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Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy wzywa w trybie art. 50 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na 
budowie linii tramwajowej na Tarchomin na odcinku od Mostu Północnego do pętli tramwajowej Winnica, 
wraz z rozbudową ul. Światowida, w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, zgodnie z postanowieniem 
Prezydenta m.st. Warszawy Nr 236/OŚ/2009 znak: OS-IV-IKU-76242-16-23-09 z dnia 19.08.2009r.  
W raporcie nie ustosunkowano się do oddziaływania przedmiotowej inwestycji na Wydmę Nowodworską, nie 
przeanalizowano wariantowania inwestycji z uwzględnieniem:  
-lokalizacji pętli tramwajowej Winnica w miejscu przewidzianym pod funkcje komunikacyjne w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej,  
-przebiegu ulicy Światowida na odcinku od ul. Leśnej Polanki do ul. Modlińskiej w rejonie ulicy 
Sprawnej /Poetów (zgodnym z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/492/2001 z dnia 9.07.2001r. 
opublikowanej w Dz. U. Woj. Maz. nr 165 poz. 2515),  
-przesunięcia ul. Światowida w rejonie ul. Dzierzgońskiej w kierunku zachodnim, pozwalającego na 
uniknięcie ingerencji w pozostałą część Wydmy Nowodworskiej,oraz nie przeprowadzono analizy moŜliwych 
konfliktów społecznych, związanych z planowanym przedsięwzięciem.  
Ponadto przedmiotowy raport naleŜy uzupełnić o:  
-określenie rodzajów i szacunkowych ilości odpadów, zakwalifikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 
powstających na etapie budowy i rozbudowy ww. inwestycji, w tym mas ziemnych przemieszczanych w 
związku z jej realizacją oraz sposobu ich zagospodarowania,  
-określenie rodzaju ewentualnych odpadów przewidzianych do wykorzystania w trakcie realizacji inwestycji 
oraz sposobu ich wykorzystania (odzysku), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 
2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).  
-określenie przedsięwzięć chroniących środowisko w zakresie gospodarki odpadami.  
W przypadku braku uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko o powyŜsze informacje w terminie 
30 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane 
materiały.  
Brak uzupełnienia moŜe stanowić przesłankę do odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla 
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  
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