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znak: Tram/Tarchomin/37/2014 
 
 
Dotyczy:  postępowania w sprawie rozstrzygnięcia odwołań od decyzji nr 476/OŚ/2013 Prezydenta m.st. 
Warszawy z dnia 24 maja 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „budowa 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”. 
 
Wysoki Sądzie ! 
 
 Niniejszym pismem, w imieniu własnym, na podstawie art. 37 KPA, w związku z 
art. 227 KPA składam skargę na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z 
uwagi na przewlekłość prowadzenia postępowania w sprawie odwołań od decyzji nr 
476/OŚ/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2013 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „budowa linii tramwajowej na Tarchomin, na od-
cinku 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”, zwanej dalej decyzją nr 
476/OŚ/2013. 
 
 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie otrzymało odwołania od decy-
zji nr 476/OŚ/2013 wraz z całym materiałem dowodowym najpóźniej 31 lipca 2013 r. i 
zgodnie z KPA powinno w terminie maksymalnie 60 dniowym rozpatrzyć wszelkie od-
wołania od tej decyzji. Do dziś Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie nie 
wydało rozstrzygnięcia w sprawie, czym uchybiło art. 35 i 36 KPA. 
 
 Zadanie inwestycyjne uwarunkowane decyzją nr 476/OŚ/2013 jest ważnym i ocze-
kiwanym przedsięwzięciem w tej części Warszawy. Wszelka zwłoka w procedurze ad-



ministracyjnej mającej na celu jednoznaczne określenie czy decyzja nr 476/OŚ/2013 
może funkcjonować w obrocie prawnym, stwarza niepewność co do możliwości realiza-
cji inwestycji w wyniku której ma być zrealizowana linia tramwajowa na Tarchomin oraz 
odsuwa realizację tej inwestycji w czasie, ze szkodą dla mieszkańców. 
 
 Na podstawie art. 39 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektro-
niczną na adres: wojtum@gazeta.pl . 
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