamy rok 2013, inwestycja będzie oddana do użytku w roku 2014 
(etap do ul. Mehoffera) i prawdopodobnie w 2016 r., do Winnicy, zatem po-
szczególne kolumny w tablicy powinny być prognozowane na rok 2014, 2019, 
2024, 2029 i 2034. 

 
W par. 4.2 w szczególności w opisie odcinka inwestycji pomiędzy ul. Dzierzgońską, a 
ul. Modlińską na tle obowiązujących mpzp (str. 49), nie wskazano zróżnicowania 
działek pod względem własności (wystarczyłyby kryteria: prywatna, Skarb Państwa, 
m.st. Warszawa). Np. wariant społeczny mimo, że przecina obszary przeznaczone w 
mpzp pod zabudowę (MN i MW), to przebiega po terenach będących niemal w cało-
ści działkami m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa, w odróżnieniu od wariantu Inwe-
stora i Środowiskowego. 
 
Na str. 50 wymieniona jest uchwała nr XVIII/389/2011 Rady m.st. Warszawy, w wyni-
ku której została uzgodniona realizacja wariantu Inwestora w strefie ochronnej po-
mnika Przyrody (nr 600: Lipa). Uchwałę szczegółowo opisano na str. 93 i 94 Raportu. 
W tym wypadku należałoby mieć absolutną pewność, że uchwała Rady Warszawy 
została podjęta w zgodzie z procedurą przewidującą m.in. opiniowanie takiej uchwały 
przez właściwą Dyrekcję Ochrony Środowiska. Należy zamieścić dokumenty na ten 
temat. 
 
Na str. 52 w par. 5.1.2 opis wycinki drzew wskazuje, że inwestycja będzie wpływać 
na krajobraz, chociażby w fazie realizacji. Dopiero w okresie eksploatacji, po np. 15 
latach, gdy działania kompensujące – wykonanie nasadzeń zastępczych – w pełni 
przyniosą efekt (drzewa i krzewy rozrosną się), można mówić o małym wpływie na 
krajobraz. 
 
Na str. 53 w par. 5.1.3 opis wskazuje na rezygnację w wariantach: Środowiskowym i 
Społecznym z budowy chodnika i ścieżki rowerowej. Brak wyjaśnienia przyczyn takiej 
decyzji. Biorąc pod uwagę uchwałę Rady Warszawy nr XVIII/389/2011, pewnym jest 



takie rozwiązanie wariantu Środowiskowego i Społecznego, które nie naruszy w ogó-
le obecnej struktury Wydmy Nowodworskiej, a jednocześnie pozwoli na zlokalizowa-
nie chodnika i ścieżki rowerowej po wschodniej stronie jezdni. 
 
Na str. 63 w par. 5.4.2 napisano, że prognozowane natężenia ruchu w wariancie In-
westora i Społecznym są porównywalne. Czy zatem ułomny w sensie układu ulicz-
nego, a zatem jako niezapewniający w optymalnym stopniu powiązania ul. Światowi-
da z ul. Modlińską, wariant Społeczny będzie na pewno przenosił porównywalny ruch 
jak wariant Inwestora? 
 
Na str. 80 w opisie inwentaryzacji fauny: płazów stwierdzono, że wszystkie płazy w 
Polsce są chronione, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 paź-
dziernika 2011 r. Inwestycja przecina Rów Winnicki, tj. obszar największych skupisk 
płazów występujących w pobliżu inwestycji. W Raporcie nie wspomina się w jaki 
sposób będzie przebudowywany kanał Winnicki, ani w jaki sposób chronić się będzie 
teren przyległy, mimo że w poprzednim Raportach [68] i [69] problem ten był szeroko 
omawiany, zaś uzgodnienie RDOŚ z dnia 06 maja 2010 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-
II-UW-6613-289/09 (załącznik nr 3) bardzo rygorystycznie określało warunki ingeren-
cji w ten ciek, który jak wynika z tablicy 5.4 jest stosunkowo bioróżnorodny. Biorąc 
pod uwagę to, że mieszkańcy powszechnie nie akceptują inwestycji w wariancie In-
westora (dopuszczają wariant Społeczny i Środowiskowy), zdawkowy opis działań 
minimalizujących oddziaływanie inwestycji na ten cenny obszar, może potencjalnie 
doprowadzić do powtórnego uchylenia przez mieszkańców oraz organizacje ekolo-
giczne (które już raz doprowadziły do uchylenia decyzji środowiskowej) nowowydanej 
decyzji środowiskowej. 
 
Na str. 87 w par. 5.2.7 wskazuje się ilościowo drzewa i krzewy do wycinki w po-
szczególnych wariantach inwestycji. Tym samym doprecyzowuje się opis ze str. 78, 
na której wskazano na terenie inwestycji ok. 3050 drzew i krzewów oraz napisano o 
planach zasadzenia ok. 440 drzew i 17660 krzewów. Jednocześnie jednak drzewa 
podano w sposób ilościowy w sztukach, zaś krzewy w m2. Utrudnia to znacznie kon-
trolę poprawności wskazanych danych. 
 
Także na str. 87 opisano faktyczną zajętość terenu przez poszczególne warianty in-
westycji. Należy potwierdzić, że wariant inwestora zajmie 0,15 ha obszaru dzisiejszej 
wydmy, zaś pozostałe warianty jedynie 0,045 ha tj. ponad 3-krotnie mniejszy obszar. 
Przy czym możliwe jest całkowite wyeliminowanie zajęcia obszaru Wydmy Nowo-
dworskiej przez warianty: Społeczny i Środowiskowy (umożliwia to uchwała nr 
XVIII/389/2011 Rady m.st. Warszawy). 
 
Opisane na str. 88 zagrożenia w postaci wiatrołomów występują, przy właściwej re-
alizacji pozostałych wariantów inwestycji, jedynie w wariancie Inwestora. 
 
Na str. 88 opisane oddziaływanie na zwierzęta, występujące w szczególności przy 
kanale Winnickim jest w kontekście obowiązującego prawa w Polsce [ochrona pła-
zów] stosunkowo ważne. Im dłuższy przepust wykonany na tym kanale (szerszy pas 
terenu zajęty przez inwestycję), tym bardziej zwierzęta odczują wpływ planowanej 
inwestycji. Jednocześnie z uwagi na wskazaną niską migrację zwierząt, może się 
zdarzyć, że nadmierna rozbudowa przepustu doprowadzi do całkowitego zaniku mi-
gracji, co wiąże się z dużymi stratami dla zwierząt. Należy odpowiednio uszczegóło-
wić zapisy, aby wytrącić potencjalne argumenty organizacjom ekologicznym, które 
będą chciały podważać rzetelność Raportu. 



 
Na str. 93 w par. 5.8.1 tablica 5.6 wprost podaje, że wariant inwestora wkracza aż 10 
m w 15-metrową strefę ochronną jednego z pomników przyrody. Tym samym ten 
pomnik przyrody właściwie traci swą strefę ochronną, co w szybkim czasie doprowa-
dzi do jego degradacji. W praktyce oznacza to brak ochrony tego pomnika przyrody. 
 
Na str. 95 w par. 5.8.2 napisano, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan zdro-
wotny rosnących w pobliżu pomników. Jednocześnie w Raporcie wskazuje się, że 
realizacja wariantu inwestora naruszy 15 metrową strefę ochronną dwóch pomników 
Przyrody. Należy zaznaczyć, że 15 metrowa strefa ochronna pomnika przyrody służy 
właściwej ochronie takiego pomnika. Jej naruszenie powoduje negatywny wpływ na 
stan zdrowotny, stąd jest wyznaczona na określonym obszarze wokół pomnika. Jak 
zatem należy rozumieć zdanie o braku negatywnego wpływu inwestycji (w wariancie 
Inwestora) na rosnące pomniki przyrody? 
 
Na str. 114 fragment tekstu zawierający zdanie: "Brak alternatywnego środka komu-
nikacji zbiorowej o większej pojemności i przepustowości, jakim jest tramwaj, spowo-
duje ponowne zwiększenie się ruchu autobusowego, co z kolei spowoduje wzrost 
hałasu, drgań i emisji spalin i innych szkodliwych substancji, jakie dostają się do śro-
dowiska." Należy przeredagować, aby teza przedstawiana przez autorów raportu 
była bardziej klarowna w odbiorze, np.: Brak alternatywnego środka komunikacji 
zbiorowej o większej pojemności i przepustowości, jakim jest tramwaj, spowoduje 
dalszą konieczność zwiększania liczby kursujących, w jednostce czasu, autobusów 
na osiedlu Tarchomin, co z kolei doprowadzi do tego, że poziomy: hałasu, drgań oraz 
emisji spalin i innych szkodliwych substancji, jakie będą generowane do środowiska, 
będą wyższe niż w przypadku realizacji inwestycji. Ponadto w perspektywie 5-7 lat 
prognozuje się całkowite wyczerpanie możliwości przewozowych pasażerów z uży-
ciem autobusów, co przyczyni się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego 
na ulicach osiedla w porównaniu z natężeniem tego ruchu po zrealizowaniu inwesty-
cji. 
 
Na str. 116 w par. 9.2 opis wariantu inwestora nie podaje, że bezwzględna emisja 
wszystkich zanieczyszczeń wynikających z realizacji i funkcjonowania inwestycji 
(także np. płynnych) jest najwyższa w wariancie Inwestora z uwagi na to, że inwesty-
cja w wariancie Inwestora zajmuje największą powierzchnię. 
 
Na str. 117 w par. 9.3 opis wariantu społecznego podaje, że wariant ten powoduje 
zwiększenie zajętości terenu. Nie ma opisu punktu odniesienia. Porównując z wa-
riantem środowiskowym, jest to prawda, ale w porównaniu z wariantem inwestora 
jest to fałsz. W dalszej części opisu znajduje się wzmianka o ul. Modlińskiej i sposo-
bie włączenia wariantu społecznego do tej ulicy (prawoskręty). Z uwagi na to, że ul. 
Modlińska na odcinku: Aluzyjna - Mehoffera nie jest przewidziana do modernizacji w 
obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy opracowanej do 2033 r., 
a także ze względu na możliwość zaprojektowania i wykonania czterowlotowego 
skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Sprawną / Prząśniczek (przy rezygnacji ze skrzy-
żowania Modlińska/Światowida w wariancie Inwestora) to nie można przesądzać o 
poprawności lub niepoprawności włączenia wariantu społecznego do ul. Modlińskiej. 
 
Na str. 118 w par. 9.4 opis wariantu środowiskowego należałoby uzupełnić ogólnie o 
sformułowanie, że budowa samej linii tramwajowej bez ulicy, nie spowoduje, że 
wszyscy stale osiedlający się, nowi mieszkańcy tej części miasta nie mając możliwo-
ści korzystania z ul. Światowida (odc. Leśnej Polanki - Modlińska), zrezygnują z po-



ruszania się samochodami na rzecz tramwaju. Osoby te dalej będą poruszać się sa-
mochodami, tylko będą poruszać się innymi ulicami, także lokalnymi, niezdolnymi do 
przyjęcia nadmiernego ruchu samochodowego. Przez to realizacja samej linii tram-
wajowej przyczyni się do pogorszenia warunków środowiskowych w innych czę-
ściach osiedla Tarchomin. 
 
Na str. 118 w par. 10 podano, że wariant Inwestora zapewnia korzystne rozwiązanie 
pętli Winnica. Podobnie korzystne rozwiązanie pętli zakłada wariant Środowiskowy. 
Wariant Społeczny zbliżając pętlę Winnica bezpośrednio do ul. Modlińskiej (w pozo-
stałych wariantach pętla Winnica jest oddalona od ul. Modlińskiej o przynajmniej 150 
m.) zapewnia najkorzystniejsze położenie pętli tramwajowej. 
Na str. 119 par. 10 podano, że brak ciągłości komunikacji [tramwajowej, jak wynika z 
kontekstu tego fragmentu opisu] nie zachęci podróżnych do korzystania z tego środ-
ka transportu. Zasadne jest pytanie: w którym z wariantów inwestycji przerwana jest 
ciągłość linii tramwajowej? 
Wymienia się także potrzebę modernizacji przepustu nad kanałem Winnickim, który 
w wariancie Inwestora jest poza (czy aby na pewno?) granicą opracowania ! Nie 
wymienia się sposobu, w jaki przepust ma być przebudowany, wyboru technologii, 
czasu trwania przebudowy, itp. parametrów istotnych dla zachowania kanału Winnic-
kiego jako korytarza migracji zwierząt. W dotychczasowej dokumentacji [68] i [69] 
oraz uzgodnienia RDOŚ (załącznik nr 3) ten aspekt inwestycji był omawiany kom-
pleksowo. Dlaczego w Raporcie jest zdawkowy? 
 
Na str. 119 w par. 11.1 wymieniony jest dokument: "Analiza i prognoza ruchu dla bu-
dowy linii tramwajowej na Tarchominie" z 2009 r., który został pozytywnie zaopinio-
wany przez ZDM w 2010 r. Wśród dokumentów dotyczących inwestycji nie ma tego 
opracowania, zatem nie można skontrolować poprawności założeń i wyników "Anali-
zy...". Jest to o tyle istotne, że w tablicy 11.1 nie powinno się uwzględniać roku 2011 
jako prognozy, tylko należałoby przytoczyć rzeczywiste dane pomiarowe wykonywa-
ne corocznie przez ZDM (załącznik nr 4a: szczyt poranny i załącznik nr 4b: szczyt 
popołudniowy). Tablica 11.1 nie wyjaśnia wprost, czy średni dobowy ruch na po-
szczególnych odcinkach ul. Światowida obejmuje ruch w obie strony. Moim zdaniem 
nieprawdziwe są także dane zawarte w tej tabeli, np.: 

1. Natężenie ruchu na ul. Światowida (wariant bezinwestycyjny) na odcinku Pro-
jektowana - Myśliborska rośnie lawinowo od skrzyżowania ul. Światowida z ul. 
Projektowaną w porównaniu z natężeniem ruchu na odcinku: Milenijna - Pro-
jektowana. W zasadzie z danych wynika, że ul. Światowida będzie w tym rejo-
nie przenosić mniejszy ruch pojazdów niż ul. Projektowana (1 x 2), która bę-
dzie ulicą lokalną, nieprzelotową i, jak wynika z danych, już w 2016 r., charak-
teryzować się będzie występowaniem korka przez co najmniej 10 godzin na 
dobę. 

 
2. Dla wariantów: Zerowego i Środowiskowego natężenie ruchu dla odcinka: 

Dzierzgońska – Modlińska powinno wynosić "0" we wszystkich latach, a wy-
nosi dla roku 2016: 2.800 poj/d i 10.100 poj/d. Proszę sprawdzić, jakie są pro-
gnozy w latach kolejnych dla odcinka ulicy, który w tych wariantach nigdy nie 
jest planowany do realizacji ! 

 
3. Prognozy natężeń ruchu dla wariantów: Inwestora i Społecznego są identycz-

ne, zwłaszcza na odcinku pomiędzy ul. Dzierzgońską, a Modlińską w sytuacji, 
gdy w tekście raportu kilkakrotnie można przeczytać o niepełnym powiązaniu 
ulicy Światowida z ul. Modlińską w wariancie społecznym. Czy zatem ułom-



ność układu drogowego w wariancie społecznym zapewni takie same wypeł-
nienie pojazdami tego odcinka ulicy Światowida jak w wariancie inwestora? 

 
4. Prognoza ruchu dla wariantów: inwestora i społecznego, w latach: 2016 i 2021 

jest   I D E N T Y C Z N A ! Jak należy to rozumieć? 
 
Biorąc pod uwagę, że na podstawie prognoz ruchu oblicza się inne parametry od-
działywania inwestycji na środowisko (hałas, emisję zanieczyszczeń lotnych, płyn-
nych, itd.), błędne prognozy skutkują otrzymaniem złych danych o oddziaływaniu in-
westycji na środowisko (na str. 128 w par. 11.4.1 na podstawie błędnych prognoz 
oblicza się poziom hałasu). 
 
Na str. 121 w tablicy 11.2 nie powinno ujmować się roku 2011. Zapewne dane o kur-
sującej liczbie tramwajów w roku 2011 zostały bezrefleksyjnie przytoczone za Stu-
dium wykonalności obsługi komunikacją tramwajową osiedla Tarchomin z 2006 r. 
 
Na str. 129 w par. 12 zasadność braku potrzeby wyznaczenia obszaru ograniczone-
go użytkowania należy potwierdzić po wykonaniu nowych obliczeń dla poprawnych 
prognoz ruchu. 
 
Na str. 131 w par. 13 jest zapis, że wykonano analizę przekroju poprzecznego ulicy 
Światowida (2 x 2) zaproponowanego przez SISKOM. W udostępnionej dokumentacji 
nie ma tej analizy. 
Na tej samej stronie w tym samym paragrafie stwierdza się, że wariant społeczny 
koliduje ze Spółdzielnią Pracy Chronionej Inwalidów "INSPOL", tymczasem załączni-
ki mapowe nie wskazują na jakąkolwiek kolizję z tą Spółdzielnią. Nie ma również wy-
kazu budynków, z którymi koliduje inwestycja w poszczególnych wariantach. W tym 
wypadku stwierdzenie o kolizji ze spółdzielnia "INSPOL" nie jest poparte argumen-
tami. 
Na tej samej stronie w tym samym paragrafie, wskazuje się, że wariant Środowisko-
wy zachowuje ciągłość ul. Poetów. Najprawdopodobniej pomylono wariant Środowi-
skowy z wariantem Społecznym. 
 
Na str. 134 w par. 16.2 zawarto informacje o niedoskonałości modelowania hałasu, 
głównie z uwagi na niepewność prognoz ruchu. W rozpatrywanym przypadku pro-
gnozy są złe, z licznymi pomyłkami. 
 
Na str. 136 w par. 17 w tablicy 17.1 zawarto kryteria na podstawie, których sporzą-
dzono wielokryterialną analizę porównawczą wariantów inwestycji. Z uwagi na to, że 
inwestycja przebiega w bliskim sąsiedztwie pomników przyrody, które w obszarze 
zurbanizowanym należy szczególnie chronić, zasadnym jest umieszczenie dodatko-
wego kryterium: "Oddziaływanie na pozostałe formy przyrody prawnie chronione" z 
wagą oddziaływania: 3. 
 
Na str. 138 w par. 17, w tablicy 17.2 dla kryterium: 
"Konflikty społeczne"  – wariant Środowiskowy powinien otrzymać wartość 3, z 
uwagi na to, że realizacji samej linii tramwajowej nikt nie jest przeciw. Problem stwa-
rza dopiero realizacja ul. Światowida (2 x 3). Pozostałe warianty: wartości bez zmian. 
"Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne"  – za tablicami: 3.7 (str. 39), 5.1 i 5.2 
(str. 62) wariant Zerowy powinien otrzymać wartość ... Jaką wartość powinien mieć 
ten wariant, skoro w tablicach dotyczących emisji zanieczyszczeń lotnych nie ma da-
nych dla tego wariantu? Dla pozostałych wariantów w tej sytuacji nie można przypi-



sać konkretnych wartości – brak jest odniesienia i prawidłowego porównania wszyst-
kich wariantów. 
"Oddziaływanie w zakresie zdrowia ludzkiego (BRD)"  – warianty inwestycyjne 
powinny mieć identyczne wartości, z uwagi na to, ze na str. 30 podkreśla się, że 
wszystkie warianty poprawią obecne BRD na ul. Światowida. Brak jest odpowiedzi 
dlaczego wariant Społeczny jest gorszy pod względem BRD od wariantu Inwestora. 
"Oddziaływanie na powierzchni ę ziemi i gleby"  – z uwagi na różną zajętość tere-
nu poszczególnych wariantów inwestycji oraz fakt że warianty: Środowiskowy i Spo-
łeczny zajmować będą w przybliżeniu podobną powierzchnię, warianty: Środowisko-
wy i Społeczny powinny mieć identyczne wartości (3). 
"Oddziaływanie na przyrod ę ożywion ą"  – w tabeli zrównoważono warianty: Inwe-
stora i Społeczny, mimo, że wariant Inwestora zakłada wycięcie największej ilości 
drzew i krzewów (str. 26). Wariant Społeczny powinien być zrównany z wariantem 
Środowiskowym i otrzymać wartość 2 lub należałoby inaczej uszeregować warianty: 
Zerowy (4), Środowiskowy (3), Społeczny (2), Inwestora (1). 
"Oddziaływanie w zakresie drga ń"  – jak wynika z opisu na str.142, wszystkie wa-
rianty są równoważne, zatem wariant Inwestora powinien mieć wartość 1, a nie jak 
obecnie: 2. 
"Oddziaływanie na krajobraz"  – z uwagi na największe zainwestowanie w warian-
cie Inwestora, wariant ten powinien być oceniony na 1, warianty: Społeczny i Środo-
wiskowe są równoważne (2), a Zerowy jako najmniej ingerujący w krajobraz powinien 
mieć wartość jak obecnie (3). 
"Oddziaływanie na wody..."  – jak wynika z opisu na str.140, wszystkie warianty są 
równoważne, czyli wariant Społeczny powinien mieć wartość 2, a nie jak obecnie: 1. 
 
Po uwzględnieniu dodatkowego kryterium: "Oddziaływanie na pozostałe formy 
przyrody prawnie chronione" , poszczególne warianty w tym kryterium powinny (za 
tablicą 5.6) być uszeregowane następująco: Zerowy i Środowiskowy (3), Społeczny 
(2), Inwestora (1). Przy czym jeśli oddziaływanie (trwałe naruszenie strefy ochronnej) 
na pomniki przyrody zawarte jest w kryterium: "Oddziaływanie na obszary chro-
nione (bez Natury 2000)" , to warianty w tym kryterium nie powinny być sobie rów-
noważne, a zostać uszeregowane następująco: Zerowy i Środowiskowy (3), Spo-
łeczny (2), Inwestora (1). 
 
Po uwzględnieniu zmian, tablica 17.3 powinna przyjąć wartości: 

Warianty Rodzaje oddziaływania Waga oddzia-
ływania Zerowy Inwestorski Społeczny Środowiskowy 

Prawidłowość i ciągłość połączeń komunikacyjnych 4 0 16 8 4 
Oddziaływanie na obszary chronione (bez obsza-
rów Natura 2000) 

4 4 4 4 4 

Oddziaływanie na obszary Natura 2000 4 0 0 0 0 
Konflikty społeczne 4 12 4 12 12 
Oddziaływanie na pozostałe formy przyrody 
prawnie chronione – kryterium dodatkowe 

3 9 3 6 9 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 3 6 6 9 9 
Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 3 3 9 6 6 
Oddziaływanie w zakresie zdrowia ludzi związane-
go z bezpieczeństwem ruchu drogowego 

3 3 9 9 9 

Oddziaływanie na obiekty zabytkowe i stanowiska 
archeologiczne 

2 0 0 0 0 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby 2 8 2 6 6 
Oddziaływanie na przyrodę ożywioną 2 6 2 4 4 
Oddziaływanie w zakresie drgań 2 2 2 2 2 
Oddziaływanie na krajobraz 1 3 1 2 2 
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i pod-
ziemne 

1 2 2 2 2 

Wynik analizy 58 60 70 69 
Ranking wariantów IV III I II 

Co spowodowałaby, że wariantem rekomendowanym byłby wariant Społeczny ! 
 



Na str. 142 zawarto wzmiankę dotyczącą zastosowania specjalnej ochrony aku-
stycznej od inwestycji (ekrany). Należy być może dodać, że zasadność realizacji 
ekranów trzeba sprawdzić po wykonaniu I etapu inwestycji (odc.: TMP - Mehoffera), 
a następnie po realizacji całości inwestycji. Powyższe wykonać w celu minimalizacji 
negatywnego odbioru inwestycji (zwłaszcza w wariancie inwestora) na odcinku, gdzie 
ul. Światowida przybliża się znacznie do zabudowy. 
 
 Podsumowując, obecna dokumentacja, w tym Raport oddziaływania inwestycji 
na środowisko, wykonany jest nierzetelnie oraz niestarannie. Zawiera liczne błędy 
(pomyłki numeracji tablic, załączników, itd.). Bazuje na niewłaściwych (opis terenu 
przez który przebiegają "konkurencyjne", wobec wariantu Inwestora, warianty) lub 
całkowicie błędnych (prognozy ruchu) danych. Nie opisuje wszystkich wariantów (np. 
brak wyliczeń zanieczyszczeń dla wariantu zerowego) w jednakowy sposób. 
 Należy dokumentację poprawić w wyszczególnionym powyżej zakresie i przed-
stawić w formie załącznika do ponownego uzgodnienia w RDOŚ i PPIS oraz zapre-
zentować społeczeństwu. 
 
 Brak wykonania zaleceń, grozi wydaniem decyzji środowiskowej w oparciu o 
wadliwe dokumenty i doprowadzi do uchylenia takiej decyzji środowiskowej w kolej-
nej instancji rozpatrującej odwołania stron. 
 
 
 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


