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o e s postępowama-arnT1łF1l-st-faGY~ego . . - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 , z późn o zm.), f U'S 0Ą{9('Lluk 

- art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn o zm.), 

- art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 , 

poz. 361 , z późn o zm.), 

- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn o zm.), 

- § 3 ust. 1 pkt 35 oraz pkt 61 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), 

w związku z wnioskiem spółki Metro Warszawskie Sp. z 0 .0 . , o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

STWIERDZAM BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

polegającego na rozbudowie metra oraz przebudowie instalacji do magazynowania 

substancji chemicznych , w ramach budowy hali postojowej taboru metra (obiektu nr 6) 

oraz budowy magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13 a) wraz z budową obiektu 

liniowego w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych , zlokalizowanego na terenie 

Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, dla obsługi linii metra w Warszawie, na dz. ew. 

nr: 22/1 , 22/2, 22/4, 22/5,114/1 , 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 

114/10, obręb 1-12-03, przy ul. Wilczy Dół 5 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Charakterystyka przedsięwzięcia , będąca załącznikiem , stanowi integralną część niniejszej 

decyzj i oraz określa zakres i sposób realizacji ww. przedsięwzięcia . 

UZASADNIENIE 

Metro Warszawskie Sp. z 0.0 . , reprezentowana przez Grzegorza - Mirosa, 

w dniu 24 sierpnia 2012 r., wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środgwiskowych 
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uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali postojowej taboru 

metra (obiektu nr 6) oraz budowie magazynu materiałów łatwopalnych i gazów technicznych 

(obiekt 13 a) wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego i dróg 

wewnętrznych , zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, dla obsługi 

linii metra w Warszawie, na dz. ew. nr: 22/1 , 22/2, 22/5, 114/1 , 114/4, 114/5, 114/7, 

obręb 1-12-03, przy ul. Wilczy Dół 5 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1, ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, do wniosku dołączono : 

trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie 

elektronicznej , na informatycznym nośniku danych, 

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie , 

- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren , na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie . 

Ponadto, do wniosku dołączono pełnomocnictwo dla Grzegorza Mirosa do występowania 

w imieniu Inwestora. 

Inwestor, przy piśmie złożonym w dniu 14 września 2012 r., przedłożył uzupełnioną 

kartę informacyjną przedsięwzięcia , natomiast w dniu 6 listopada 2012 r., złożył wyjaśnienia 

w przedmiotowej sprawie. W piśmie z dnia 13 listopada 2012 r., znak L.dz.380/2012, 

Inwestor dokonał korekty wniosku , zwiększając ilość działek ewidencyjnych, na których 

realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie oraz nazwę przedsięwzięcia , która 

po korekcie brzmi : "budowa hali postojowej taboru metra (obiektu nr 6) oraz budowa 

magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13 a) wraz z budową obiektu liniowego 

w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych , zlokalizowanego na terenie Stacj i 

Techniczno-Postojowej Kabaty, dla obsługi linii metra w Warszawie, na dz. ew. nr: 22/1 , 

22/2, 22/4, 22/5, 114/1 , 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 

obręb 1-12-03, przy ul. Wilczy Dół 5 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy". 

W związku z ww. korektą wniosku, m.in . w zakresie działek inwestycyjnych 

oraz weryfikacją stron postępowania , z której wynika , że liczba stron postępowania 

przekracza 20, Inwestor, stosownie do art . 74 ust. 1b ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, w dniu 31 stycznia 2013 r., złożył wypis z rejestru gruntów 

obejmujący przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 

oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie . 

Organ dokonując kwalifikacji przeds ięwzięcia , przeanalizował wszystkie zamierzenia 

opisane w przedłożonej dokumentacji , a planowane do realizacji w ramach budowy hali 
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postojowej taboru metra (obiektu nr 6) oraz budowy magazynu materiałów chemicznych 

(obiekt 13 a) wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego i dróg 

wewnętrznych, zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, dla obsługi 

linii metra w Warszawie, na dz. ew. nr: 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 

114/5,114/6,114/7,114/8,114/9,114/10, obręb 1-12-03, przy ul. Wilczy Dół 5 w Dzielnicy 

Ursynów m.st. Warszawy. 

W wyniku analizy organ ustalił , że przedmiotowe przedsięwzięcie , ze względu 

na rozbudowę metra oraz przebudowę instalacji do magazynowania substancji chemicznych , 

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 oraz pkt 61 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , o których 

mowa wart. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

na podstawie art . 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w związku z art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju 

m. st. Warszawy i art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jest Prezydent 

m.st. Warszawy. 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, w związku ze złożoną 

korektą wniosku, m.in . w zakresie działek inwestycyjnych, ustalono, że liczba stron 

postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20. W związku z tym, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane 

o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie 

w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania , tzn. poprzez zamieszczenie 

stosownych informacji na tablicach informacyjnych Urzędu m. st. Warszawy - Biura Ochrony 

Srodowiska Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz na stronie internetowej Urzędu 

m.st. Warszawy. 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Prezydent 

m.st. Warszawy, pismem z dnia 3 października 2012 r. , znak OS-IV-UI1.6220.112.2012.GHP 

(nr pisma w sprawie 9), powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej 

sprawie, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia 

ewentualnych uwag i wniosków. Strony nie złożyły uwag i wniosków. 

Prezydent m.st. Warszawy, pismem z dnia 3 października 2012 r., znak OS-IV

UI1.6220.112.2012.GHP (nr pisma w sprawie 10) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz pismem z dnia 3 października 2012 r. , znak OS-IV

UI1.6220.112.2012.GHP (nr pisma w sprawie 11), do Państwowego Powiatowego Inspektora 
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Sanitarnego w m.st. Warszawie , o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięc i a na środowisko i określenie ewentualnego zakresu 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko . 

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko , na podstawie art . 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, przeanalizowali m.in .: 

- materiał dowodowy dostarczony przez Prezydenta m.st. Warszawy, przy wniosku 

o wydanie opinii , 

klasyfikację przedsięwzięcia , przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

uwarunkowania przedstawione wart. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

- charakter i wielkość inwestycji - budowa hali postojowej taboru metra (obiektu nr 6) 

oraz budowa magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13 a) wraz z budową obiektu 

liniowego w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych , zlokalizowanego 

na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, dla obsługi linii metra w Warszawie, 

na dz. ew. nr: 22/1 , 22/2, 22/4, 22/5, 114/1 , 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 

114/8, 114/9, 114/10, obręb 1-12-03, przy ul. Wilczy Dół 5 w Dzielnicy Ursynów 

m.st. Warszawy, 

usytuowanie planowanej inwestycji z uwzględnieniem sąsiedztwa 

zagrożenia dla środowiska , 

możliwego 

- wielkość emisji substancji i energii do środowiska oraz inne oddziaływania , związane 

z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia , 

powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz możliwość kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać analizowane 

przedsięwzięcie , 

- wpływ na elementy środowiska objęte różnymi formami ochrony przyrody, 

w szczególności obszary Natura 2000, jak również na rezerwat Las Kabacki 

im. Stefana Starzyńskiego , znajdujący się w pobliżu terenu , na którym real izowane 

będzie przedmiotowe przedsięwzięcie , 

- przewidywane przez Inwestora rozwiązania chroniące środowisko . 

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przeds ięwzięcia 

na środowisko , na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

OŚ-IV-UI1.6220 . 1 12 . 2012 . GHP Strona 4 z 14 



-' 

oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie , 

postanowieniem z dnia 18 października 2012 r., znak WOOS-II.4240.1227.2012.MS, wyraził 

opinię , że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko . W związku ze złożoną przez Inwestora korektą 

wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie , postanowieniem 

z dnia 3 grudnia 2012 r., znak WOOS-II.4240.1428.2012.MS, ponownie wyraził opinię , 

że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko . Jak wynika z powyższych opinii "planowana inwestycja polega 

na przebudowie, rozbudowie i modernizacji istniejącej Stacji Techniczno-Postojowej 

Warszawskiego Metra, w związku z czym , biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia , 

stwierdzić można , iż jej realizacja oraz przewidywana kumulacja nie pogorszy jakości stanu 

środowiska". Ponadto, "planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać 

na środowisko" . 

Opiniując potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, pismem 

z dnia 12 grudnia 2012 r. , znak ZNS.7121 .174.2012.IM, stwierdził potrzebę przeprowadzenia 

oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ust. 1 ww. ustawy, 

ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania inwestycji w zakresie emisji hałasu 

i zanieczyszczeń powietrza . W ww. opinii stwierdza się, że raport o oddziaływaniu 

przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko "wskaże najbardziej narażone 

na oddziaływanie tereny chronione oraz rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ 

inwestycji na środowisko . Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko pozwoli zidentyfikować występowanie ewentualnych 

konfliktów społecznych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji". 

W piśmie z dnia 19 grudnia 2012 r., znak ZNS.7121 .174-3.2012.IM, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie sprostował pismo 

z dnia 12 grudnia 2012 r. , znak ZNS.7121 .174.2012.IM, w zakresie nazwy przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, Prezydent m.st. Warszawy, po zasięgnięciu opinii właściwych organów, 

w dniu 18 stycznia 2013 r., postanowieniem nr 15/0S/2013, znak OS-IV-UI1.6220.112. 

2012.GHP, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia . 

Prezydent m.st. Warszawy, pismem z dnia 4 lutego 2013 r., znak OS-IV-UI1.6220. 

112.2012.GHP, (nr pisma w sprawie 47), powiadomił strony o zakończeniu postępowania 
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dowodowego w przedmiotowej sprawie, informując jednocześnie , zgodnie z art . 10 § 1 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, o możliwości wypowiedzenia się 

co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań . Strony nie zgłosiły uwag , 

co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań . 

Organ, postanawiając o odstępstwie od obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , rozważył informacje zawarte we wniosku, 

karcie informacyjnej przedsięwzięcia , opiniach właściwych organów oraz dokonał stosownej 

oceny przedsięwzięcia , kierując się kryteriami uwarunkowaniami wymienionymi 

wart. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj .: 

1. rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, z uwzględnieniem : 

a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji : 

- przedsięwzięcie będzie polegało na budowie hali postojowej taboru metra (obiektu 

nr 6) oraz budowie magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13 a) 

wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego i dróg 

wewnętrznych , zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, 

dla obsługi linii metra w Warszawie, na dz. ew. nr: 22/1 , 22/2, 22/4, 22/5, 114/1 , 

114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, obręb 1-12-03, 

przy ul. Wilczy Dół 5 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy; realizacja inwestycji 

konieczna jest w związku z budową II linii metra w Warszawie, 

- jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia , w chwili obecnej, na terenie 

Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, znajdują się następujące obiekty: 

- elektrowozownia (budynek nr 1), 

- myjnia wagonów, komora odkurzania, lakiernia kabinowa (obiekt nr 2) , 

- obiekt biurowy nr 3 z Centralną Dyspozytornią , 

- podstacja energetyczna, pomieszczenia do parkowania samochodów 

i obsługi samochodów ciężarowych (obiekt nr 4), 

- nastawnia (obiekt nr 5), 

- zajezdnia taboru specjalnego, gdzie parkowane są pojazdy szynowe 

do obsługi obiektów liniowych, np. drezyny (obiekt nr 8), 

- magazyn (obiekt nr 9), 

- skład odpadów technicznych , ropopochodnych (obiekt nr 9a) , 

- portiernia (obiekt nr 11), 

magazyn gazów (obiekt nr 12 - przeznaczony do rozbiórki) , 

- magazyn materiałów łatwopalnych (obiekt nr 13 - przeznaczony 

do rozbiórki) , 

- stacja paliw (obiekt nr 15), 

- podstacja energetyczna (obiekt nr 17), 

- łącznik pomiędzy budynkiem biurowym nr 3 a elektrowozownią , 
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magazyn odpadów (obiekt nr 21 b), 

plac rozładunkowo-składowy pod suwnicą (nr 29), 

projektowana hala postojowa dla wagonów metra (obiekt nr 6) , będzie miała 

powierzchnię zabudowy ok. 0,96 ha; hala ta będzie budynkiem 

jednokondygnacyjnym; w przybudówce hali będzie się znajdowała dyspozytornia, 

rozdzielnia trakcyjno-energetyczna (stacja elektroenergetyczna o napięciu 

znamionowym mniejszym niż 110 kV), agregat prądotwórczy ze zbiornikiem 

na olej o pojemności 100 l, magazyn obiektowy do przechowywania sprzętu 

do sprzątania składów wagonów, archiwum zakładowe , pomieszczenia socjalne 

i sanitariaty załogi, 

od strony zachodniej, przy obiekcie nr 6, projektuje się tzw. głowicę zachodnią 

obiektu nr 6, tj . rozjazdy torów postojowych o łącznej powierzchni ok. 0,74 ha; 

zastosowane zostanie podtorze z drewnianymi lub betonowymi podkładami 

kolejowymi; długość torów wyniesie ok. 3 440 m z rozjazdami ; przewidywane 

drewniane podkłady kolejowe będą nasączane impregnatem ekologicznym, 

eliminującym uciążliwość zapachową ; na miejsce budowy, podkłady drewniane 

będą przywożone jako zaimpregnowane, 

- obiekt nr 13a, o powierzchni zabudowy ok. 0,05 ha, będzie pełnił funkcję obecnie 

istniejącego obiektu nr 13 (magazyn materiałów łatwopalnych), przeznaczonego 

do rozbiórki ; przechowywane w nim będą m.in. smary, oleje i rozpuszczalniki , 

o łącznej objętości ok. 13,5 m3
; wprowadzenie do eksploatacji nowego typu 

pociągu, w ilości 36 jednostek, spowoduje wzrost zapasów magazynowych 

o ok. 40 % smarów, olei , rozpuszczalników, zmywaczy i innych artykułów 

chemicznych, tj . z ok. 12500 kg obecnie przechowywanych do 17500 kg , 

- w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się ponadto budowę dróg 

wewnętrznych, o przewidywanej łącznej długości ok. 330 m oraz modernizację 

zasilania (nie dotyczy napowietrznych linii energetycznych) , 

- na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty znajdują się przyłącza miejskiej 

sieci wodociągowej , kanalizacyjnej , ciepłowniczej i elektroenergetycznej ; 

b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie: 

- jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, Stacja Techniczno-Postojowa 

Kabaty otoczona jest ekranami akustycznymi od strony wschodniej, północno

zachodniej i zachodniej oraz barierą z wału ziemnego z ekranem żelbetowym 

od strony południowej ; po stronie północno-wschodniej, na odcinku ok. 550 m 

nie znajduje się ekran akustyczny, jednak najbliższa zabudowa mieszkaniowa 

w miejscu tym oddalona jest o ok. 150 m od przewidywanego źródła hałasu , 

jakim są rozjazdy przed halą nr 6, 
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- planowana inwestycja stanowi rozbudowę zaplecza technicznego linii metra 

w Warszawie , która to może spowodować kumulację oddziaływań , takich 

jak emisja substancji do powietrza , hałasu czy powstawanie ścieków i odpadów, 

- po przeprowadzonej wnikliwej analizie dołączonej do wniosku dokumentacji , 

można stwierdzić, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia , a tym samym 

ewentualna kumulacja oddziaływań , nie spowoduje przekroczenia standardów 

jakości środowiska ; 

c. wykorzystywania zasobów naturalnych: 

- na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wystąpi zapotrzebowanie na wodę , 

energię elektryczną, energię cieplną oraz paliwa ; 

d. emisji i występowania innych uciążliwości : 

- etap budowy będzie związany z emisją hałasu , substancji do powietrza, 

oraz wytwarzaniem odpadów i ścieków ; będzie to jednak oddziaływanie 

o charakterze przejściowym i krótkotrwałym , 

prace realizacyjne , powodujące znaczącą emisję hałasu , wykonywane będą 

w porze dnia , przy wykorzystaniu technicznie sprawnego sprzętu budowlanego, 

na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza 

będzie praca pojazdów spalinowych oraz agregatu prądotwórczego ; emisja 

substancji do powietrza związana z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia , 

nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 

w powietrzu , określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) oraz wartości odniesienia dla substancji w powietrzu, 

określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie wartości odniesienia d/a niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 

Nr 16, poz. 87) , 

- źródłem hałasu , na etapie eksploatacji inwestycji będzie przetaczanie wagonów 

oraz sygnalizacja dźwiękowa , wrota i kurtyny powietrzne, wentylacja , rozdzielnia 

trakcyjno-energetyczna, instalacja nagłaśniająca oraz praca pojazdów 

spalinowych ; emisja hałasu , nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie 

na tereny, dla których zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu , o których 

mowa wart . 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn o zm.); jak wynika z karty 

informacyjnej przedsięwzięcia , Inwestor przewiduje, po zrealizowaniu 

przedsięwzięcia , wykonanie pomiarów oddziaływania akustycznego 

na środowisko , pochodzącego ze Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty; 

w przypadku nasilenia się uciążliwości akustycznej, Inwestor, w razie 

konieczności , przewiduje zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń 

minimalizujących potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko , 
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np. wybudowanie ekranu akustycznego od strony osiedla w części północno

wschodniej , 

- w trakcie realizacji , jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji prowadzona będzie 

selektywna zbiórka odpadów; odpady gromadzone będą w wyznaczonych 

miejscach w odpowiednich pojemnikach i przekazywane przeds iębiorcom , 

posiadającym uregulowany stan prawny w tym zakresie, 

ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe będą odprowadzane do miejskiej 

kanalizacji sanitarnej , z uwzględnieniem warunków określonych przez 

jej administratora ; wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą 

odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej , z uwzględnieniem warunków 

określonych przez jej administratora; wody opadowe i roztopowe gromadzone 

będą wstępnie w zbiornikach retencyjnych , celem zachowania warunku 

administratora kanalizacji, nakazującego ograniczenie ilości wód opadowych 

zrzucanych do kanalizacji ; ścieki przemysłowe (z mycia powierzchni hali 

postojowej i wnętrza wagonów) będą podczyszczane w separatorze substancji 

ropopochodnych , przed wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej , 

- w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w projektowanym magazynie 

materiałów chemicznych (obiekt 13a), w miejscu magazynowania smarów, olejów 

i rozpuszczalników, podłoga zostanie wykonana w postaci "modułów niskich 

wyłapujących wanien"; 

e. ryzyka wystąpienia poważnej awarii , przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii : 

- przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa , obowiązujących na tego typu 

obiektach przy regularnej konserwacji urządzeń zabezpieczających , 

nie zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia poważnej awarii; 

2. usytuowaniem przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska , 

w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu , zdolności samooczyszczania się 

środowiska odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych 

krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego - uwzględniającym : 

a. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 

przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania 

obszarów wodno-błotnych ; 

b. obszary wybrzeży : 

przedmiotowe przeds ięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży ; 

c. obszary górskie lub leśne : 

- przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi ; w sąs iedztwie 

inwestycji znajdują się tereny leśne ; 

OŚ-IV-U I 1.6220 . 11 2 . 20 12 .GHP Strona 9 z 14 



d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych : 

z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji 

znajdowały się obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód 

i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych ; 

e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , 

w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 

przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną 

na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. , o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 , poz.1220, z późn o zm .) , 

- do południowej granicy Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty przylega rezerwat 

Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego ; teren inwestycji oddziela od rezerwatu 

betonowy ekran akustyczny (o wys. 5 m) , z wałem ziemnym o wys. 3m, 

najbliższy obszar Natura 2000 Las Natoliński , znajduje się w odległości 

ok. 1,1 km, od przedmiotowej inwestycji , 

przedmiotowa inwestycja, ze względu na charakter i lokalizację, nie będzie 

wpływać negatywnie na przedmiot ochrony ww. obszaru , jak również jego 

integralność oraz spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000; 

f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: 

- inwestycja będzie realizowana częściowo na terenie (dz. ew. nr 22/1 , obręb 1-12-

03), dla którego ze względu na uciążliwości hałasowe został utworzony obszar 

ograniczonego użytkowania, uchwała Nr 76/11 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania d/a Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie (Dz. Urz. Woj . Maz. z 2011 , Nr 128 poz. 4086), 

- realizacja planowanej inwestycji nie zwiększy akustycznych oddziaływań 

występujących na danym terenie ; 

g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 

- z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane 

na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 

lub archeologiczne; 

h. gęstość zaludnienia : 

gęstość zaludnienia w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wynosi 

ok. 3333 os./km2
, 

- realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany gęstości zaludnienia; 

i. obszary przylegające do jezior: 

przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami przylegającymi do jezior; 
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j . uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej : 

- przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza uzdrowiskami obszarami ochrony 

uzdrowiskowej ; 

3 . rodzajem skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu 

do ww. uwarunkowań , wynikającymi z: 

a. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego 

przedsięwzięcie może oddziaływać : 

liczby ludności , na którą 

zasięg przestrzenny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy 

się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji ; 

b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze: 

- planowana inwestycja położona jest w środkowej części Polski, 

z uwagi na lokalny zasięg oddziaływania nie przewiduje się możliwości 

wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym; 

c . wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej : 

- z przedłożonej dokumentacji wynika, że brak jest możliwości wystąpienia 

oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności ; planowane przedsięwzięcie 

nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko , 

- na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty znajdują się przyłącza miejskiej 

sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej, 

- celem odciążenia istniejącej infrastruktury technicznej - miejskiej kanalizacji 

deszczowej, zastosowane będą zbiorniki retencyjne, w których gromadzone będą 

wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji 

deszczowej; 

d. prawdopodobieństwa oddziaływania : 

z przedłożonej dokumentacji wynika , że na etapie realizacji i eksploatacji 

planowanego przedsięwzięcia , istnieje prawdopodobieństwo występowania 

oddziaływań spowodowanych emisją hałasu , substancji do powietrza 

oraz wytwarzaniem ścieków i odpadów, 

bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny ograniczą się 

do najbliższego otoczenia ; 

e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: 

- oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe 

i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych , 

- na etapie eksploatacji nie wystąpią oddziaływania o wartościach 

przekraczających standardy jakości środowiska . 

Ze względu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w m.st. Warszawie, wyrażone w piśmie z dnia 12 grudnia 2012 r., 
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znak ZNS.7121 .174.2012.IM, sprostowane w dniu 19 grudnia 2012 r., pismem 

znak ZNS.7121 .174-3.2012.IM, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określające zakres raportu 

o oddziaływaniu na środowisko, organ dokonał stosownej oceny przedsięwzięcia , 

ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania inwestycji w zakresie emisji hałasu 

i zanieczyszczeń powietrza . 

W wyniku dokonanej analizy organ ustalił , że : 

przedmiotowe przedsięwzięcie stanowić będzie rozbudowę/przebudowę Stacji 

Techniczno-Postojowej Kabaty, w zakresie budowy budynku (obiekt nr 6), który będzie 

halą postojową dla wagonów, na potrzeby linii metra , budowy magazynu materiałów 

chemicznych (obiekt nr 13a), który spełniał będzie funkcję obecnie istniejącego 

magazynu (obiekt nr 13 - przeznaczonego do rozbiórki), realizacji układu torowego 

oraz dróg wewnętrznych jak również modernizacji zasilania , 

w celu zminimalizowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, Inwestor: 

zastosuje nowoczesne, w dobrym stanie technicznym maszyny budowlane (prace 

budowlane odbywać się będą jedynie w porze dnia) , 

zastosuje wentylatory wyposażone w tłumiki akustyczne, 

w przypadku zastosowania drewnianych podkładów kolejowych, dobierze takie, które 

będą nasączane impregnatem ekologicznym , eliminującym uciążliwość zapachową ; 

podkłady te, na miejsce budowy dowiezione zostaną jako zaimpregnowane, 

po zrealizowaniu przedsięwzięcia , wykona pomiary oddziaływania akustycznego 

na środowisko , pochodzącego ze Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty; w przypadku 

nasilenia się uciążliwości akustycznej, Inwestor, w razie konieczności , przewiduje 

zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń minimalizujących potencjalne negatywne 

oddziaływanie na środowisko, np. wybudowanie ekranu akustycznego od strony 

osiedla w części północno-wschodniej, 

w fazie sporządzania projektu budowlanego opracuje "Analizę rozwiązań 

proekologicznych dla obiektu 6 i 13a", na podstawie której zostaną wybrane 

rozwiązania minimalizujące pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie na środowisko . 

Teren , na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wobec powyższego , działając w trybie art . 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z wnioskiem spółki Metro 

Warszawskie Sp. z 0 .0. , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia , dysponując kartą informacyjną przedsięwzięcia , 

o której mowa wart. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy jw., w związku z postanowieniem odstępującym 

od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko omawianego 
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przedsięwzięcia , niniejszą decyzją stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. 

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , 

nastąpiło , stosownie do art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko , z uwzględnieniem informacji zawartych we wniosku , karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia oraz opinii właściwych organów i ustaleń wynikających z przeprowadzonego 

postępowania . Ponadto, analiza uwarunkowań, o których mowa wart . 63 ust. 1 ww. ustawy, 

tj . o rodzaju i charakterystyce przedsięwzięcia, jego usytuowaniu oraz rodzaju i skali 

możliwego oddziaływania, wykazała możliwość realizacji przedsięwzięcia w wariancie 

zaproponowanym przez Inwestora, nie powodującym , jak wynika z ww. dokumentów, 

oddziaływania na środowisko, które wykluczałoby jego realizację . 

POUCZENIA 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, złożenie wniosku o wydanie decyzji , o których mowa wart. 72 ust. 1 

ww. ustawy, powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Jednocześnie informuję , że : 

1. w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji wykonawca będzie wykorzystywał 

odpady, sposób ich wykorzystania (odzysku) należy określić w decyzji wydanej 

na podstawie przepisów o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym 

lub prawa budowlanego, w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza 

instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) ; odpadem nie będzie 

niezanieczyszczona gleba, wydobyta w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, 

że zostanie wykorzystana do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, 

na którym została wydobyta, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz gruz i beton powstały z rozbiórki istniejącego 

budynku, który zostanie wykorzystany do celów budowlanych na terenie przedmiotowej 

inwestycji , zgodnie z definicją odpadów, określoną wart. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy 

o odpadach, 

2. z odpadami należy postępować zgodnie z wymaganiami : 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. , poz. 391, z późn o zm .) oraz regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie m.st. Warszawy, 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
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rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. Nr 219, poz. 1858), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, 

poz. 666, z późn o zm.), 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn o zm .). 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 , za moim pośrednictwem w terminie 14 dni 

od daty doręczenia decyzji. 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn o zm.) , w dniu 23 sierpnia 2012 r., na rachunek bankowy 

Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Śródmieście , ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa, 

wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł , za wydanie niniejszej decyzji. 

Otrzymuja: 
wg rozdzielnika. 
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Załącznik do decyzji nr ).$b IOŚ/2013 z dnia G Z 01 lm 
znak: OŚ-IV-UI1.6220.112.2012.GHP 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

polegającego na budowie hali postojowej taboru metra (obiektu nr 6) oraz budowie 

magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13 a) wraz z budową obiektu liniowego 

w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych, zlokalizowanego na terenie Stacji 

Techniczno-Postojowej Kabaty, dla obsługi linii metra w Warszawie, 

na dz. ew. nr: 22/1, 22/2,22/4,22/5,114/1,114/2,114/3,114/4,114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 

114/9, 114/10, obręb 1-12-03, przy ul. Wilczy Dół 5 

w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie hali postojowej taboru 

metra (obiektu nr 6) oraz budowie magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13 a) 

wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych , 

zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty, dla obsługi linii metra 

w Warszawie, na dz. ew. nr: 22/1 , 22/2, 22/4, 22/5, 114/1 , 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 

114/7, 114/8, 114/9, 114/10, obręb 1-12-03, przy ul. Wilczy Dół 5 w Dzielnicy Ursynów 

m.st. Warszawy. Realizacja inwestycji konieczna jest w związku z budową lin ii metra 

w Warszawie. 

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia , Stacja Techniczno-Postojowa 

Kabaty otoczona jest ekranami akustycznymi od strony wschodniej, północno-zachodniej 

i zachodniej oraz barierą z wału ziemnego z ekranem żelbetowym od strony południowej . 

Po stronie północno-wschodn iej, na odcinku ok. 550 m nie znajduje się ekran akustyczny, 

jednak naj bliższa zabudowa mieszkaniowa w miejscu tym oddalona jest o ok. 150 m 

od przewidywanego źródła hałasu , jakim są rozjazdy przed halą nr 6. 

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia , w chwil i obecnej , na terenie Stacji 

Techniczno-Postojowej Kabaty, znajdują się następujące obiekty: 

- elektrowozownia (budynek nr 1), 

- myjnia wagonów, komora odkurzania, lakiernia kabinowa (obiekt nr 2) , 

- obiekt biurowy nr 3 z Centralną Dyspozytornią , 

- podstacja energetyczna, pomieszczenia do parkowania samochodów 

samochodów ciężarowych (obiekt nr 4), 

- nastawnia (obiekt nr 5) , 

obsług i 

- zajezdnia taboru specjalnego, gdzie parkowane są pojazdy szynowe 

do obsługi obiektów liniowych, np. drezyny (obiekt nr 8) , 

- magazyn (obiekt nr 9) , 



- skład odpadów technicznych , ropopochodnych (obiekt nr 9a) , 

- portiernia (obiekt nr 11), 

- magazyn gazów (obiekt nr 12 - przeznaczony do rozbiórki), 

- magazyn materiałów łatwopalnych (obiekt nr 13 - przeznaczony do rozbiórki) , 

- stacja paliw (obiekt nr 15), 

- podstacja energetyczna (obiekt nr 17), 

- łącznik pomiędzy budynkiem biurowym nr 3 a elektrowozownią , 

- magazyn odpadów (obiekt nr 21 b) , 

- plac rozładunkowo-składowy pod suwnicą (nr 29) . 

Projektowana hala postojowa dla wagonów metra (obiekt nr 6), będzie miała 

powierzchnię zabudowy ok. 0,96 ha. Hala ta będzie budynkiem jednokondygnacyjnym. 

W przybudówce hali będzie się znajdowała dyspozytornia, rozdzielnia trakcyjno

energetyczna (stacja elektroenergetyczna o napięciu znamionowym mniejszym niż 110 kV) , 

agregat prądotwórczy ze zbiornikiem na olej o pojemności 100 I, magazyn obiektowy do 

przechowywania sprzętu do sprzątania składów wagonów, archiwum zakładowe , 

pomieszczenia socjalne i sanitariaty załogi. 

Od strony zachodniej, przy obiekcie nr 6, projektuje się tzw. głowicę zachodnią 

obiektu nr 6, tj. rozjazdy torów postojowych o łącznej powierzchni ok. 0,74 ha. Zastosowane 

zostanie podtorze z drewnianymi lub betonowymi podkładami kolejowymi. Długość torów 

wyniesie ok. 3 440 m z rozjazdami. Przewidywane drewniane podkłady kolejowe będą 

nasączane impregnatem ekologicznym, eliminującym uciążliwość zapachową. Na miejsce 

budowy, podkłady drewniane będą przywożone jako zaimpregnowane. 

Obiekt nr 13a, o powierzchni zabudowy ok. 0,05 ha, będzie pełnił funkcję obecnie 

istniejącego obiektu nr 13 (magazyn materiałów łatwopalnych), przeznaczonego do rozbiórki. 

Przechowywane w nim będą m.in. smary, oleje i rozpuszczalniki, o łącznej objętości 

ok. 13,5 m3
. Wprowadzenie do eksploatacji nowego typu pociągu, w ilości 36 jednostek, 

spowoduje wzrost zapasów magazynowych o ok. 40 % smarów, olei , rozpuszczalników, 

zmywaczy i innych artykułów chemicznych , tj . z ok. 12 500 kg obecnie przechowywanych 

do 17500 kg. 

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się ponadto budowę dróg 

wewnętrznych , o przewidywanej łącznej długości ok. 330 m oraz modernizację zasilania 

(nie dotyczy napowietrznych linii energetycznych) . 

Na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty znajdują się przyłącza miejskiej sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej , ciepłowniczej i elektroenergetycznej . 

Ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej, z uwzględnieniem warunków określonych przez jej administratora. Wody 

opadowe i roztopowe, z terenu inwestycji, będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji 

deszczowej , z uwzględnieniem warunków określonych przez jej administratora. Wody 

opadowe i roztopowe gromadzone będą wstępnie w zbiornikach retencyjnych, celem 
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zachowania warunku administratora kanalizacji , nakazującego ograniczenie ilości 

wód opadowych zrzucanych do kanalizacji. Ścieki przemysłowe (z mycia powierzchni hali 

postojowej i wnętrza wagonów) będą podczyszczane w separatorze substancji 

ropopochodnych, przed wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej . Inwestor winien 

przestrzegać warunki pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Prezydenta 

m.st. Warszawy nr 708/0Ś/2012, z dnia 12 lipca 2012 r., na wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego, pochodzących m.in. ze Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. 
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