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znak: Tram/Tarchomin/32/2013 
 
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: 
 
W Raporcie przyjęto, że: 

a) dla wariantu inwestora liczba pasów ruchu dla ul. Światowida wyniesie: 2 x 3 
(lokalnie 2 x 2) przy szerokości pasa ruchu określonej jako przedział wartości 
między 3,3 m, a 3,5 m. 

W świetle obecnie obowiązujących w Polsce przepisów, niemożliwe jest zrealizowa-
nie drogi klasy zbiorczej o szerokości pasa ruchu mniejszej niż 3,5 m (por.: Rozpo-
rządzenie 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) nie jest 
możliwe zatwierdzenie stałej organizacji ruchu przewidującej 3 pasy ruchu o szero-
kości co najmniej 3,5 m każdy, na całej długości istniejącej jezdni ul. Światowida. 
Przy tej szerokości jezdni ul. Światowida możliwe jest wyznaczenie jedynie 2 pasów 
ruchu o szerokości 3,5 m każdy. Przywołane rozporządzenie dopuszcza szerokość 
pasa ruchu drogi klasy Z mniejszą niż 3,5 m (par. 15 rozporządzenia: 3,25 – 3,5 m) 



tylko w wypadku budowy (przebudowy) drogi lub jej remontu. W trakcie normalnej 
eksploatacji szerokość pasa ruchu musi wynosić co najmniej 3,5 m. 

b) dla pozostałych wariantów liczba pasów ruchu dla ul. Światowida wyniesie: 1 x 
2 przy istniejącej jezdni o szerokości 10 m – 10,5 m. 

 
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).  

 
 W związku z powyższym zgłaszam formalnie do przeanalizowania wariant in-
westycji przebiegający w korytarzu jak dla wariantu inwestora, ale o przekroju ul. 
Światowida 2x2 pasy ruchu. 
 Wariant taki jest tożsamy z wariantem inwestora z punktu widzenia emisji sub-
stancji podczas jego eksploatacji przy przewidywanych natężeniach ruchu, ale z 
uwagi na mniejszą zajętość terenu (o ok. 7 m) na całej długości (ok. 4,5 km) inwesty-
cji mniej (łącznie o ok. 30.000 m2) ingeruje w środowisko na etapie budowy (węższa 
ulica nie wymaga aż takich nakładów w postaci przemieszczania mas ziemnych, do-
staw kruszyw i innych materiałów niezbędnych do budowy ulicy niż szersza ulica), 
stąd jego sumaryczne oddziaływanie na środowisko (łącznie podczas budowy i eks-
ploatacji) jest niższe niż dla preferowanego wariantu inwestora. 
 
 Przy porównaniu usytuowania pętli tramwajowej Winnica w wariantach: inwesto-
ra i społecznym wysuwany jest argument, że w wariancie społecznym nie jest możli-
we zlokalizowanie przy pętli tramwajowej parkingu P&R, który z kolei jest możliwy do 
zlokalizowania przy pętli w wariancie inwestora. 
Należy zauważyć, że możliwe jest zlokalizowanie parkingu P&R w wariancie spo-
łecznym nad pętlą tramwajowo-autobusową (pętla tramwajowo-autobusowa w po-
ziomie „0”, parking P&R w poziomach „+1” i (o ile będzie to zasadne) wyższych. Po-
dobnie można postąpić także w wariancie inwestora. Lokalizacja parkingu P&R nad 
pętlą zmniejsza zajętość terenu pod inwestycję i w obu przypadkach czyni węzeł 
przesiadkowy spójniejszym, a dodatkowo pasażerowie komunikacji publicznej chro-
nieni są przed opadami (zadaszenie w postaci płyty parkingu zlokalizowanego nad 
pętlą). Nie jest też prawdą, że w wariancie społecznym lokalizacja pętli tramwajowej 
nie zapewnia dobrej przesiadki z autobusu w tramwaj. Jest zupełnie inaczej, np. 
przesiadka z autobusu, który nie kończyłby trasy na pętli autobusowej Winnica, w 
tramwaj może nastąpić na tym samym przystanku, jeśli przystanek autobusowy byłby 
zlokalizowany przy ul. Modlińskiej, a przystanek tramwajowy także przy ul. Modliń-



skiej, ale tramwaj z tego przystanku odjeżdżałby w kierunku przeciwnym do kierunku 
jazdy autobusu. Mielibyśmy wówczas jednoperonową przesiadkę drzwi w drzwi. 
 
Na str. 44 tabl. 2.11 jest nieczytelna – zawiera wartości średnie zawiesiny ogólnej, 
ale nie zawiera informacji dla jakiego (jakich wariantów) poszczególne dane w ko-
mórkach tablicy się odnoszą. 
 
Na str. 93 – 95 zawarto treść par. 4 Rozporządzenia Nr 24 wojewody Mazowieckiego 
[52] i treść uchwały nr XVIII/389/2011 Rady m.st. Warszawy. Analiza obu dokumen-
tów prowadzi do wniosku, że oba dokumenty są ze sobą sprzeczne chociażby w 
aspekcie zakazu/przyzwolenia prowadzenia robót ziemnych strefie ochronnej pomni-
ków przyrody. Akt organu nadrzędnego (Wojewody) wobec Rady gminy stoi wyżej w 
hierarchii aktów prawnych, stąd nie jest możliwe naruszenie strefy ochronnej pomni-
ków przyrody o ile Wojewoda Mazowiecki stosowną decyzją na to nie zezwoli. 
 
W wariancie społecznym należy uwzględnić możliwość zbudowania drogi rowerowej 
chodnika po wschodniej stronie ul. Światowida w śladzie obecnego gruntowego po-
łączenia ul. Leśnej Polanki z ul. Strumykową (w projekcie mpzp Nowodworów Pół-
nocnych ciąg pieszo-jezdny), co pozwoli na ograniczenie ingerencji w Wydmę Nowo-
dworską w wariancie społecznym. 
 
Prognozowane natężenia ruchu w wariancie Inwestora i Społecznym są porówny-
walne. Czy zatem ułomny w sensie układu ulicznego, a zatem jako niezapewniający 
w optymalnym stopniu powiązania ul. Światowida z ul. Modlińską, wariant Społeczny 
będzie na pewno przenosił porównywalny ruch jak wariant Inwestora? Ponadto moż-
liwe jest wykonanie połączenia inwestycji (w wariancie społecznym) z ul. Modlińską 
jako skrzyżowanie czterowlotowe: Światowida/Sprawna – Modlińska – Prząśniczek). 
Z uwagi na to, że ul. Modlińska na odcinku: Aluzyjna - Mehoffera nie jest przewidzia-
na do modernizacji w obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy 
opracowanej do 2033 r., a także ze względu na możliwość zaprojektowania i wyko-
nania czterowlotowego skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Światowida / Sprawną / 
Prząśniczek (przy rezygnacji ze skrzyżowania Modlińska/Światowida w wariancie 
Inwestora) to nie można przesądzać o poprawności lub niepoprawności włączenia 
wariantu społecznego do ul. Modlińskiej. 
 
Na str. 122 wymieniony jest dokument: "Analiza i prognoza ruchu dla budowy linii 
tramwajowej na Tarchominie" z 2009 r., który został pozytywnie zaopiniowany przez 
ZDM w 2010 r. Wśród dokumentów dotyczących inwestycji nie ma tego opracowania, 
zatem nie można skontrolować poprawności założeń i wyników "Analizy...". Jest to o 
tyle istotne, że w tablicy 10.1 podano dane, których nie zostały opisane pod kątem 
wariantów. Ponadto porównując tę tabelę (kolumny) z poprzednią wersją Raportu 
(wrzesień 2012) istotnym jest fakt, że z pierwotnej tabeli 11.1 zawartej w Raporcie z 
września 2012 r. usunięto np. kolumnę dla 2021 r., która wskazywała że 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? 
Dla odcinka ul. Światowida: Dzierzgońska – Modlińska podane są za każdym razem 
wartości różne od „0”, zatem tabela ta nie podaje natężenia ruchu dla wariantów: Ze-
rowego i Środowiskowego, w których ten odcinek ulicy Światowida nigdy nie jest pla-
nowany do realizacji ! 
Zatem w Raporcie nie jest dokonywane porównanie w identyczny sposób wszystkich 
wariantów lub czynione jest to źle. Dodać należy, że w Raporcie dla tej inwestycji z 



roku 2009 przedstawione było zupełnie inne natężenie ruchu dobowego na ulicy 
Światowida (maksymalnie 12 865 pojazdów na dobę w 2031 roku). 
 
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 podstawie błędnych prognoz oblicza się poziom hałasu). 
 
Na str. 138 w par. 16 w tablicy 16.1 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. 144 w par. 16, w tablicy 16.2 dla kryterium: 
"Prawidłowo ść i ciągłość połączeń komunikacyjnych"  – zastosowano 5-
stopniową skalę ocen (0, 1, 2, 3 i 4) podczas gdy wszystkie pozostałe kryteria są 
oceniana w 4-stopniowej skali (naturalnie szereguje się warianty). Rodzi to pytanie o  
W tym kryterium warianty powinny być uszeregowane: Zerowy (1), Środowiskowy 
(2), Społeczny (3) i Inwestora (4) 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. 
"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 w zakresie zdrowia ludzkiego (BRD)"  – warianty inwestycyjne 
powinny mieć identyczne wartości, z uwagi na to, ż w Raporcie 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. Wariant Społeczny powinien być zrównany z wariantem Środowi-
skowym 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 w Raporcie, 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 w Raporcie, wariant inwestora 
tylko dlatego ma wartość 2, ponieważ nie przecina kanału Henrykowskiego. Dzieje 
się tak dlatego, że zakres opracowania dla wariantu inwestora kończy się przed ka-
nałem Henrykowskim. Tymczasem w Raporcie wskazuje się, że inwestycja w wa-
riancie inwestora będzie miała kontynuację w postaci dowiązania do ul. Modlińskiej, 
a tym samym inwestycja w wariancie inwestora przetnie kanał Henrykowski i to w 



najmniej optymalnym miejscu (całe skrzyżowanie ul. Modlińskiej / Światowida w tym 
wariancie – poza gr., opracowania rozpatrywanej inwestycji) jest zlokalizowane na 
kanale Henrykowskim ! W tym znaczeniu niedostatecznie dobrze przeanalizowano 
ten aspekt oddziaływania inwestycji na środowisko w wariancie inwestora lub celowo 
pominięto ten aspekt w celu uzyskania lepszej oceny wariantu inwestora w analizie 
wielokryterialnej. Podsumowując wariant inwestora powinien w zasadzie otrzymać 
wartość 1 
 
Po uwzględnieniu dodatkowego kryterium: "Oddziaływanie na pozostałe formy 
przyrody prawnie chronione" , poszczególne warianty w tym kryterium powinny (za 
tablicą 4.7) 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). 
Wynika to z faktu, 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 doprowadzi do jego degradacji. W 
praktyce oznacza to brak ochrony tego pomnika przyrody. Stoi to w sprzeczności z 
informacjami, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan zdrowotny rosnących w 
pobliżu pomników. Należy zaznaczyć, że 15 metrowa strefa ochronna pomnika przy-
rody służy właściwej ochronie takiego pomnika. Jej naruszenie powoduje negatywny 
wpływ na stan zdrowotny, stąd jest wyznaczona na określonym obszarze wokół po-
mnika. Jak zatem należy rozumieć sformułowania o braku negatywnego wpływu in-
westycji (w wariancie Inwestora) na rosnące pomniki przyrody i nieuwzględnienie 
tego faktu w analizie wielokryterialnej? 
 
 
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 4 16 12 8 
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 1 1 2 

Wynik analizy 62 59 73 73 
Ranking wariantów III IV I I 

Co spowodowałaby, że wariantami rekomendowanymi byłyby warianty: Społeczny 
lub Środowiskowy! 
A biorąc pod uwagę, że w kryteriach o najwyższej wadze (4) wyższą punktację 
otrzymuje wariant Społeczny, to ten wariant powinien uzyskać decyzję o uwarunko-
waniach środowiskowych na podstawie przedstawionego Raportu. 
 



 Podsumowując, obecna dokumentacja, w tym Raport oddziaływania inwestycji 
na środowisko, choć znacznie poprawiony w stosunku do poprzedniej (z wrzesnia 
2012 r.) wersji, wykonany jest nadal; z licznymi niedociągnięciami. Bazuje na całko-
wicie błędnych i nieweryfikowalnych na podstawie przedstawionej dokumentacji 
(prognozy ruchu) danych. Nie opisuje wszystkich wariantów (np. nieuwzględnienie 
przecięcia kanału Henrykowskiego przez wariant inwestora) 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 


