
Warszawa, dnia 3 lutego 2020 r. 

REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

w WARSZAWIE 

WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.56 

DECYZJA 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 82 i art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 
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. z 2018 r. 
poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś"), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 
o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych irmych ustaw (Dz. 
U. z 2019r. poz. 1712), w związku z art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej „Kpa"), po 
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 grudnia 2017 r., znak: IP/484/2017/EG, Miasta Stołecznego 
Warszawy, reprezentowanego przez pełnomocnika. Pana Dariusza Kostaniaka 

ustalam 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie II linii metra w 
Warszawie - III etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C4 „Powstańców Śląskich " 
do Stacji Techniczno Postojowej (STP) Mory, wraz z STP Mory według wariantu 1 (inwestycyjny, 
proponowany przez wnioskodawcę) i jednocześnie: 

1. Określam: 
1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie II linii metra - III etapu realizacji odcinka zachodniego, od 
szlaku za stacją C4 „Powstańców Śląskich" do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory", wraz z 
STP „Mory" i planowane jest na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Gminy Ożarów 
Mazowiecki. 

Trzeci etap realizacji odcinka zachodniego II linii metra począwszy od tunelu D4 rozpoczyna się pod 
ulicą Górczewską, na wschód od ul. Klemensiewicza, za obiektem torów odstawczych stacji C4, 
następnie biegnie pod pętlą tramwajową Os. Górczewską i pętlą autobusową Os. Górczewską, w 
rejonie której zlokalizowana jest stacja C3. Przecina ul. Lazurową i skręca w kierunku południowo-
zachodnim, przebiegając pod wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, a następnie wzdłuż ul. 
Coopera i ul. Rayskiego, przecinając ul. Batalionów Chłopskich. Za stacją C2 (skrzyżowanie ul. 
Rayskiego i ul. Szeligowskiej), tunele szlakowe D2 biegną na południe mijając, zlokalizowany po 
wschodniej stronie. Fort Chrzanów, a następnie przechodzą pod ul. Sochaczewską, aż do stacji Cl 
(skrzyżowanie ul. Połczyńskiej i ul. Sochaczewskiej). Następnie w rejonie Centrum Handlowego 
Tesco tunele szlakowe Dl skręcają na zachód w ul. Łęgi, gdzie zlokalizowana będzie Stacja 
Techniczno-Postojowa Mory, której fragment będzie położony w Gminie Ożarów Mazowiecki. 

Długość planowanego odcinka III etapu wynosi od szlaku za stacją C4 do stacji Cl około 3,4 km, a 
uwzględniając dodatkowo tory prowadzące do STP Mory - całość ma długość około 3,9 km. 

Planowane w ramach analizowanego przedsięwzięcia obiekty to: 
- trzy stacje podziemne metra wraz z wyjściami na powierzchnię: 
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o stacja Cl „Połczyńska" - w rejonie skrzyżowania ul. SochaczewskieJ i Połczyńskiej. 
Obiekty stacyjne zostały zlokalizowane w słabo zagospodarowanym terenie z otaczającą 
zabudową składającą się z jedno, dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych, 
usługowych lub magazynowych oraz w pobliżu Centrum Handlowego „Tesco". 
Powiązania przesiadkowe z komunikacją autobusową miejską i podmiejską prowadzoną 
ul. Połczyńską. Lokalizacja stacji daje możliwość stworzenia węzła komunikacyjnego; 

o stacja C2 „Chrzanów" - w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej i ul. Rayskiego. Stacja 
w otoczeniu terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (istniejące i 
planowane). Powiązania przesiadkowe z komunikacją autobusową miejską i podmiejską; 

o stacja C3 „Lazurowa" - stacja zlokalizowana pomiędzy ul. Górczewską a ul. 
Doroszewskiego, częściowo pod pętlą autobusową Os. Górczewską. Otaczającą zabudowę 
stanowią budynki 5-8 kondygnacyjne, budynki handlowo-usługowe 1-kondygnacyjne, 
stacja benzynowa, tereny zielone oraz pętla autobusowa i tramwajowa. Powiązania 
komunikacyjne i przesiadkowe z komunikacją tramwajową, autobusową miejską i 
podmiejską oraz z przyszłym parkingiem P&R (parkuj i jedź). Lokalizacja stacji daje 
możliwość stworzenia węzła komunikacyjnego; 

- cztery odcinki szlakowe: Dl, D2, D3, D4; 
- komora połączeń torowych i torów do zmiany kierunku jazdy - pomiędzy STP Mory, a stacją 

Cl; 
- wentylatomia szlakowa V2 - na szlaku D2; 
- wentylatomia szlakowa V3 - na szlaku D3; 
- komory techniczne do obsługi tarcz TBM; 
- Stacja Techniczno-Postojowa Mory - w rejonie ulic: Gierdziejewskiego, Mory, Lęgi, 

Dostawcza oraz linii kolejowej Warszawa - Sochaczew - Łowicz - Kutno, w sąsiedztwie 
Instytutu Energetyki, Centrum Handlowego Tesco, 1-2 kondygnacyjnych budynków o funkcji 
mieszkalnej, usługowej i magazynowej. 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji. 

1.2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 
tego przedsięwzięcia oraz naldadam obowiązek działań ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz nakładam obowiązek działań 
połegających na unikaniu, zapobieganiu, ograniczeniu oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko, zgodnie z którymi nałeży: 
1.2.1. Na etapie realizacji inwestycji zapewnić ochronę: pni, koron i systemów korzeniowych 

drzew przewidzianych do pozostawienia zgodnie ze sztuką ogrodniczą i pod nadzorem 
przyrodniczym, przed zagrożeniami bezpośrednimi (np. urazy mechaniczne) i pośrednimi 
wynikającymi z pogorszenia warunków siedliskowych (np. obniżenie poziomu wód 
gruntowych). 

1.2.2. W celu zabezpieczenia drzew odwodnienie gruntów pod obiekty należy realizować 
w sposób minimalizujący zasięg leja depresyjnego, np. w przestrzeni ograniczonej 
ścianami szczelinowymi i poziomą przesłoną przeciwfiltracyjną. 

1.2.3. Korzenie odsłonięte w czasie wykopów należy zabezpieczyć przed bezpośrednim 
działaniem słońca, wiatru i mrozu. W warunkach grożących przesuszeniem korzeni 
roślinność należy podlewać i utrzymywać korzenie w stanie wilgotnym. 

1.2.4. Prace w obrębie zieleni należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, mającym 
na celu kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczeń zieleni oraz określenie 
konieczności i zakresu wykonania ewentualnych zabiegów pielęgnacyjnych. 

1.2.5. Wszystkie prace prowadzone w pobliżu pomnika przyrody - Alei Lipowej - należy 
prowadzić pod nadzorem dendrologicznym, zgodnie z przepisami obowiązującymi 
dla tej formy ochrony przyrody. 
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1.2.6. Na etapie realizacji inwestycji należy prowadzić kontrole w zakresie stanu zdrowotnego 
drzew przewidzianych do pozostawienia oraz stosowania się wykonawcy do zaleceń 
zabezpieczenia drzew w trakcie budowy. 

1.2.7. Należy wykonać nasadzenia zieleni towarzyszącej. Do nasadzeń należy wykorzystać 
gatunki rodzime dostosowane do występującego na terenie nasadzeń siedliska. 

1.2.8. Zaplecze budowy (parki maszynowe, place postojowe oraz miejsca stałego i czasowego 
magazynowania materiałów budowlanych, drogi dojazdowe) należy zlokalizować 
na utwardzonym i szczelnym podłożu poza obrysem koron drzew przeznaczonych 
do adaptacji. 

1.2.9. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem 
występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac 
w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony dziko występujących 
zwierząt. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania 
decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. 
formy ochrony przyrody. 

1.2.10. Prace związane z wycinką drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 
przyrodniczym. 

1.2.11. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić z udziałem nadzoru przyrodniczego teren 
budowy pod kątem obecności zwierząt i ewentualnie przenieść je poza linie 
rozgraniczające budowy. 

1.2.12. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający 
wpadanie do nich zwierząt. 

1.2.13. W trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność, należy 
umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości 
ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty 
inwestycją. 

1.2.14. Przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić ich dno pod kątem obecności zwierząt, a w 
przypadku stwierdzenia osobników ewakuować je poza teren budowy. 

1.2.15. Zbierany z placu budowy humus należy składować w pryzmach zabezpieczonych przed 
przesuszeniem i wykorzystać do zagospodarowania otoczenia inwestycji w miejscu 
znajdującym się jak najbłiżej obszaru zrywki. 

1.2.16. Na etapie realizacji inwestycji zaplecze inwestycji, park maszynowy oraz miejsce 
składowania materiałów budowlanych zlokalizować na terenie przekształconym 
antropogeniczne, z dala od zbiorników i cieków wodnych oraz poza obszarami w 
bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wody. 

1.2.17. Na etapie realizacji inwestycji zaplecze inwestycji oraz drogi techniczne zorganizować w 
sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 
powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do pierwotnego stanu. 

1.2.18. Na etapie realizacji inwestycji zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju 
pojazdów i maszyn, zorganizować na terenie uszczelnionym i zabezpieczyć przed 
przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały 
sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. 

1.2.19. Na etapie realizacji inwestycji wszelkie prace związane z tankowaniem, konserwacją i 
naprawami użytkowanego sprzętu budowlanego i pojazdów wykonywać na terenie 
uszczelnionym w przeznaczonych do tego specjalistycznych punktach. 

1.2.20. Na etapie realizacji inwestycji w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, 
podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia 
zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom 
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania. 

1.2.21. Na etapie realizacji inwestycji materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. 

1.2.22. Na etapie realizacji inwestycji odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie 
sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w 
zakresie gospodarowania odpadami. 
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1.2.23. Na etapie realizacji inwestycji wykopy budowlane wykonać w osłonie ścian 
szczelinowych połączonych z poziomymi przesłonami przeciwfiltracyjnymi. 

1.2.24. Na etapie realizacji inwestycji zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza 
obszarami, na któiych znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a 
także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód 
podziemnych. 

1.2.25. Na etapie realizacji inwestycji drążenie tuneli torowych wykonać przy wykorzystaniu 
metody niewymagającej obniżania zwierciadła wód podziemnych. 

1.2.26. Na etapie realizacji inwestycji stosować biodegradowalne środki kondycjonujące grunt, 
posiadające stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia w technologii drążenia tuneli 
szlakowych. 

1.2.27. Na etapie realizacji inwestycji na bieżąco wykonywać uszczelnienia przestrzeni pomiędzy 
obudową tuneli torowych, a ociosem gruntu. 

1.2.28. Na etapie realizacji inwestycji wykonać uszczelnienia i wzmocnienia gruntów w strefach 
„kontaktów" ścian szczelinowych (obiektów realizowanych metodą stropową lub 
odkrywkową) i tuneli szlakowych. 

1.2.29. Na etapie realizacji inwestycji wykonać niezbędne podłączenia do miejskiej sieci wodno
kanalizacyjnej (po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem) w celu doprowadzenia wody 
na potrzeby inwestycji oraz odprowadzania wód opadowych, wód z odwodnienia oraz 
ścieków. 

1.2.30. Na etapie realizacji inwestycji likwidacje studni przeprowadzić metodą iłowania lub 
cementacji. 

1.2.31. Odwodnienie gruntów pod obiekty realizować w sposób minimalizujący zasięg leja 
depresyjnego, np. w przestrzeni ograniczonej ścianami szczelinowymi i poziomą 
przesłoną przeciwfiltracyjną, poprzez zastosowanie igłofiltrów, itp. 

1.2.32. Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące podczas prac budowlanych utrzymywać w 
dobrym stanie technicznym i konserwować systematycznie w sposób prawidłowy, 
pozwalający na uniknięcie wycieków płynów technicznych i paliw do środowiska 
gruntowo-wodnego. 

1.2.33. Zaopatrzenie w wodę na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia realizować z 
miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci. 

1.2.34. Na etapie realizacji inwestycji zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne i socjalne; 
powstające ścieki bytowe odprowadzać do sieci kanalizacji miejskiej, na warunkach 
określonych przez gestora sieci lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych 
przewoźnych toalet, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty. 

1.2.35. Ścieki technologiczne, w tym ścieki z mycia kół samochodowych, na etapie realizacji 
inwestycji odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej po uprzednim podczyszczeniu w 
piaskownikach/osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych. 

1.2.36. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy oraz placów budów dla obiektów 
wykonywanych metodą stropową (lub odkrywkową) - w miejscach ze spadkiem terenu 
pozwalających na ich odprowadzanie - odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej po 
uprzednim podczyszczeniu w osadnikach. 

1.2.37. Obiekty takie jak: stacje i inne obiekty w sąsiedztwie ich korpusów, wentylatomie, 
komory techniczne do obsługi tarczy TBM, łącznik tunelowy i komora połączeń torowych 
i torów do zmiany kierunku jazdy, obiekty podziemne na STP „Mory", realizowane w 
wykopie otwartym wykonywać w obudowie ścian szczelinowych, z zastosowaniem 
stropowej lub odkrywkowej metody realizacji, z osadzeniem ich w warstwie słabo 
przepuszczalnej lub z zabezpieczeniem dna obiektu przed napływem wód gruntowych w 
obręb wykopu (np. przy wykonaniu poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej); ściany 
szczelinowe pozostawić jako element konstrukcji docelowej obiektów (ścian 
zewnętrznych). 

1.2.38. Prace odwodnieniowe przy wykonywaniu ww. obiektów, określonych w punkcie 1.2.37. 
sentencji niniejszej decyzji, ograniczyć do obrysu ścian szczelinowych; wody z 
odwodnień wykopów odprowadzać poprzez zbiomiki osadnikowe do sieci kanalizacji 
miejskiej, na warunkach określonych przez gestora sieci. 



1.2.39. Na etapie realizacji dokonać uszczelnienia gruntów zalegających w strefach kontaktu 
ścian szczelinowych obiektów realizowanych metodą stropową lub odkrywkową i 
drążonych tuneli torowych przy zastosowaniu metody iniekcji ,jet-grouting". 

1.2.40. Teren przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji, wyposażyć w środki (sorbenty) do 
neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku 
podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia rozlanych substancji. 

1.2.41. Zaopatrzenie w wodę na etapie eksploatacji przedsięwzięcia realizować z miejskiej sieci 
wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci; monitorować zużycie 
wody. 

1.2.42. Ścieki powstające na etapie funkcjonowania obiektów metra odprowadzać do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej, a w przypadku konieczności po uprzednim ich podczyszczeniu w 
osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych do stężeń dopuszczalnych 
substancji zanieczyszczających. 

1.2.43. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z obiektów części liniowej metra 
(stacje, wentylatomie) oraz z terenu STP „Mory", odprowadzać do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestora sieci; wody opadowe sprzed 
wejść do stacji, uprzednio gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz 
podczyszczać w separatorach do stężeń substancji zanieczyszczających określonych przez 
gestora sieci; wody opadowe i roztopowe z terenu stacji paliw na STP „Mory" 
podczyszczać uprzednio w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem. 

1.2.44. Na etapie eksploatacji magazyn odpadów wyposażyć w szczelne studzienki 
bezodpływowe lub neutralizator powstających odcieków, a także system monitoringu 
wizyjnego; w pomieszczeniach, gdzie będą magazynowane odpady niebezpieczne, 
zamontować wanny wychwytowe oraz wykonać umocnioną i nieprzepuszczalną 
posadzkę. 

1.2.45. Na etapie eksploatacji zapewnić stałą drożność wewnętrznych systemów odprowadzania 
ścieków oraz wód opadowych i roztopowych oraz systematycznie poddawać konserwacji i 
czyszczeniu urządzenia do podczyszczania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych. 

1.2.46. Na etapie eksploatacji inwestycji magazynować paliwa w zakładowej stacji paliw (na 
terenie STP Mory) w podziemnych zbiornikach dwupłaszczowych z systemem kontroli 
szczelności tj. monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej. 

1.2.47. Na etapie eksploatacji inwestycji podczyszczać wody opadowe z terenu stacji paliw w 
separatorze substancji ropopochodnych. 

1.2.48. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji miejskiej. 
1.2.49. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki z hali myjni odprowadzać do oczyszczalni 

ścieków na terenie STP, a następnie oczyszczone stosować w obiegu zamkniętym; ścieki 
oczyszczone, które nie mogą zostać wykorzystane ponownie w obiegu zamkniętym myjni, 
odprowadzać do kanalizacji miejskiej. 

1.2.50. Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki przemysłowe podczyszczać na terenie inwestycji 
w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem do 
kanalizacji miejskiej. 

1.2.51. Zaplecze budowy należy zlokalizować w możliwie jak największej odległości od 
zabudowy chronionej akustycznie. W przypadku konieczności realizacji zaplecza budowy 
w pobliżu WW. zabudowy należy przewidzieć zabezpieczenia minimalizujące uciążliwości 
zaplecza budowy dla użytkowników tych budynków. Obiekty kubaturowe zaplecza 
budowy należy lokalizować w taki sposób, aby stanowiły elementy ekranujące dla 
najbardziej narażonych na hałas obiektów chronionych akustycznie. 

1.2.52. W trakcie prowadzenia prac budowlanych na powierzchni terenu należy ograniczać skutki 
wtórnego zapylenia w szczególności poprzez: odizolowanie terenu budowy wysokim 
pełnym ogrodzeniem, zraszanie placu budowy wodą, uważne ładowanie materiałów 
sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów 
transportujących materiały sj^kie, zachowanie czystości wyjazdu z budowy m.in. poprzez 
mycie kół pojazdów przed opuszczeniem budowy, ograniczenie prędkości jazdy pojazdów 
samochodowych w rejonie budowy. 
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1.2.53. Prace budowlane należy wykonywać przy wykorzystaniu sprawnego technicznie i 
nowoczesnego sprzętu budowlanego o parametrach akustycznych nie gorszych niż: 

- zestaw urządzeń do wykonywania ścian szczelinowych o mocy akustycznej LWA 
lOódB, 
kotwiarka do kotew o mocy akustycznej LWA 106dB, 

- wiertnica do pali o mocy akustycznej LWA 106dB 
- spycharka o mocy akustycznej LWA 105dB, 
- koparka o mocy akustycznej LWA 103dB, 
- ładowarka o mocy akustycznej LWA 104dB, 
- dźwig o mocy akustycznej LWA 101 dB, 
- pompa do betonu o mocy akustycznej LWA 99dB, 
- stacja bentonitowa o mocy akustycznej LWA 99dB, 
- agregat sprężarkowy o mocy akustycznej LWA 99dB. 

1.2.54. Przy realizacji prac odkrywkowych związanych z budowami stacji metra, łącznika 
tunelowego Dl, komory połączeń torowych i torów do zmiany kierunku jazdy należy 
prowadzić prace przy użyciu maksymalnie: 2 zestawów do wykonywania ścian 
szczelinowych, 2 spycharek, 2 koparek, 1 ładowarki, 1 dźwigu i 1 stacji bentonitowej. 

1.2.55. Przy realizacji prac odkrywkowych związanych z budową wentylatomi szlakowych V2 i 
V3 należy prowadzić prace przy użyciu maksymalnie: 1 zestawu do wykonywania ścian 
szczelinowych, 1 ładowarki, 1 dźwigu. 

1.2.56. Przy realizacji prac odkrywkowych związanych z budową STP „Moiy" w porze dnia 
należy prowadzić prace przy użyciu maksymalnie: 4 spycharek, 4 koparek, 2 ładowarek, 2 
dźwigów, ł wiertnicy do pali, 1 kotwiarki do kotew, 1 agregatu sprężarkowego i 2 pomp 
do betonu; natomiast w porze nocy należy prowadzić prace przy użyciu maksymalnie 1 
koparki, 1 ładowarki, 1 dźwigu i 1 pompy do betonu. 

1.2.57. Podczas normalnej eksploatacji wentylatomi należy zapewnić nieprzekroczenie, przy 
kratach lub żaluzjach czerpnio-wyrzutni, następujących poziomów hałasu: 
- dla wentylatomi stacyjnej Cl: 

o południowej (brak kraty wentylacyjnej od strony wschodniej) - 75dB dla pory 
dnia i 65 dB pory nocy, 

o północnej - 80dB dla poiy dnia i 70dB pory nocy; 
- dla wentylatomi szlakowej V2 - 85dB dla pory dnia i 80dB pory nocy; 
- dla wentylatomi stacyjnej C2: 

o południowej (brak kraty wentyłacyjnej od strony zachodniej) - 75dB dla pory dnia 
i 65dB pory nocy, 

o środkowej i północnej (brak krat wentyłacyjnych od strony zachodniej) - 70dB dła 
pory dnia i 60dB pory nocy; 

- dla wentylatomi szlakowej V3 - 72dB dla poiy dnia i 62dB poiy nocy; 
- dla wentylatomi stacyjnej C3: 

o wschodniej - 80dB dla pory dnia i 70dB pory nocy, 
o zachodniej - 78dB dla pory dnia i 70dB pory nocy. 

1.2.58. Maksymalne roczne zużycie preparatów zawierających lotne związki organiczne 
stosowanych w obiektach zlokalizowanych na terenie STP „Mory" (budynki 
elektrowozowni, hali warsztatów utrzymania infrastmktury, komory lakiemiczo-
suszamiczej, komoiy przygotowawczej, boksu lakiemiczego) nie powiimo przekroczyć 
następujących ilości: 

- Płyn myjący Eskaphor HD 6: 2850 kg, 
- Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna: 840 kg, 
- Lakier akrylowy DECO COLOR® DACH SPRAY: 140 kg, 
- Płyn penetmjąco-smarujący WD 40: 110 kg, 
- Płyn K2 TIRUS - przeciwko zamarzaniu pneumatycznych układów 

hamulcowych: 110 kg, 
- Płyn myjący RM-31 ASF: 40 kg. 

6 



- Preparat antykorozyjny Zinga aerozol: 40 kg, 
- Płyn myjący RM-81 ASF: 40 kg, 
- Rozpuszczalnik Nitro-celulozowy: 40 kg, 
- Nafta: 30 kg, 
- Rozpuszczalnik chlorokauczukowy: 20 kg, 
- Środek do mycia styków Loc 7039: 20 kg, 
- Emalia i farba chlorokauczukowa: 20 kg, 
- Klej Loctite 454: 5 kg. 

Czas pracy kabiny lakierniczej w ciągu roku nie powinien przekroczyć 4000 godzin. 
1.2.59. W fazie eksploatacji należy zapewnić możliwość selektywnej zbiórki powstałych 

odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 
1.2.60. Transport urobku powstałego w wyniku działań drążeniowych tarcz i funkcjonowania 

zaplecza robót tunelowych poza teren budowy oraz transport elementów obudowy tunelu 
na teren budowy powinien odbywać się wyłącznie w porze dnia. 

1.2.61. W trakcie eksploatacji przedmiotowego odcinka II linii metra należy zadbać o właściwy 
stan techniczny szyn i kół jezdnych pociągów. Ponadto należy przeprowadzać okresowe 
kontrole torów, w przypadku stwierdzenia nierówności szyn skutkujących wzrostem 
poziomu oddziaływań dynamicznych należy przeprowadzić reprofilację. 

1.2.62. Należy uszczelnić teren stacji paliw w szczególności: podtorze do tankowania pojazdów 
szynowych, stanowiska dystrybutorów do tankowania samochodów i stanowisko 
autocystern. 

1.2.63. Na etapie realizacji inwestycji podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt 
sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy 

1.2.64. Na etapie realizacji inwestycji osłaniać przed działaniem wiatru składowiska materiałów 
zawierających drobne frakcje pyłowe. 

1.2.65. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wszelkie maszyny i urządzenia pracujące na 
terenie inwestycji utrzymywać w dobrym stanie technicznym, konserwować 
systematycznie w sposób prawidłowy. 

1.2.66. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia obiekty STP Mory ogrzewać elektrycznie lub 
pozyskiwać ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

1.2.67. Pracę maszyn w każdym przypadku, z wyjątkiem STP Mory, prowadzić w miarę 
możliwości w porze dziennej (między godziną 6:00 a 22:00), z wyjątkiem szczególnych 
przypadków, np. których wymagać będą względy technologiczne tj. proces betonowania. 
Prace budowlane na terenie STP Mory prowadzić całodobowo, z mniejszą intensywnością 
i ilością wykorzystanych maszyn w porze nocy. 

1.2.68. Na etapie realizacji inwestycji w porze dziennej i nocnej, na granicy terenów budowy 
poszczególnych obiektów, w celu ochrony przed hałasem zabudowy mieszkalnej, 
zastosować następujące ekrany akustyczne odbijające dźwięk, o klasie izolacyjności 
akustycznej od dźwięków powietrznych B2 lub B3: 
- na terenie STP Mory zastosować środki ochrony akustycznej w postaci ekranów 

akustycznych łamanych, wzdłuż granicy terenu budowy, od strony północnej w 
pobliżu Instytutu Energetyki (długość ok. 230 m) oraz od strony północnej w pobliżu 
ul. Łęgi (długość ok. 410 m) - część prosta ekranów o wysokości 5 m, załamanie o 
wys. 2 m, nachylenie o 1,5 m w stronę placu budowy; 

- dla stacji C3 zastosować środki ochrony akustycznej w postaci ekranu akustycznego 
prostego o wysokości 5 m od strony południowej i zachodniej stacji ustawionego 
wzdłuż granicy terenu budowy oraz ekranu łamanego od strony północnej stacji 
ustawionego wzdłuż granicy terenu budowy - część prosta o wysokości 4 m, 
załamanie o wys. 2 m, nachylenie o 1,5 m w stronę placu budowy; 

- dla wentylatomi V3 zastosować środki ochrony akustycznej w postaci ekranu 
akustycznego prostego o wysokości 5 m od strony północnej wentylatomi 
ustawionego wzdłuż granicy terenu budowy oraz ekranu łamanego od wschodu i 
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południa wentylatomi, ustawionego wzdłuż granicy terenu budowy - część prosta o 
wysokości 5 m, załamanie o wys. 2 m, nachylenie o 1,5 m w stronę placu budowy; 

- dla stacji C2 zastosować środki ochrony akustycznej w postaci ekranu akustycznego 
prostego o wysokości 5 m od strony południowej stacji, ustawionego wzdłuż granicy 
terenu budowy oraz ekranu łamanego od strony północnej, wschodniej i zachodniej 
stacji, ustawionego wzdłuż granicy terenu budowy - część prosta o wysokości 5 m, 
załamanie o wys. 2 m, nachylenie o 1,5 m w stronę placu budowy; 

- dla stacji Cl zastosować środki ochrony akustycznej w postaci ekranu akustycznego 
prostego o wysokości 4 m od strony południowej stacji i ekranu prostego od strony 
wschodniej stacji o wysokości 5 m, ustawione wzdłuż granicy terenu budowy; 

- dla tunelu szlakowego Dl oraz torów odstawczych stacji Cl zastosować środki 
ochrony akustycznej w postaci ekranów akustycznych prostych o wysokości 4 m od 
strony zachodniej i wysokości 4 m od strony południowo-wschodniej ustawionego 
wzdłuż granicy terenu budowy, a także ekranu prostego o wysokości 5 m od strony 
wschodniej (przy budynku ul. Połczyńska 113) ustawionego wzdłuż granicy terenu 
budowy. 

1.2.69. Na etapie realizacji inwestycji urządzenia techniczne stosowane w obręhie komór 
technicznych do obsługi tarcz TBM w porze nocnej wyposażyć w zabezpieczenia 
przeciwhałasowe wystarczające do ograniczenia jego emisji do poziomów 
dopuszczalnych. 

1.2.70. Urządzenia stacjonarne, takie jak sprężarki, agregaty, czy wentylatory, stosowane podczas 
realizacji przedsięwzięcia zaopatrzyć w środki ochrony akustycznej. 

1.2.71. Na etapie realizacji inwestycji w celu ograniczenia emisji hałasu w przypadku takiej 
konieczności w czasie prowadzenia prac budowlanych przy urządzeniach o najwyższych 
mocach akustycznych zastosować tymczasowe, mobilne ekrany akustyczne. 

1.2.72. Na etapie realizacji inwestycji urządzenia stacjonarne generujące hałas i place 
manewrowe zlokalizować jak najdalej od okolicznych zabudowań chronionych lub za 
budynkami czy ekranami akustycznymi. 

1.2.73. Na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Mory zainstalować strefy urządzeń 

L.p. Budynek 
Wysokość 

źródła 
[m] 

Poziom równoważny mocy 
akustycznej 

L.p. Budynek 
Wysokość 

źródła 
[m] Dla pory 

dziennej 
Dla pory 
nocnej 

1 Budynek administracyjny (1) 9 90 90 

2 
Warsztat zajezdni lokomotyw spalinowych 
(28) 9 90 90 

3 Zajezdnia taboru specjalnego (16) 9 90 90 
4 Zajezdnia lokomotyw spalinowych (27) 9 90 90 

5 
Hali Warsztatów Utrzymania 
Infrastruktury STP Mory i 11 linii metra 
(23) 

Ił 90 90 

6 Elektrowozownie (2-6) 9 95 80 
7 Elektrowozownie (7-9) 9 95 85 

8 Hala komory odkurzania (12) i Hala myjni 
(13) 9 95 95 

9 
Budynek Zakładowej Służby Ratowniczej 
(17) 9 90 90 

10 Podstacja trakcyjna (15) 5 90 90 
11 Magazyn odpadów (26) 3,2 90 90 

12 Magazyn materiałów łatwopalnych i 
gazów technicznych (19) 7 90 90 

13 Biuro przepustek (24a) 7 85 85 
14 Biuro przepustek (24b) 7 85 85 
15 Nastawnia (14) 16 95 90 
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L.p. Budynek 
Wysokość 

źródła 
[m] 

Poziom równoważny mocy 
akustycznej 

L.p. Budynek 
Wysokość 

źródła 
[m] Dla pory 

dziennej 
Dla pory 
nocnej 

16 Hala napraw taboru (10) 12 95 85 

17 
Hala tokarki podtorowej i komory 
lakierniczej, komory śrutowania i komory 
przygotowawczej (25) 

9 95 85 

1.2.74. Dla wentylatomi podstawowych stacyjnych i szlakowych należy zastosować odpowiednie 
środki ochrony akustycznej w postaci tłumików, okładzin dźwiękochłonnych w kanałach 
wentylacyjnych. 

1.2.75. Wyposażyć teren przedsięwzięcia w szczelne, zamykane i oznakowane pojemniki 
zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości 
dalszego zagospodarowania czy przetworzenia, dopuszcza się gromadzenie odpadów 
luzem w sposób uniemożliwiający ich rozwiewanie oraz zanieczyszczenie gleb i gruntów, 
następnie odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom. 

1.2.76. Odpady inne niż niebezpieczne gromadzić selektywnie w zamkniętych, szczelnych i 
oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, 
zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem 
warunków atmosferycznych, dopuszcza się gromadzenie odpadów luzem 
w sposób uniemożliwiający ich rozwiewanie oraz zanieczyszczenie gleb i gruntów, 
odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom. 

1.2.77. Odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych 
pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, 
zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podłożu 
miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, odpady 
przekazywać uprawnionym odbiorcom; miejsca magazynowania odpadów 
niebezpiecznych powinny być oznaczone i zabezpieczone przed wstępem osób 
nieupoważnionych i zwierząt. 

1.2.78. Teren przedsięwzięcia wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji 
ropopochodnych; przeszkolić pracowników do stosowania w/w środków; prowadzić 
bieżący nadzór w zakresie występowania niekontrolowanych wycieków substancji 
ropopochodnych - w przypadku ich pojawienia podjąć natychmiastowe działania 
zmierzające do usunięcia zagrożenia. 

1.2.79. Miejsca tankowania maszyn i pojazdów wykorzystywanych podczas realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia zorganizować w sposób uniemożliwiający 
zanieczyszczenie gleb i gruntów substancjami ropopochodnymi. 

1.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji 
wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś: 

1.3.1. Zaprojektować system oczyszczania ścieków z hali myjni jako układ zamknięty. 
1.3.2. Zaprojektować i wskazać miejsca wprowadzenia ścieków i wód powstających na etapie 

eksploatacji przedsięwzięcia do kanalizacji miejskiej; wskazać miejsca lokalizacji 
urządzeń podczyszczających. 

1.3.3. Zaprojektować uszczelnienie powierzchni stacji paliw, a także systemy ujmowania i 
odprowadzania wód opadowych i ścieków z terenu stacji paliw, wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi, zabezpieczający metro przed zalewaniem w przypadku wystąpienia 
opadów nawalnych. 

1.3.4. Zaprojektować system monitoringu poziomu wód gruntowych. 
1.3.5. Zaprojektować uszczelnienie powierzchni terenu w obrębie stacji paliw na STP „Mory", 

w sposób eliminujący możliwość potencjalnego zanieczyszczenia substancjami 
ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego. 

1.3.6. Zastosować do magazynowania paliw na stacji paliw zbiorniki dwupłaszczowe z 
systemem kontroli szczelności, tj. monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej. 
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1.3.7. Zaprojektować urządzenia podczyszczające ścieki oraz wody opadowe powstające na 
terenie przedsięwzięcia w taki sposób, aby gwarantowały dotrzymanie dopuszczalnych 
stężeń substancji zanieczyszczających, określonych obowiązującymi przepisami prawa. 

1.3.8. Należy wykonać ocenę szkodliwości drgań powstałych zarówno podczas budowy, jak i w 
trakcie eksploatacji metra dla konstrukcji budynków (ocena w oparciu o skalę SWD -
skalę wpływów dynamicznych). Wyniki oceny oraz szczegółowe rozpoznanie warunków 
geologicznych obszaru budowy przedmiotowego odcinka metra powinny stanowić 
podstawę do opracowania ewentualnych niezbędnych zabezpieczeń chroniących tę 
zabudowę przed efektem przenoszenia się drgań na ich konstrukcję. 

1.3.9. Należy opracować program gospodarki odpadami powstającymi w trakcie budowy 
uwzględniający ich selektywną zbiórkę, przewidzieć miejsce zwałki mas ziemi 
pochodzącej z wykopów i drążenia tuneli oraz ustalić trasy ich wywozu - trasę należy 
opracować w sposób umożliwiający minimalizację negatywnego wpływu transportu na 
obiekty chronione akustycznie. Należy przeprowadzić badanie jakości ziemi w celu 
określenia możliwości jej zagospodarowania. 

1.3.10. Należy zaprojektować miejsca gromadzenia odpadów powstałych na etapie eksploatacji 
inwestycji. 

ł.3.11. Stacje należy wyposażyć w system monitorowania drgań zintegrowany z przejeżdżającym 
pociągiem metra umożliwiający wycofanie składu do szlifowania kół w przypadku 
wzrostu oddziaływań dynamicznych. 

1.3.12. Należy wyposażyć stację paliw na terenie STP „Mory" w instalację do zawracania par do 
autocysterny podczas procesu napełniania zbiorników oraz instalację odsysania par w 
procesie tankowania pojazdów. 

1.3.13. W przypadku wprowadzenia rozwiązań mogących mieć niekorzystny wpływ na klimat 
akustyczny i powietrze atmosferyczne należy poprawność przyjętych rozwiązań 
potwierdzić stosownymi analizami, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1935). 

1.3.14. Zaprojektować 8 budynków elektrowozowni, w których parkowany będzie tabor oraz 
dokonywane będą jego przeglądy i serwisowanie, a także prowadzone będą prace 
serwisowe, tj. naprawa i konserwacja taboru, drobne naprawy malarskie, wymiana płynów 
eksploatacyjnych oraz smarowanie i czyszczenie podzespołów; zanieczyszczenia z 
każdego z budynków odprowadzać emitorem pionowym, zadaszonym, o wysokości 
minimalnej 8,5 m. 

1.3.15. Zaprojektować halę napraw taboru, w której zlokalizowane zostaną stanowiska 
umożliwiające remontowanie taboru; zanieczyszczenia odprowadzać emitorem 
pionowym, zadaszonym,o wysokości minimalnej 11,5 m. 

1.3.16. Na terenie STP „Mory" zaprojektować komorę odkurzania z odprowadzaniem 
zanieczyszczeń poprzez system wentylacji wywiewnej o wydajności maksymalnej 15 000 
m^/h, wyposażony w filtry workowe, maksymalne stężenie pyłu za filtrem na poziomie 5 
mg/m^, emitorem pionowym, zadaszonym o wysokości minimalnej 8,5 m. 

1.3.17. Zaprojektować budynek warsztatów służb infrastruktury, w którym prowadzone będą 
prace spawalnicze i malarskie; zanieczyszczenia z budynku odprowadzać emitorem 
pionowym, zadaszonym, o wysokości minimalnej 10,5 m; 

1.3.18. Zaprojektować stację paliw wyposażoną m.in. w; 2 zbiorniki na benzynę i olej napędowy, 
o pojemności do 34000 1 każdy; zbiorniki magazynowe paliw wyposażyć w zadaszone 
maszty oddechowe o wysokości minimalnej 4,5 m; stanowisko rozładunku autocystern 
wyposażyć w system odsysania i zawracania oparów benzyn podczas napełniania 
zbiorników magazynowych. 

1.3.19. Zaprojektować kabinę lakiemiczo-suszamiczą na potrzeby prac związanych z 
lakierowaniem powierzchni metalowych w obiekcie nr 25; zanieczyszczenia odprowadzać 
5 emitorami pionowymi, otwartymi o wysokości minimalnej 8,5 m, przekrojach nie 
większych niż 0,9xl,2m oraz prędkościach wyrzutu zanieczyszczeń nie mniejszych niż 
8,83m/s zarówno dla procesu lakierowania jak i suszenia. 
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1.3.20. Zaprojektować kabinę śrutownicą na potrzeby prac związanych z śrutowaniem 
powierzchni metalowych w obiekcie nr 25; z odprowadzaniem zanieczyszczeń poprzez 
system wentylacji wywiewnej o wydajności maksymalnej 20 000 m^/h, wyposażony w 
filtiy workowe, maksymalne stężenie pyłu za filtrem na poziomie 5 mg/m^; 
zanieczyszczenia odprowadzać emitorem pionowym, zadaszonym o wysokości 
minimalnej 8,5 m. 

1.3.21. Zaprojektować kabinę przygotowawczą w obiekcie nr 25; z odprowadzaniem 
zanieczyszczeń poprzez system wentylacji wywiewnej o wydajności maksymalnej 20 000 
m^/h, wyposażony w filtry workowe, maksymalne stężenie pyłu za filtrem na poziomie 5 
mg/m^; zanieczyszczenia ze wszystkich prac przygotowawczych odprowadzać emitorem 
pionowym, zadaszonym o wysokości minimalnej 8,5 m. 

1.3.22. Zaprojektować boks lakierniczy w obiekcie nr 25; zanieczyszczenia odprowadzać 
emitorem pionowym, zadaszonym o wysokości minimalnej 8,5 m. 

1.3.23. Budynki na terenie Stacji Techniczno - Postojowej Mory, za wyjątkiem Hali Warsztatów 
Utrzymania Infrastruktuiy ST? Mory i II linii metra (obiekt nr 23), wykonać w taki 
sposób, aby izolacyjność akustyczna ścian wynosiła min. 20 dB. 

1.3.24. Projektowany budynek Hali Warsztatów Utrzymania Infrastruktury STP Mory i II linii 
metra (obiekt nr 23) wykonać w taki sposób, aby izolacyjność akustyczna ścian wynosiła 
min. 25 dB. 

1.3.25. Na etapie eksploatacji w celu ochrony przed hałasem zabudowy mieszkalnej zastosować 
środki ochrony akustycznej w postaci ekranów akustycznych prostych, obustronnie 
odbijających dźwięk, w następujących lokalizacjach; 
- przy budynku ul. Łęgi 10 i 12 wzdłuż północnej i północno-wschodniej krawędzi 

planowanej drogi wewnętrznej, o wysokości 4 m i długości ok. 190 m i 195 m, 
- między budynkiem Elektrowozowni (budynek nr 7), a peronem służbowym wzdłuż 

północnej krawędzi torów, o wysokości 2 m, 
- wzdłuż granicy STP w rejonie Instytutu Energetyki, o wysokości 5 m i długości ok. 

235 m. 
2. Stwierdzam konieczność wykonania badań monitoringowych: 

2.1. na etapie realizacji inwestycji prowadzić monitoring zmiany poziomu wód gruntowych w 
otworach piezometrycznych. 

3. Stwierdzam konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 1 ustawy ooś. 

4. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej. 
5. Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

Uzasadnienie 

W dniu 21 grudnia 2017 r. wpłynął do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w "Warszawie 
(zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem") wniosek Miasta Stołecznego Warszawy, 
reprezentowanego przez pełnomocnika. Pana Dariusza Kostaniaka, o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Wniosek został uzupełniony w dniu 
31 stycznia 2018 r. przy piśmie, znak: IP/45/2018/EG i w dniu 14 lutego 2018 r. przy piśmie, znak: 
IP/63/2018/EG. 

Analiza wniosku wykazała, że wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której 
organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, i tym samym potwierdziła - wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy ooś -
właściwość Regionalnego Dyrektora. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) „do spraw 
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wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 oraz w art. 3 i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe". 

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś oraz w § 3 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogąeych znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r."). 
Część elementów inwestycji kwalifikuje się także do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 
14, 35, 36, 52, 60 i 79 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 10 września 2019 r.") 
do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie 
zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie deeyzji, zgłoszeń lub uchwal, o których 
mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-lb ustawy ooś, stosuje się przepisy dotychczasowe. Mając 
zatem na uwadze, że procedowanie w postępowaniu głównym rozpoczęło się przed dniem wejścia w 
życie przepisów rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r., należy stosować przepisy obowiązująee na 
mocy rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. 

Regionalny Dyrektor uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w m.st. Warszawie (zwanego dalej „PPISl") z dnia 25 maja 2018 r., znak: ZNS.7121.1.30.2018.3.JR, 
wskazującą na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania inwestycji w zakresie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu do środowiska. 

W dniu 14 marca 2018 r., a następnie w związku z nadesłanym uzupełnieniem karty informacyjnej 
przedsięwzięcia - w dniu 17 maja 2018 r.. Regionalny Dyrektor wystąpił do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim - Ożarów Mazowiecki 
(zwanego dalej „PP1S2") o wydanie opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś. Ponieważ opinią 
z dnia 1 czerwca 2018 r., znak: ZNS 712-71/14/18, PPIS2 nie zajął stanowiska w powyższym zakresie 
w ustawowym terminie, zatem zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, niezajęcie stanowiska traktuje się 
jako brak zastrzeżeń. 

Regionalny Dyrektor uzyskał także postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (zwanego dalej „RZGW") z dnia 1 sierpnia 2018 r., 
WA.RZŚ.436.1.28.2018.IK..6.5, stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2018 r., 
WA.RZŚ.436.1.28.2018.IK.7.5, RZGW sprostował z urzędu oezywistą omyłkę pisarską w ww. 
postanowieniu z dnia 1 sierpnia 2018 r., WA.RZŚ.436.1.28.2018.IK.6.5. 

W dniu 13 sierpnia 2018 r. Regionalny Dyrektor wydał postanowienie, znak: WOOS-
11.4210.54.2017.MC.20, którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziałj^aniu przedsięwzięcia na 
środowisko (zwanego dalej „raportem ooś") na zgodny z zapisami art. 66 ustawy ooś, wskazując 
jednocześnie elementy wymagające szczegółowej analizy. 

Regionalny Dyrektor postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., znak: WOOS-
11.4210.54.2017.MC.22, zawiesił przedmiotowe postępowanie do ezasu przedłożenia przez 
wnioskodawcę raportu ooś. 

W dniu 19 listopada 2018 r. wnioskodawca przedłożył raport ooś. Regionalny Dyrektor wydał w dniu 
22 listopada 2018 r. postanowienie, znak: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.24, którym podjął zawieszone 
postępowanie w ww. sprawie. 

W dniu 30 łistopada 2018 r. Regionalny Dyrektor wezwał do uzupełnienia dokumentacji pismem, 
znak: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.26, m.in. o raport ooś, który byłby zgodny z zapisami art. 66 
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ustawy ooś. W dniu 14 grudnia 2018 r. wpłynęło uzupełnienie. Kierując się zasadą szybkości 
postępowania, Regionalny Dyrektor wystąpił zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 
pkt 2 ustawy ooś w dniu 19 grudnia 2018 r. do PPISl i PPIS2 o wydanie opinii, w związku 
z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji 
0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz zgodnie art. 77 ust. 1 pkt 4 
ustawy ooś do RZGW o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, w związku 
z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. W dniu 21 stycznia 2019 r. Regionalny Dyrektor uzyskał 
opinię sanitarną PPISl, znak: ZNS.7123.18.2018.l.JR, wskazującą warunki realizacji i eksploatacji 
inwestycji, w dniu 17 stycznia 2019 r. postanowienie RZGW uzgadniające realizację przedsięwzięcia i 
określające warunki, znak: WA.RZŚ.436.1.28.2018.RZGW.IK.8.5 oraz w dniu 29 stycznia 2019 r. 
opinię sanitamą PPIS2, znak: ZNS 713-244/21/18, opiniującą pozytywnie przedsięwzięcie. W związku z 
ponownymi wezwaniami z dnia 4 lutego 2019 r., znak: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.32 oraz 4 czerwca 
2019 r., znak: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.37, w dniach 8 marca 2019 r., 29 marca 2019 r. oraz 3 
lipca 2019 r. wpłynęły uzupełnienia raportu ooś. W związku z powyższym, w dniu 18 lipca 2019 r. 
Regionalny Dyrektor ponownie wystąpił do PPISl i PPIS2 o uzyskanie opinii oraz do RZGW o 
uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 6 sierpnia 2019 r. wpłynęła 
opinia sanitarna PPIS2, znak: ZNS 713-119/10/19, opiniującą pozytywnie przedsięwzięcie (ww. opinia 
sanitarna została uwzględniona w całości), w dniu 14 sierpnia 2019 r. postanowienie RZGW 
uzgadni^ące realizację przedsięwzięcia i określające warunki, znak: 
WA.RZS.436.1.160.2019.RZGW.IK, w dniu 3 września 2019 r. opinia PPISl wskazująca warunki 
realizacji i eksploatacji inwestycji, która została sprostowana pismem z dnia 22 listopada 2019 r., znak: 
ZNS.7123.18.2018.4.MŚ. Ww. postanowienie RZGW zostało uwzględnione w całości w pkt: 1.2.16 -
1.2.30, 1.2.32., 1.2.46.-1.2.50., 1.3.1. - 1.3.4. oraz pkt 2.1. i 3. sentencji niniejszej decyzji. Ww. opinia 
PPISl została uwzględniona w całości w pkt: 1.2.51 - 1.2.62, 1.2.67, 1.2.68., 1.3.25, 1.3.7. - 1.3.17. i 
1.3.19. sentencji niniejszej decyzji. Pkt 2 opinii PPISl został uwzględniony w pkt 1.2.67. sentencji 
niniejszej decyzji, pkt 8 - w pkt 1.2.68. sentencji niniejszej decyzji, pkt 11 - w pkt 1.3.25. sentencji 
niniejszej decyzji, część pkt 12 - w pkt 1.3.19. sentencji niniejszej decyzji, pkt 13 - w pkt 1.3.7. 
sentencji niniejszej decyzji, pkt 15 - w pkt 1.2.26. sentencji niniejszej decyzji, część pkt 19 - w pkt 
1.2.46. sentencji niniejszej decyzji, część pkt 20 - w pkt 1.2.47. sentencji niniejszej decyzji, pkt 21 -
w pkt 1.2.49. sentencji niniejszej decyzji, pkt 22 - w pkt 1.3.16 sentencji niniejszej decyzji, pkt 23 - w 
pkt 1.3.15. i 1.3.17 sentencji niniejszej decyzji, pkt 24 - w pkt 1.3.14 sentencji niniejszej decyzji. 

W dniu 15 stycznia 2019 r. wpłynęło pismo Pełnomocnika wnoszące o nadanie niniejszej decyzji 
rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Regionalny Dyrektor w trakcie prowadzonego postępowania przeanalizował dokumentację 
zgromadzoną w sprawie. Przeprowadzona analiza - o której mowa powyżej - potwierdziła, że treść 
przedłożonego raportu ooś jest zgodna z art. 66 ustawy ooś, a zawarte w niej warunki realizacji 
przedsięwzięcia i projektowane rozwiązania chroniące środowisko zostały zaproponowane racjonalnie 
1 adekwatnie do charakteru i skali oddziaływania inwestycji na środowisko. Regionalny Dyrektor w 
celu zminimalizowania wpływu rozpatrywanego przedsięwzięcia na środowisko wziął pod uwagę i 
uwzględnił ww. ustalenia zawarte w raporcie ooś i określił na ich podstawie: 

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia (pkt 1.1 sentencji niniejszej decyzji oraz załącznik 
nr 1); 

2. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego 
przedsięwzięcia oraz nałożył obowiązek działań ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz nałożył obowiązek działań 
polegających na unikaniu, zapobieganiu, ograniczeniu oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko (pkt 1.2 sentencji niniejszej decyzji); 

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji 
wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (pkt 1.3 sentencji 
niniejszej decyzji); 

4. konieczność wykonania badań monitoringowych (pkt 2 sentencji niniejszej decyzji); 
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5. konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy coś (pkt 3 
sentencji niniejszej decyzji); 

6. Brak konieczności nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej (pkt 4 
sentencji niniejszej decyzji). 

W przedłożonym raporcie ooś Inwestor przedstawił analizę dwóch wariantów przedmiotowego 
przedsięwzięcia (1 - preferowanego i 2 - alternatywnego). Poszczególne warianty różnią się m. in. 
powierzchnią, powiązaniem ST? Mory z układem kolejowym PKP, lokalizacją obiektów na terenie 
STP Mory. Ww. różnice przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 1. Porównanie - różnice w zagospodarowaniu terenu wariantów 1 i 2 STP Mory. 

Lp. Wariant 1 Wariant 2 
Powierzchnia STP Mory 

1. Ok. 30 ha, z czego ok. 4 ha położone w Gminie Ok. 26 ha (na terenie m. st. Warszawy) 
Ożarów Mazowiecki 

Powiązanie STP Mory z układem kolejowym PKP 
2. Powiązanie STP Mory z układem kolejowym PKP Brak 

(wejście w tereny zamknięte) 
Lokalizacja obiektów na terenie STP Mory 

Elektrowozownia (obiekt nr 2 - 9) 
3. Budynki Elektrowozowni nr 2, 3,4, 5, 6 Budynki Elektrowozowni nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

zlokalizowane są w północno - wschodniej części zlokalizowane są w części północno - wschodniej STP 
STP, a budynki nr 7, 8, 9 zlokalizowane są w Mory 
części zachodniej STP Mory 

Hala napraw taboru (obiekt nr 10) 
4. Zlokalizowana w części północno - wschodniej Zlokalizowana w części zachodniej STP 

STP 
Obiekt nr 21 
5. W obiekcie nr 21 przewiduje się zlokalizowane W obiekcie nr 21 przewiduje się zlokalizowanie 

budynku pomocniczego dla taboru metra. budynku pomocniczego dla tabory metra oraz lakierni. 
Budynek będzie zlokalizowany w części śrutowni i komory przygotowawczej. Budjmek 
południowo - wschodniej STP. zlokalizowany będzie w części północno - wschodniej 

STP 
Hala Warsztatów Utrzymania Infrastruktury STP Mory i II linii metra (obiekt nr 23) 
6. Zlokalizowana po południowo - zachodniej stronie Zlokalizowana w części północno - wschodniej STP 

STP 
Zajezdnia lokomotyw spalinowych (obiekt nr 27) oraz warsztat zajezdni lokomotyw spalinowych (obiekt nr 
28) 
7. Zlokalizowane w północno - zachodniej części STP Zlokalizowane w części północno — wschodniej STP 
Obiekt nr 25 
8. W obiekcie nr 25 przewiduje się zlokałizowanie: W obiekcie nr 25 przewiduje się stanowisko pomiarów 

lakierni, śrutowni, komory przygotowawczej oraz nacisku kół na szyny 
tokarki podtorowej 

Obiekty podziemne na terenie STP Mory 
9. Wyjazd z tunelu na STP Mory Przewiduje się obiekty pod powierzchnią na poziomie 

„-l",tj.: 
Komora do odkurzania (obiekt nr 12), 
Myjnia (obiekt nr 13), 
Wyjazd z tunelu na STP Mory, 
Tunel (pętla do zawracania pociągów) 
stanowiący jednocześnie dojazd do 
podziemnych obiektów, tj. myjni i komory do 
odkurzania. Tunel ten przewidywany jest w 
zachodniej części terenu STP i punktowo 
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krzyżuje się z Aleją lipową, stanowiącą pomnik 
przyrody. Wykonanie tunelu w ww. punkcie 
planowane jest metodą bezwykopową 

Regionalny Dyrektor podzielił argumentację przytoczoną w raporcie ooś w kwestii celowości i 
pozytywnych skutków wykonania przedsięwzięcia w wariancie wskazanym przez Inwestora 
(wariant 1). 

Zgodnie z postanowieniem RZGW, planowane zamierzenie nie będzie stwarzać zagrożeń dla 
osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób 
zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu 
przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu 
odpowiednich środków i technik wskazanych w sentencji niniejszej decyzji nie będzie znacząco 
oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. 

Zgodnie z postanowieniem RZGW, oprócz trzech studni przeznaczonych do likwidacji (na terenie 
przyszłej STP Mory), należących do irmych użytkowników, w bliskim sąsiedztwie projektowanego 
obiektu metra (tunelu szlaku Dl) znajduje się studnia należąca do centrum handlowego Tesco przy ul. 
Połczyńskiej 121/125. Studnia zlokalizowana jest przy południowo-wschodnim narożniku hali 
centrum handlowego i będzie sąsiadować z tunelem szlaku Dl od strony zachodniej. Analizowana 
studnia jest zlokalizowana w odległości ok. 25 m od osi projektowanego tunelu szlaku Dl i będzie 
pozostawała poza zasięgiem wpływu prac związanych z wykonaniem tunelu. Tunel szlaku Dl będzie 
wykonany metodą stropową (lub odkrywkową) przy zastosowaniu ścian szczelinowych i poziomej 
przegrody przeciwfiltracyjnej. Odległość studni od projektowanej ściany szczelinowej będzie 
wynosiła ok. 15 m. Według danych PIG-PIB studnia posiada głębokość 42 m p.p.t., co oznacza że 
pozostaje poza zasięgiem wpływu prac związanych z budową analizowanego odcinka metra (dno 
tunelu łącznikowego w rejonie studni centrum handlowego będzie się znajdować na głębokości 
średniej ok. 10 m p.p.t.).W sąsiedztwie trasy projektowanego odcinka metra, tj. od szlaku za stacją C4 
do stacji Cl znajdują się otwory badawcze (piezometry) wykonane wyłącznie dla potrzeb rozpoznania 
budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Najmniejsza odległość opisywanych otworów 
od osi trasy projektowanego odcinka metra to ok. 2 m. Wszystkie z tych otworów, które znajdą się w 
bezpośredniej kolizji z projektowanymi obiektami metra zostaną zlikwidowane, a pozostałe mogą być 
wykorzystane do celów monitoringu hydrogeologicznego na etapie realizacji i użytkowania 
planowanej inwestycji. Likwidacja otworów kolidujących będzie przeprowadzona zgodnie z 
obowiązującymi zasadami likwidacji otworów hydrogeologicznych. 

Zgodnie z postanowieniem RZGW, analizowana metoda realizacji obiektów metra, w minimalnym 
stopniu ingerująca w istniejące kontakty hydrauliczne, nie będzie mieć wpływu na stan wód 
powierzchniowych - zarówno jakościowy, jak i ilościowy. 
Zgodnie z postanowieniem RZGW, budowa 111 etapu zachodniego odcinka II linii metra w Warszawie 
nie będzie związana z: 
- wykonaniem własnych ujęć wód podziemnych i ich długotrwałej eksploatacji; 
- bezpośrednim odprowadzaniem jakichkolwiek wód czy ścieków do warstw wodonośnych; 
- wykonywaniem odwodnień budowlanych powodujących rozwój leja depresji poza obszarami 
wykopów fundamentowych. 
Zgodnie z postanowieniem RZGW, oddziaływanie skumulowane może wystąpić w przypadku 
lokalizacji w pobliżu planowanej inwestycji obiektów budowlanych o znacznym zagłębieniu 
fundamentów (np. kilkukondygnacyjne garaże podziemne pod blokami mieszkalnymi). Takie obiekty, 
łącznie z obiektami planowanej inwestycji mogą stanowić barierę dla przepływu wód podziemnych. 
W związku z możliwością kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi, 
znajdującymi się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji objętej przedmiotową oceną 
oddziaływania na środowisko, a także w związku z tym, iż posiadane na etapie wydawania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia wymagają uszczegółowienia w 
ramach decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, zgodnie z postanowieniem RZGW 
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istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (pkt 3 sentencji 
niniejszej decyzji). 
Ponadto, zgodnie z postanowieniem RZGW, planowane przedsięwzięcie nie jest położone na 
obszarach wodno-błotnych, wyznaczonych na podstawie konwencji ramsarskiej. Planowana 
inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi. Planowana inwestycja nie znajduje 
się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i innych obszarach wynikających z Map 
Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego określonych w art. 169 i 170 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, ze zm., zwanej dalej „Prawym wodnym") 
oraz obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony 
przeciwpowodziowej określonych w art. 549 Prawo Wodne. 

Warunki, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji, znajdują racjonalne uzasadnienie wynikające 
z przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania ładu społecznego i można umotywować 
je w przedstawiony poniżej sposób. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarowych form ochrony przyrody 
podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55, zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody"). Najbliższymi obszarami Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: Las Bielański PLH140041 oddalony o ok. 6,4 km w kierunku 
północno-wschodnim od granic inwestycji oraz Puszcza Kampinoska PLCl40001 oddalona o ok. 6,5 
km w kierunku północno-zachodnim od granic inwestycji. 

Zabezpieczenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzew przewidzianych do adaptacji oraz odpowiednia 
lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie i ograniczy 
późniejsze straty w roślinności. Wprowadzenie nowych nasadzeń wpłynie pozytywnie 
na różnorodność biologiczną oraz walory krajobrazowe rejonu zamierzenia. W związku 
z występowaniem w zachodniej części obszaru przeznaczonego na STP Mory pomnika przyrody Alei 
Lipowej, dla którego obowiązują przepisy określone w Rozporządzeniu Nr 24 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych 
na terenie powiatu warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. 2009, Nr 124, poz. 3639) wprowadzono 
warunek zabezpieczający drzewa. W związku z powyższym w pkt 1.2.1. - 1.2.8. sentencji niniejszej 
decyzji wskazano konieczne do uwzględnienia warunki realizacji i eksploatacji inwestycji. 

W ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z zaistniałą kolizją, zaplanowano wycinkę drzew 
i krzewów, które mogą stanowić siedlisko występowania gatunków podlegających ochronie. Zgodnie 
z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), w stosunku do dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą 
na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku 
gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV 
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, 
w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi 
skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. W związku z powyższym, w pkt 1.2.9. sentencji 
niniejszej decyzji wskazano odpowiedni warunek. 

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących 
ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie 
informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom 
narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega 
karze aresztu lub grzywny. 

Przeprowadzenie koniecznej wycinki zieleni pod nadzorem przyrodniczym, co zostało wskazane w 
pkt 1.2.10. sentencji niniejszej decyzji, zagwarantuje stosowanie przepisów o ochronie przyrody 
dotyczących ochrony gatunkowej. 
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w celu ochrony zwierząt w pkt 1.2.12. sentencji niniejszej decyzji wskazano konieczność 
tymczasowego wygrodzenia wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia 
śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, w pkt 1.2.11., 1.2.13. i 1.2.14. 
sentencji niniejszej decyzji nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie 
konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska. 

Humus, jako najcenniejsza warstwa gleby, podlega ochronie i ponownemu wykorzystaniu 
do zagospodarowania terenu. Humus jest jednocześnie bankiem nasion roślin lokalnych, dlatego 
należy go zagospodarować w terenie znajdującym się jak najbliżej miejsca zrywki, co zostało 
wskazane w pkt 1.2.15. sentencji niniejszej decyzji. 

Na etapie budowy wystąpi zapotrzebowanie na wodę na następujące cele; 
- socjalno-bytowe; 
- technologiczne, w tym między innymi bezpośrednio związane z pracami budowlanymi, jak 

kondycjonowanie gruntu, zwilżanie betonów w czasie wiązania, czy prace wykończeniowe; 
- pośrednio związane z pracami budowlanymi, jak mycie maszyn i pojazdów, prace porządkowe; 
- ewentualne podlewanie drzew narażonych na pogorszenie warunków wegetacyjnych w związku 

z odwodnieniem terenu; 
- przeciwpożarowej ochrony obiektów. 

W fazie budowy metra będą powstawały następujące rodzaje ścieków: socjalno-bytowe, 
technologiczne, opadowe, wody z odwodnień budowlanych. 

Podczas normalnej eksploatacji metra powstawać będą następujące rodzaje ścieków: socjalno-bytowe, 
przemysłowe, opadowe. 

W celu prowadzenia właściwej gospodarki wodno-ściekowej, oprócz warunków wskazanych w 
postanowieniu RZGW, wprowadzono także warunki uwzględnione w pkt 1.2.31. - 1.2.45., 1.3.5. -
1.3.7. sentencji niniejszej decyzji oraz w części pkt 1.2.18., 1.2.19., 1.3.3. sentencji niniejszej decyzji. 

Obliczenia rozprzestrzeniania się dwutlenku azotu dla etapu budowy wykazały, iż podczas budowy 
obiektów metra stężenia jednogodzinne oraz stężenia średnioroczne po uwzględnieniu aktualnego tła 
nie przekroczą dopuszczalnej wartości. Emisja związana z pracami budowlanymi będzie miała 
charakter zdecydowanie lokalny, związany z miejscem powstawania i aktualnym miejscem 
prowadzenia robót ziemnych i budowlanych. Prowadzone prace będą miały charakter stosunkowo 
krótkotrwały. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z STP Mory podczas eksploatacji 
obiektu dla obu wariantów wykazały, iż częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych i stężenia 
średnioroczne wszystkich analizowanych zanieczyszczeń będą dotrzymane na poziomie terenu oraz na 
różnych wysokościach zabudowy chronionej. 
W celu ochrony powietrza atmosferycznego, w pkt 1.2.63 - 1.2.66 oraz 1.3.14 - 1.3.22. sentencji 
niniejszej decyzji wskazano warunki niezbędne do uwzględnienia w fazie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

Zwiększony poziom hałasu związany z prowadzeniem robót budowlanych będzie występował w 
rejonie obiektów wykonywanych metodą stropową (lub odkrywkową), zwłaszcza w pierwszej fazie 
prowadzenia intensywnych prac ziemnych w otwartym wykopie. Jest to etap krótkotrwały. Późniejsze 
prace związane z realizacją konstrukcji obiektów, zwłaszcza prace prowadzone w przestrzeni pod 
stropem, są już znacznie cichsze, a więc mniej uciążliwe dla środowiska. W celu zapewnienia lepszej 
ochrony przed hałasem w porze dziennej i nocnej zabudowy mieszkalnej zastosowane zostaną na 
granicy terenów budowy ekrany akustyczne (pkt 1.2.68. sentencji niniejszej decyzji). 

Drążenie tuneli metodą tarczową z zastosowaniem tarcz nie będzie powodowało emisji hałasu do 
środowiska, za wyjątkiem otoczenia komór technicznych do obsługi tarcz TBM. 

W okresie eksploatacji tunele szlakowe i hale na stacjach będą się znajdowały pod ziemią. Hałas 
związany z podziemnym ruchem pociągów nie będzie miał wpływu na warunki akustyczne w 
środowisku zewnętrznym. Głównym źródłem hałasu przedostającego się do otoczenia mogą być 
wentylatory wentylacji podstawowej. Są one zlokalizowane w wentylatomiach stacyjnych i 
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szlakowych, a hałas związany z ich pracą oddziaływać może na środowisko za pośrednictwem 
kanałów wentylacyjnych i powiązanych z nimi terenowych czerpnio-wyrzutni powietrza. 

Dla zagwarantowania wymaganych standardów środowiska przewiduje się zastosowanie 
odpowiedniego układu tłumiącego w wentylatomi lub na odcinku kanału po stronie kraty nawiewnej 
na peron. 
W celu ochrony przed hałasem w pkt 1.2.67. - 1.2.74. i 1.3.23. - 1.3.25. sentencji niniejszej decyzji 
wskazano niezbędne warunki do uwzględnienia w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

Na etapie realizacji i eksploatacji będą wytwarzane typowe dla tego rodzaju inwestycji odpady. 

Gospodarka odpadami odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie 
przewiduje się, aby przedmiotowe odpady negatywnie wpływały na środowisko. Ponadto, w celu 
prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami w pkt 1.2.75 - 1.2.79. sentencji niniejszej decyzji 
wskazano odpowiednie warunki. 

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika konieczność nałożenia analizy porealizacyjnej, w związku z 
powyższym Regionalny Dyrektor w pkt 4 sentencji niniejszej decyzji wskazał brak potrzeby 
nakładania obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej. 

W wyniku przeprowadzonej w raporcie ooś analizy w najbliższym otoczeniu nie stwierdzono 
występowania zabytków nieruchomych, wpisanych do Rejestru Zabytków Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Najbliższym zabytkiem są obiekty Fortu IV Chrzanów, zbudowanego w 
latach 1883-1890, wpisane do rejestru pod nr 739. Obiekty te oddalone są o ok. 200 m od 
wschodniego toru. 

W granicach analizowanego pasa zidentyfikowano natomiast 2 obiekty figurujące w Gminnych 
Ewidencjach Zabytków. Są to: 
- dom w obrębie Wsi Chrzanów, przy ul. Szeligowskiej 28 (ID BEM01198) - ok. 95 m od 

wschodniego toru, 
- aleja drzew do folwarku Mory (ID BEM01204) - południowy fragment alei znajduje się w 

zachodniej części terenu przeznaczonego pod ST? Mory. Drzewa (objęte ochroną również jako 
pomnik przyrody) rosną wzdłuż ulicy Mory. 

Budowa przedmiotowego odcinka II linii metra nie spowoduje konieczności wyburzenia ww. 
obiektów. 

Analiza przewidzianych do wykorzystania urządzeń, potencjalnych zagrożeń środowiska oraz 
przyjętych środków minimalizujących skutki ich wystąpienia pozwala stwierdzić, że na terenie 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą miały miejsce poważne awarie. 

Nie przewiduje się istotnych zmian w krajobrazie, jak również istotnych zmian morfologii terenu 
w związku z podjęciem realizacji analizowanego przedsięwzięcia. Wszystkie przebudowywane 
i nowopowstałe elementy będą realizowane na terenie już przekształconym antropogenicznie. Poprzez 
wykorzystanie architektury o wysokich walorach estetycznych inwestycja wpisywać się będzie we 
właściwe kształtowanie przestrzeni i struktur urbanistycznych o miejskim charakterze. 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udziału w 
każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stosownie do art. 49 Kpa oraz art. 74 ust. 
3 ustawy ooś strony były zawiadomione o czynnościach Regionalnego Dyrektora poprzez 
obwieszczenia. Obwieszczenia umieszczane były na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie, Urzędu Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Warszawie. Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy ooś dane o wniosku o wydanie decyzji i o decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o środowisku i jego ochronie. 
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w związku z art. 30 ustawy ooś Regionalny Dyrektor zapewnił możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana była ocena oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. Na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy organ prowadzący postępowanie podał 
do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana 
w sprawie, organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i 
uzgodnienia, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w 
któiym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu 
składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania, oraz organie 
właściwym do rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków. Ww. informacje umieszczane były na 
tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawa, Urzędu Gminy Ożarów Mazowiecki, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Regionalny Dyrektor obwieszczeniem, znak: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.43, wyznaczył termin 
udziału społeczeństwa od 12 września 2019 r. do 11 października 2019 r. W przewidzianym do tego 
terminie do organu uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia złożyli: 

1. Elżbieta Chmielewska - zawiadomienie z dnia 27.09.2019 r., przekazane za pośrednictwem 
platformy e-PUAP, 

2. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 11 paździemika 2019 r. z załącznikiem, 
3. Piotr Chmielewski - wniosek z dnia 11 paździemika 2019 r. przekazany za pośrednictwem 

platformy e-PUAP - data złożenia podpisu w dniu 11 paździemika 2019 r., godzina 23:57. 

Tab. 2. Sposób wykorzystania uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa 
przedstawiono w tabeli umieszczonej poniżej: 
Lp. WNIOSKI I UWAGI STANOWISKO ORGANU 

1. Elżbieta Chmielewska - zawiadomienie z dnia 27.09.2019 r., przekazane za pośrednictwem 
platformy e-PUAP 

1.1. 

Zawiadomienie o upoważnieniu 
Piotra Chmielewskiego do 
reprezentowania w przedmiotowym 
postępowaniu z wnioskiem o 
dołączenie do akt sprawy. 

Wniosek został uwzględniony. Elżbieta Chmielewska, 
zgodnie ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, posiada 
przymiot strony w przedmiotowym postępowaniu. 

1.2. 

Wniosek na podstawie art. 63 § 4 
kpa, w związku z art. 217 § 3 kpa, o 
potwierdzenie doręczenia ww. 
zawiadomienia oraz o wskazanie 
numem kancelaryjnego 
zarejestrowania tego pisma. 

W dniu 3 paździemika 2019 r. pismem, znak: WOOŚ-
11.4210.54.2017.MC.44, Regionalny Dyrektor wezwał 
do usunięcia braków w ww. wniosku. W dniu 30 
stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor, z uwagi na 
nieusunięcie braków w ww. wniosku zgodnie z ww. 
wezwaniem, pozostawił wniosek bez rozpoznania 
pismem, znak: WOOŚ-11.4210.54.2017.MC.48. 

2. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 11 października 2019 r. z załącznikiem 

2.1. 
Wniosek o niewydawanie decyzji do 
momentu rozpatrzenia wszystkich 
uwag w przedmiotowej sprawie. 

Regionalny Dyrektor po przeanalizowaniu wszystkich 
uwag i wniosków złożonych do postępowania odniósł się 
do nich w treści niniejszej decyzji. 

2.2. 

Uwagi dotyczące: pozbawienia dostępu 
do działki nr 16, 3/13, %, silnego 
oddziaływania na siedlisko w związku 
z metodą odkrywkową na etapie 
budowy i eksploatacji inwestycji, 
odwodnienie terenu w trakcie budowy, 
uschnięcie cennych gatunków, 
wycinka ekosystemu stworzonego od 
1973 r. 

Regionalny Dyrektor informuje, że kwestie dotyczące 
projektowania przekraczają kompetencje organu 
przewidziane ustawą ooś. Regionalny Dyrektor związany 
jest treścią wniosku i nie decyduje o zakresie 
przedsięwzięcia. 

W odniesieniu do stwierdzenia, że na działce nr ew. 16 
z obr. 6-13-09, rosną 45 letnie drzewa pomniki 
przyrody podlegające ustawie o ochronie przyrody, 
informuje się że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o 
ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze 
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o 
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szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 
odznaczające się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, 
głazy narzutowe oraz jaskinie. Zgodnie z art. 44 ust.l 
WW. ustawy ustanowienie pomnika przyrody, 
stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego 
lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w 
drodze uchwały rady gminy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, tj. przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego w tym Rozporządzenie 
Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 
r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
położonych na terenie powiatu warszawskiego (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2009 r. nr 124 poz. 3639), drzewa 
rosnące na przedmiotowej działce nie są pomnikami 
przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. 

Jednocześnie planowane usunięcie drzew, krzewów i 
roślinności zielnej będzie stanowiło lokalną stratę 
miejsc występowania gatunków zwierząt, niemniej z 
uwagi na zakres i skalę prac strata ta nie będzie 
znacząca. W związku z występowaniem w omawianej 
okolicy terenów otwartych, nieprzekształconych 
antropogenicznie, wspomniane grupy zwierząt będą 
miały możliwość znalezienia stanowisk, siedlisk 
zastępczych. 

Zaznacza się, że wszelkie rekompensaty i 
odszkodowania za zniszczenie roślinności, 
w przypadku konieczności jej usunięcia w związku z 
realizacją przedmiotowej inwestycji, pozostają poza 
kompetencjami Regionalnego Dyrektora. 

Ponadto należy wskazać, że w sentencji niniejszej 
decyzji w celu ograniczenia negatywnego wpływu 
inwestycji na rośliny i zwierzęta w trakcie jej realizacji, 
wskazano szereg warunków uwzględniających 
konieczność ochrony wartości przyrodniczych. Warunki 
te, zawarte w pkt 1.2.1, 1.2.9., 1.2.11., 1.2.12. i 1.2.14. 
sentencji niniejszej decyzji, obejmują m.in.: 
1. dokonanie oględzin terenu przed wycinką drzew i 

uzyskanie decyzji derogacyjnej z zakresu ochrony 
gatunkowej w przypadku występowania gatunków 
chronionych i ich siedlisk, 

2. ochronę pni, koron i systemów korzeniowych 
drzew pozostający do adaptacji zgodnie 
ze sztuką ogrodniczą, 

3. prowadzenie prac związanych z wycinką drzew i 
krzewów pod nadzorem przyrodniczym, 

4. kontrolę terenu na obecność zwierząt przed i w 
trakcie prowadzenia prac, a także przed 
zasypywaniem wykopów, 

5. zabezpieczenie wykopów w sposób 
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uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz 
umożliwienie wycofania się zwierząt z terenu 
objętego pracami lub w przypadku braku 
możliwości takiego wycofania przeniesienie 
zwierząt poza teren inwestycji, w dogodne dla nich 
siedliska. 

Jednocześnie, w odniesieniu do oddziaływania 
inwestycji na środowisko, w sentencji niniejszej decyzji 
Regionalny Dyrektor określił niezbędne do 
uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji 
inwestycji warunki z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej, gospodarki odpadowej, ochrony przed 
hałasem, ochrony powietrza oraz przyrody, a także 
wskazał konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w 
ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o 
której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz 
konieczność wykonania badań monitoringowych. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że na etapie ponownej 
oceny zostaną przeprowadzone analizy oddziaływania 
inwestycji na środowisko uwzględniające aktualizację i 
weryfikację założeń i warunków określonych w decyzji 
środowiskowej. 

Dodatkowo, w toku prowadzonego postępowania 
Regionalny Dyrektor uzyskał opinie PPISl i PPIS2, 
organów powołanych do realizacji zadań z zakresu 
zdrowia publicznego, m.in. w celu ochrony zdrowia 
ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych, a także uzgodnienie 
RZGW, wyspecjalizowanego organu w sprawach ocen 
wodnoprawnych, które to stanowiska organów znalazły 
odzwierciedlenie w sentencji niniejszej decyzji. 

Ponadto, w dniu 23 października 2019 r. pismem, znak: 
WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.45 oraz w dniu 15 
listopada 2019 r., pismem, znak: WOOŚ-
11.4210.54.2017.MC.46, Regionalny Dyrektor wystąpił 
do Pełnomocnika Inwestora o odniesienie się do części 
uwag i wniosków złożonych w trakcie postępowania 
administracyjnego - w dniu 18 listopada 2019 r. oraz w 
dniu 4 grudnia 2019 r. wpłynęły pisma, znak: 
1P/421/2019/EG oraz IP/436/2019/EG. 
W WW. pismach wskazano, że korpus stacji został 
zaprojektowany tak, aby całkowicie mieścił się w 
korytarzu przeznaczonym dla metrą zaś lokalizacja przejść 
podziemnych i wyjść uwzględnia docelową szerokość ul. 
Sochaczewskiej. Windy i czerpnio-wyrzutnia powietrza 
zostały tak usytuowane, aby w jak najmniejszym stopniu 
ingerować w przyszłe zagospodarowanie działek, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu przewidzianych projektem 
planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. Wycinka 
istniejącej zielem jest ograniczona do niezbędnego 
minimum (kolizja z wykopem), a drzewa nadąjące się do 
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adaptacji zostaną przesadzone. Dodatkowo nie będzie 
zachodziło zjawisko leja depresji, gdyż przyjęte metody 
budowy (w tym: tunele drążone tarczą TBM, ściany 
szczelinowe stacji, przegrody przeciwfiltracyjne), 
ograniczają odwodnienie wyłącznie do obrysu 
realizowanych obiektów budowlanych metra i nie 
wpływają na poziom zwierciadła wód podziemnych. 
Dodatkowo, wskazano, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1186, ze zm.), inwestycja będzie realizowana 
z poszanowaniem interesów osób trzecich, w 
szczególności poprzez zapewnienie stałego dostępu do 
drogi publicznej. Ponadto, z uwagi na obecny stan 
zagospodarowania otoczenia w rejonie ul. Sochaczewskiej 
(wąska lokalna ulica, bez chodników i odwodnienia, brak 
wodociągu i kanalizacji), nie ulega wątpliwości, że po 
wybudowaniu metra, dostępność nieruchomości w tym 
rejonie ulegnie znacznej poprawie. 

2.3. 

Wniosek o wizję lokalną przed 
wydaniem decyzji. 

Wniosek nieuwzględniony. 
Regionalny Dyrektor nie widział potrzeby do 
przeprowadzenia oględzin. 
Organ stoi na stanowisku, że przedłożony przez 
Inwestora raport ooś wraz z uzupełnieniami został 
sporządzony zgodnie z wymogami art. 66 ustawy ooś i 
zawiera wszystkie wymagane informacje niezbędne do 
dokonania oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko. 

3. Piotr Chmielewski - wniosek z dnia 11 października 2019 r. przekazany za pośrednictwem 
platformy e-PUAP 

3.1. Wniosek o uzupełnienie akt sprawy o 
raport. 

Pismem z dnia 4 listopada 2019 r., znak: WOOS-
rV.402.1037.2019.HD, Regionalny Dyrektor 
poinformował o możliwościach zapoznania się z 
całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie oraz o 
miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu oraz 
terminie. 

3.2. 

Wniosek o zawiadamianie o czasie, w 
którym udostępnienie będzie możliwe 
w siedzibie urzędu. 

Pismem z dnia 4 listopada 2019 r., znak: WOOS-
rV.402.1037.2019.HD, Regionalny Dyrektor 
poinformował o możliwościach zapoznania się z 
całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie oraz o 
miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu oraz 
terminie. 

3.3. 

Wniosek na podstawie 36 kpa o 
przeprowadzenie rozprawy 
administracyjnej otwartej dla 
społeczeństwa 

Wniosek nieuwzględniony. 
Organ stoi na stanowisku, że nie zaszły przesłanki 
uzasadniające przeprowadzenie rozprawy administracyjnej 
w trakcie procedowania (zgodnie z art. 89 Kpa), z uwagi 
na fakt, że nie jest to obligatoryjne, nie przyspieszy 
postępowania ani go nie uprości, podczas gdy Regionalny 
Dyrektor wyznaczył termin przeprowadzenia udziału 
społeczeństwa. 
Organ stoi na stanowisku, że przedłożony przez 
Inwestora raport ooś wraz z uzupełnieniami został 
sporządzony zgodnie z wymogami art. 66 ustawy ooś i 
zawiera wszystkie wymagane informacje niezbędne do 
dokonania oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko. 

3.4. 

Wniosek o zawiadomienie o zebraniu 
całokształtu materiału dowodowego w 
sprawie. 

Obwieszczeniem z dnia 9 grudnia 2019 r. Regionalny 
Dyrektor wyznaczył siedmiodniowy termin dający 
możliwość zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie 
dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ww. 
obwieszczenie umieszczane było na tablicy ogłoszeń 

22 



Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Warszawie, Urzędu Gminy Ożarów Mazowiecki oraz 
Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa, a także w 
Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warszawie. Terminy 
uwidocznienia obwieszczeń wydanych w trakcie 
postępowania administracyjnego były dotrzymane, w 
związku z czym nastąpiło skuteczne doręczenie. 

3.5. 

Wniosek o przesłanie potwierdzenia 
doręczenia pisma w formie dokumentu 
elektronicznego opatrzonego 
bezpiecznym podpisem 
elektronicznym oraz numeru 
kancelaryjnego. 

Pismem z dnia 4 listopada 2019 r., znak: WOOŚ-
rV.402.1037.2019.HD, Regionalny Dyrektor 
poinformował wnoszącego o doręczeniu pisma i numerze 
kancelaryjnym, pod jakim zostało ono zarejestrowane. 

w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach do organu uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia złożyli: 

1. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 4 marca 2019 r. z załącznikami, 
2. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 15 kwietnia 2019 r. z załącznikami, 
3. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 2 sierpnia 2019 r. wraz z załącznikiem - pismem skierowanym 

do Metra Warszawskiego Sp. z o.o., 
4. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 28 sierpnia 2019 r. wraz z załącznikiem - pismem 

skierowanym do Metra Warszawskiego Sp. z o.o., 
5. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 11 listopada 2019 r. z załącznikami, 
6. Janusz Szelenbaum -pismo z dnia 13 stycznia 2020 r. z załącznikami, 
7. Piotr Chmielewski - wniosek z dnia 27 stycznia 2020 r. przekazany za pośrednictwem platformy 

e-PUAP, 
8. Elżbieta Chmielewska - wniosek z dnia 30 stycznia 2020 r. przekazany za pośrednictwem 

platformy e- PUAP, 
9. Sławomir Płoch - pismo z dnia 11 grudnia 2019 r. (data złożenia - osobiście w dniu 30 

stycznia 2020 r.), 
10. Sławomir Płoch - pismo z dnia 12 grudnia 2019 r. (data złożenia - osobiście w dniu 30 

stycznia 2020 r.), 
11. Sławomir Płoch - pismo z dnia 14 grudnia 2019 r. (data złożenia - osobiście w dniu 30 

stycznia 2020 r.), 
12. Sławomir Płoch - pismo z dnia 15 grudnia 2019 r. (data złożenia - osobiście w dniu 30 

stycznia 2020 r.). 

Tab. 3. Sposób wykorzystania ww. uwag i wniosków przedstawiono w tabeli umieszczonej poniżej: 
Lp. WNIOSKI lUWAGI STANOWISKO ORGANU 
1. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 4 marca 21 119 r. wraz z załącznikami 

1.1. 

Brak zgody wobec założeń realizacji III 
etapu odcinka zachodniego II linii metra 
stacje Połczyńska/Sochaczewska. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 
Organ po przeprowadzeniu wielokryterialnej analizy 
poszczególnych wariantów przedsięwzięcia, w tym po 
uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych, 
ekonomicznych i społecznych uznał, że wariant 1 jest 
rozwiązaniem najkorzystniejszym względem 
poszczególnych uwarunkowań. 
Wariant 1 został wskazany przez Regionalnego 
Dyrektora jako wariant realizacji planowanego 
przedsięwzięcia. Dla tego wariantu zostały określone 
warunki wskazane w sentencji decyzji. 
Ponadto, w dniu 23 października 2019 r. pismem, znak: 

23 



WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.45 oraz w dniu 15 listopada 
2019 r., pismem, znak: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.46, 
Regionalny Dyrektor wystąpił do Pełnomocnika 
Inwestora o odniesienie się do części uwag i wniosków 
złożonych w trakcie postępowania administracyjnego -
w dniu 18 listopada 2019 r. oraz w dniu 4 grudnia 2019 
r. wpłynęły pisma, znak: IP/421/2019/EG oraz 
IP/436/2019/EG. 
Zgodnie z ww. pismami, lokalizacja stacji metra Cl 
wynika m. in. z dokumentów strategicznych m. st. 
Warszawy, w tym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy 
(Uchwała nr LXXXII/2746/2006 z 10.10.2006 r. ze zm.), a 
także projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Chrzanową wprowadzającego 
korytarz dla metra pokrywający się z pasem drogowym 
ulicy Sochaczewskiej. 

1.2. 
Brak zgody na rozległą ingerencję w 
prywatną przestrzeń życiową jaką jest 
realizacja przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 

1.3. 

Uwaga, że ingerencja w działki nr 15 i 16 z 
obrębu 6-13-09 w Warszawie doprowadzi do 
całkowitej ich dewastacji zmieniając ich 
charakter i funkcje. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 

1.4. 

Uwagi, że nie do zaakceptowania są 
następujące zmiany: 
dla działki nr 16 - likwidacja wjazdu na 
posesję, zabranie ogrodu, nowa propozycja 
wjazdu na posesję, która wypada na środek 
obecnego ogrodu, m.in. na rosnącą tam 
451etnią czereśnię oraz 451etnią lipę, 
usytuowanie wejścia do metra na wprost 
obecnego wejścia na posesję i do domu. 
Dla działki nr 15 - zabranie zasadzonych 
drzew, nieuwzględnienie wjazdu na działkę. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 

1.5. 

Żądanie przeniesienia całej infrastruktury, 
która została niewłaściwie zaplanowana na 
WW. działkach lub zaproponowanie innego, 
akceptowalnego rozwiązania. 

Ponadto, kwestie o których mowa we wniosku 
przekraczają kompetencje Regionalnego Dyrektora 
określone przepisami ustawy ooś w zakresie ocen 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie są 
przedmiotem rozpoznania w prowadzonym przez ten 
organ postępowaniu. 

1.6. 

Sprzeciw wobec nierównego traktowania w 
kontekście innych podmiotów posiadających 
działki przy ul. Sochaczewskiej i 
Połczyńskiej. 

Regionalny Dyrektor informuje, że kwestie dotyczące 
projektowania przekraczają kompetencje organu 
przewidziane ustawą ooś. Regionalny Dyrektor związany 
jest treścią wniosku i nie decyduje o zakresie 
przedsięwzięcia. 
Ponadto, zgodnie z pismem Pełnomocnika z dnia 18 
listopada 2019 r., znak: IP/421/2019/EG, w ocenie 
Wnioskodawcy proponowane przez wnoszącego 
alternatywne umiejscowienie obiektów metrą 
dorowadziłoby do wywłaszczenia właścicieli sąsiednich 
nieruchomości, a Wnioskodawca nie jest uprawniony do 
preferowania interesów jednych właścicieli kosztem 
pozostałych. 
Dodatkowo, wskazano, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1186 ze zm.), inwestycja będzie realizowana z 
poszanowaniem interesów osób trzecich, w szczególności 
poprzez zapewnienie stałego dostępu do drogi publicznej. 
Ponadto, z uwagi na obecny stan zagospodarowania 
otoczenia w rejonie ul. Sochaczewskiej (wąska lokalna 
ulica, bez chodników i odwodnienia, brak wodociągu i 
kanalizacji), nie ulega wątpliwości, że po wybudowaniu 
metrą dostępność nieruchomości w tym rejonie ulegnie 
znacznej poprawie. 

1.7. 

Żądanie współpracy z Metrem w 
przedmiotowej sprawie. 

W dniu 23 października 2019 r. pismem, znak; WOOŚ-
11.4210.54.2017.MC.45 oraz w dniu 15 listopada 2019 
r., pismem, znak: WOOŚ-I1.4210.54.2017.MC.46, 
Regionalny Dyrektor wystąpił do Pełnomocnika 
Inwestora o odniesienie się do części uwag i wniosków 
złożonych w trakcie postępowania administracyjnego -
w dniu 18 listopada 2019 r. oraz w dniu 4 grudnia 2019 
r. wpłynęły pisma, znak: 1P/421/2019/EG oraz 
IP/436/2019/EG uwzględniające ww. kwestie. 

2. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 15 kwietnia 2019 r. wraz z załącznikami 

2.1. 
Kategoryczny sprzeciw wobec realizacji 
przedmiotowej inwestycji i podtrzymanie 
stanowiska z pisma z dnia 4 marca 2019 r. 

Odpowiedźjak w Tab. 3 pkt 1.1. 

2.2. Uwaga 0 braku odpowiedzi ze strony Metra 
na kierowane tam pisma. Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 1.7. 

2.3. 

Uwaga o braku konsultacji społecznych z 
właścicielami gruntów, na których zostaną 
zrealizowane stacje metra. 

Obwieszczeniem, znak: WOOŚ-
11.4210.54.2017.MC.43, wyznaczył termin udziału 
społeczeństwa od 12 września 2019 r. do 11 
października 2019 r., wskazując że w ww. terminie 
istnieje możliwość składania uwag i wniosków do 
prowadzonego postępowania przez każdego tvm 
zainteresowanego. Dodatkowo w ww. obwieszczeniu 
Regionalny Dyrektor poinformował, że Strony 
postępowania mają możliwość składania uwag i 
wniosków do prowadzonego postępowania przez eały 
okres jego trwania. 

2.4. 

Uwaga o nieuwzględnieniu w projekcie 
wjazdów do posesji na działkach o nr 15 i 
16. 

Regionalny Dyrektor informuje, że kwestie dotyczące 
projektowania przekraczają kompetencje organu 
przewidziane ustawą ooś. Regionalny Dyrektor związany 
jest treścią wniosku i nie decyduje o zakresie 
przedsięwzięcia. 

2.5. 

Sprzeciw wobec przesunięcia wjazdu do 
domu, ponieważ będzie się to wiązało z 
wycinką 4 wiekowych drzew, wyburzeniem 
wewnętrznego muru przeciwwietrznego, 
posadowieniem wjazdu na 3 wlotach do 
szamba, które trzeba opróżniać, 
nieuzasadnionym niszczeniem ekosystemu, 
brutalnym wejściem w sferę prywatności, 
nieuzasadnionym względami społecznymi, 
niefunkcjonalnym, utrudniającym podjazd 
pod schody domu. 

Odpowiedźjak w Tab. 2 pkt 2.2. 

2.6. Uwaga o niedostosowaniu konstrukcji domu 
na działce nr 16 do oddziaływań, które Odpowiedźjak w Tab. 2 pkt 2.2. 
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będzie powodować przedmiotowa 
inwestycja. 

2.7. 

Uwaga, że każde zbliżenie do domu -
planowane wejście do metra będzie się 
wiązać z głębokimi wykopami, drganiami, 
wibracjami, odwodnieniem terenu, 
obniżeniem poziomu wód gruntowych, co 
może spowodować rozszczelnienie szamba i 
skażenie środowiska, może nastąpić również 
destabilizacja gruntu pod domem, spękania 
fundamentów, osiadanie domu, a także 
zniszczenie domu. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 

2.8. 

Uwaga dotycząca licznych nasadzeń zieleni, 
w tym cennych gatunków, które są ostoją i 
siedliskiem zwierząt oraz które także chronią 
przed zanieczyszczeniem powietrza. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 

2.9. 

Obawa dotycząca źródła poboru wody na 
realizację inwestycji - brak sieci 
wodociągowej oraz odprowadzenia ścieków 
na etapie realizacji i eksploatacji. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 

2.10. 

Uwaga dotycząca kwestii odszkodowania w 
związku z budową domu o wzmocnionej 
konstrukcji na działce o nr 15, który będzie 
odporny na oddziaływania realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

Regionalny Dyrektor informuje, że kwestie dotyczące 
odszkodowania i projektowania przekraczają kompetencje 
organu przewidziane ustawą ooś. 

2.11. 

Uwagi dotyczące kwestii odszkodowania za 
dodatkowe koszty domu na działce o nr 15, 
za uszkodzenie domu i jego zniszczenie na 
działce o nr 16, za zniszczenie cennych 
drzew, ekosystemu na działce o nr 16 i 
skutkach ekologicznych, odwodnieniu 
terenu. 

Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 2.10. i Tab. 2 pkt 2.2. 

2.12. 

Wniosek o nieprojektowanie wyjścia z metra 
na działce o nr 16, ale o zaprojektowanie 
wyjścia z metra od granicy działki o nr 16 a 
wjazdem na działkę o nr 15 na działce o nr 
15. 

Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 2.10. 

2.13. Uwaga dotycząca utraty licznej ilości 
cennych drzew na działce o nr 16 i 15. Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 

2.14. 

Wniosek o ograniczenie do minimum 
obszaru pozyskiwanego przez Miasto 
Stołeczne Warszawa na cel realizacji 
przedmiotowej inwestycji, w szczególności 
w odniesieniu do działki o nr 16. 

Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 2.10. 

2.15. 
Wniosek o zachowanie jodły kałifomijskiej 
na styku działki nr 16 i działki w posiadaniu 
firmy SAMKO. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 

2.16. 

Uwaga, że przeprojektowanie lokalizacji 
przystanka autobusowego na działkę nr 15, 
które rozwiązuje problem przeniesienia 
wejścia do metra z działki nr 16 na działkę nr 
15 i pozwala na zachowanie wjazdu na 
działkę nr 16. 

Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 2.10. 

2.17. Uwaga dotycząca bezzasadności realizacji Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 2.10. 
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dużej ilości wyjść ze stacji końcowej Mory z 
uwagi na okoliczną infrastrukturę, typ 
zabudowy, niskie natężenie ruchu w okolicy, 
koszty społeczne. 

2.18. 

Wniosek o instalację wysokich ekranów 
akustycznych na działkach o nr 15 i 16 na 
czas budowy stacji. 

W sentencji niniejszej decyzji Regionalny Dyrektor 
wskazał na konieczność uwzględnienia licznych 
zabezpieczeń akustycznych w trakcie realizacji i 
eksploatacji niniejszej inwestycji w celu dochowania 
standardów jakości środowiska, w tym dopuszczalnych 
poziomów hałasu na zabudowie chronionej akustycznie. 
W sentencji niniejszej decyzji wskazano m.in. parametry 
akustyczne wykorzystywanego do realizacji inwestycji 
sprzętu, ilość i rodzaj wykorzystywanych maszyn, ekrany 
akustyczne konieczne do zainstalowania na etapie 
realizacji i eksploatacji inwestycji, konieczność lokalizacji 
mobilnych, tymczasowych ekranów akustycznych, 
konieczność wyposażenia urządzeń technicznych i 
stacjonarnych w zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz 
środki ochrony akustycznej. Jednocześnie należy 
zaznaczyć, że na etapie ponownej oceny zostaną 
przeprowadzone m.in. analizy akustyczne 
uwzględniające aktualizację i weryfikację zabudowy 
podlegającej ochronie akustycznej oraz 
uszczegółowienie rozwiązań technicznych. Ich wyniki 
wskażą na możliwość modyfikacji lokalizacji, jak i 
parametrów technicznych m.in. ekranów akustycznych 
określonych w decyzji środowiskowej. 

2.19. Prośba o odpowiedź na pismo. Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.1. 

3. 
Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 2 sierpnia 2019 r. wraz z załącznikiem - pismem skierowanym do 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 

3.1. 

W piśmie skierowanym do Inwestora 
znalazły się następujące uwagi: sprzeciw z 
żądaniem zmiany niektórych elementów 
projektu stacji metra Cl „Karolin" oraz 
wniosku o ustalenie lokalizacji linii 
kolejowej, wniosek o zmiany w projekcie 
stacji metra Cl „Karolin" oraz o wskazanie 
przyczyn wywłaszczenia znacznej części 
powierzchni działek ew. nr 3/4 i 3/13, uwaga 
dotycząca zamierzeń, które są całkowicie 
zbędne do funkcjonowania metra, a stanowią 
drastyczną ingerencję w posesje, argumenty 
wskazujące na bezzasadność lokalizacji 
wyjścia z metra na terenie działki nr 16, 
kwestie dotyczące ochrony prawa własności 
zgodnie z Konstytucją i ochrony praw 
człowieka. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 
Ponadto, kwestie o których mowa we wniosku 
przekraczają kompetencje Regionalnego Dyrektora 
określone przepisami ustawy ooś w zakresie ocen 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie są 
przedmiotem rozpoznania w prowadzonym przez ten 
organ postępowaniu. 

4. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 28 sierpnia 2019 r. wraz z załącznikiem - pismem skierowanym do 
Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 

4.1. 

W piśmie skierowanym do Inwestora 
znalazły się następujące uwagi: uwaga 
dotycząca zamierzeń, które są całkowicie 
zbędne do funkcjonowania metra, 
nieracjonalność projektu, bezcelowość 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. 
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lokalizacji wejścia do stacji Cl i brak 
istotności z punktu widzenia interesu 
publicznego, bezzasadność lokalizacji 
czerpnio wyrzutni na działce nr 16, uwaga 
wskazująca, że rezygnacja z budowy tego 
wejścia pozwoli na zaoszczędzenie środków 
publicznych. 

5. Janusz Szelenbaum - pismo z dnia 11 listopac a 2019 r., z załącznikami 

5.1. 
Podtrzymanie stanowiska z pisma z dnia 
11.10.2019 r. o przeprowadzenie wizji 
lokalnej. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.3. 

5.2. 

Uwaga dotycząca nieaktualności projektu 
stacji Cl, który jest częścią przedmiotowej 
inwestycji, a aktualnej wersji procedowanej 
u Wojewody. 

Regionalny Dyrektor informuje, że kwestie dotyczące 
projektowania przekraczają kompetencje organu 
przewidziane ustawą ooś. Regionalny Dyrektor związany 
jest treścią wniosku i nie decyduje o zakresie 
przedsięwzięcia. 

5.3. 

Uwaga dotycząca obecności siedliska z 
domem jednorodzinnym niezabezpieczonym 
przed skutkami oddziaływania metra, z 
ekosystemem z cennymi gatunkami drzew z 
1973 r. 

Odpowiedźjak w Tab. 2 pkt 2.2. oraz Tab.3. pkt 2.18. 

5.4. 

Uwaga dotycząca niewykorzystania innych 
istniejących możliwości, a także 
niedostosowanie wyjść do potrzeb 
społecznych, brak słuszności 2 wyjść z metra 
na działki nr 16 i 15 (siedliska), bezsensowne 
marnowanie środków publicznych oraz 
współfinansowanych z Unii Europejskiej, 
bezprawny zabór wjazdu na posesję nr 16, 
usytuowanie wyjścia z metra na mur firmy 
SAMKO, zainstalowanie windy i 
czerpniowyrzutni na działce nr 16. 

Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 3.1. 

5.5. Wniosek o przeprojektowanie wyjść z metra 
na działkach nr 16 i 15. Odpowiedźjak w Tab. 3 pkt 5.2. 

5.6. 

Uwaga - ograniczona widoczność na drodze 
zlokalizowanej na trasie z wejścia metra oraz 
wskazanie zalet lokalizacji wyjścia z metra 
na działce nr 14. 

Odpowiedźjak w Tab. 3 pkt 5.2. 

5.7. Uwaga dotycząca zniszczenia cennych 
ekosystemów na działkach o nr 15 i 16. Odpowiedźjak w Tab. 2 pkt 2.2. 

5.8. 

Uwaga dotycząca lokalizacji 
czerpniowyrzutni, która będzie powodować 
silne oddziaływania akustyczne, a także 
zniszczy florę i faunę. 

Odpowiedźjak w Tab. 2 pkt 2.2. oraz Tab.3. pkt 2.18. 

5.9. 
Uwaga dotycząca pozbawienia wody -
likwidacja studni na styku działek 3/5 i 3/3 -
jedynego źródła wody. 

Odpowiedźjak w Tab. 2 pkt 2.2. 

5.10. 
Uwaga dotycząca lokalizacji podziemnych 
elementów metra, co spowoduje brak wody i 
ograniczenie terenów biologicznie czynnych. 

Odpowiedźjak w Tab. 2 pkt 2.2. 

5.11. 

Uwaga dotycząca degradacji środowiska, 
obniżenia lustra wody, utrata życia i zdrowia 
na skutek zawalenia się domu, zniszczenie 
roślinności i brak wody związany z 

Odpowiedźjak w Tab. 2 pkt 2.2. oraz Tab.3. pkt 2.18. 
Ponadto, organ stoi na stanowisku, że przedłożony 
przez Inwestora raport ooś wraz z uzupełnieniami został 
sporządzony zgodnie z wymogami art. 66 ustawy ooś i 
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betonowaniem gruntu w trakcie drążenia 
tuneli, zmiana lokalnych przepływów wody, 
brak badania wód powierzchniowych i 
głębinowych, uwaga dotycząca konieczności 
utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania z uwagi na przekroczenie 
standardów jakości środowiska, mapy 
dotyczące stężenia zanieczyszczeń w 
powietrzu, w tym pyłu PM 10 dotyczące 
tylko ST? Mory, a powinny dotyczyć 
szerszego obszaru, mapy z oddziaływaniem 
hałasu w dzień i w nocy są niewiarygodne, 
nieuwzględnienie parku na działce nr 16, 
zagrożenie ekologiczne w związku ze 
skażeniem substancjami niebezpiecznymi i 
składowaniem niebezpiecznych odpadów, 
oddziaływania skumulowane związane z 
lokalizacją w środku osiedla domów 
jednorodzinnych stacji metra wraz z 
lokalizacją parkuj i jedź i obecnośeią 
TESCO. 

zawiera wszystkie wymagane informacje niezbędne do 
dokonania oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko. 
Raport obejmuje zakres inwestycji, na którą został 
złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Ponadto, ze zgromadzonej dokumentacji nie wynika 
konieczność utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania. 

5.12. Wniosek o przeprojektowanie stacji Cl. Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 5.2. 

5.13. 

Wniosek o zabezpieczenie działek 16 i 15 
wysokimi, przezroczystymi akustycznymi 
osłonami, łamanymi u góry, na etapie 
realizacji i eksploatacji inwestycji. 

Odpowiedź jak w Tab.3. pkt 2.18. 

6. Janusz Szelenbaum -pismo z dnia 13 stycznia 2020 r. z załącznikami, 

6.1. Podtrzymanie stanowiska z pisma z dnia 
11.11.2019 r. Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 5.1. 

6.2. 

Uwaga dotycząea niespójności projektu 
przedmiotowej inwestycji z mpzp, 
przeprojektowania wyjścia z metra bez 
poinformowania. 

W ocenie Regionalnego Dyrektora inwestycja jest zgodna 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Regionalny Dyrektor informuje, źe w pozostałym zakresie 
kwestie podnoszone we wniosku przekraczają 
kompetencje organu przewidziane ustawą ooś. 

6.3. 

Uwaga dotycząca pozbawienia jedynego 
źródła wody i dostępu do działek 3/3 i %, 
pozbawienie wjazdu na działkę nr 16, 
pozbawienie gruntów miejsca zamieszkania, 
ustanowienie ograniczenia pod oknami domu -
bezprawne przesyły mediów, bezprawne 
niszczenie ekosystemu, lokalizacja 
czerpniowyrzutni pod oknami domu oraz 
windy oraz wniosek o jej wykreślenie z 
projektu, lokalizacja przystanku autobusowego 
i oddziaływania z tym związane, 
nieuzasadnione społecznie wyjście z metra na 
działce 16, generujące bezpodstawne koszty, 
nieuzasadniony nadmiemy zabór gruntów, 
nieuwzględnienie interesu publicznego. 

Odpowiedź jak w Tab. 2 pkt 2.2. oraz Tab.3. pkt 2.18 

6.4. 

Uwaga dotycząca niezgodności z Dyrektywą 
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 189, 
str. 12 zpóźn. zm.). 

Odpowiedź jak w Tab.3. pkt 2.18. 
Ponadto, organ stoi na stanowisku, że przedłożony 
przez Inwestora raport ooś wraz z uzupełnieniami został 
sporządzony zgodnie z wymogami art. 66 ustawy ooś i 
zawiera wszystkie wymagane informacje niezbędne do 
dokonania oceny oddział3wania przedmiotowego 
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przedsięwzięcia na środowisko. 

6.5. 

Nadmierne i bezprawne wywłaszczenie 
niezgodne z art. 9g ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 710 z późn. zm.). 

Ww. przepis został uchylony stawą z dnia 19 września 
2007 r. 0 zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1374) i 
utracił moc w dniu 9 listopada 2007 r. 

6.6. 

Sprzeczność z wytycznymi Rozporządzenie 
Ministra Infrastmktury z dnia 17 czerwca 2011 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane metra 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859). 

OdpowiedźjakwTab. 3 pkt 5.2. 

Dodatkowo zgodnie z pismem Pełnomocnika z dnia 18 
listopada 2019 r. oraz z dnia 4 grudnia 2019 r., znak: 
1P/421/2019/EG oraz 1P/436/2019/EG, lokalizacja 
obiektów metra wypełnia zapisy ww. rozporządzenia. 

6.7. Odniesienie się do wyjaśnień inwestora jako 
niedorzecznych w kwestii windy. Odpowiedź jak w Tab. 3 pkt 5.2. 

6.8. 

Wniosek o zabezpieczenie działek 16 i 15 
wysokimi, przezroczystymi akustycznymi 
osłonami, łamanymi u góry, na etapie 
realizacji i eksploatacji inwestycji. 

Odpowiedź jak w Tab.3. pkt 2.18. 

7. Piotr Chmielewski - wniosek z dnia 27 stycznia 2020 r. przekazany za pośrednictwem platformy e-
PUAP 

7.1. 

Wniosek o umorzenie postępowania z 
powodu bezprzedmiotowości i naruszenia 
normy prawnej i ochrony wynikającej z 
powagi rzeczy osądzonej skutkującej w 
przypadku oddalenia wniosku pełnomocnika 
strony obligatoryjnym stwierdzeniem 
nieważności skarżonej przez stronę decyzji 
w postępowaniu odwoławczym. 
Uwaga, że prowadzone przez tutejszy organ 
postępowanie stało się bezprzedmiotowe w 
całości z uwagi na wcześniejsze ostateczne 
rozstrzygnięcie tożsamego wniosku 
inwestora przez Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy w decyzji z dnia 21 
grudnia 2017 r., nr 1591/OŚ/2017. 
Uwaga, że ponowne rozstrzygnięcie sprawy 
załatwionej już ostateczną decyzją jest 
możliwe tylko po uchyleniu pierwotnej 
decyzji, tym samym istnieje podstawa do 
stwierdzenia nieważności decyzji do sprawy 
uprzednio rozstrzygniętej inną ostateczną 
decyzją. 

W dniu 3 lutego 2020 r. Regionalny Dyrektor wydał 
postanowienie, znak: WOOŚ-11.4210.54.2017.MC.49, 
odmawiające wszczęcia postępowania w przedmiocie 
umorzenia postępowania zmierzającego do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, że w 
dniu 15 stycznia 2019 r. do Regionalnego Dyrektora 
wpłynął wniosek o nadanie niniejszej decyzji rygoru 
natychmiastowej wykonalności, mając na uwadze istotę 
i przesłanki art. 108 Kpa, argumentację zawartą we 
wniosku o nadanie ww. rygoru, a także zakres 
niniejszego wniosku Piotra Chmielewskiego, który 
pozostawał bez wpływu na zakres przedmiotowej 
decyzji. Regionalny Dyrektor po wydaniu w dniu 3 
lutego 2020 r. ww. postanowienia, kierując się zasadą 
zgodną z art. 35 § 1 Kpa, wydał w dniu 3 lutego 2020 r. 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
niniejszego przedsięwzięcia. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że wniosek odwołuje 
się do 3 wykluczających się trybów procedowania - o 
umorzenie postępowania, unieważnienie decyzji oraz 
trybu odwoławczego, w związku z tym, na podstawie 
tak skonstruowanego wniosku nie jest możliwe 
jednoznaczne określenie zakresu wniosku. 

7.2. 
Uwaga ponawiająca gotowość do udziału w 
rozprawie administracyjnej z wniosku z dnia 
11.10.2019r. 

Odpowiedź jak w Tab.2. pkt 3.3. 

8. Elżbieta Chmielewska - wniosek z dnia 30 stycznia 2020 r. przekazany za pośrednictwem platformy e-
PUAP 

8.1. 

Wniosek o przywrócenie terminu na 
wniesienie uwag w trybie art. 10 Kpa. 
Uwaga, że nie wniesiono pism procesowych 
w trybie art. 10 kpa z uwagi na oczekiwanie 
na wyznaczenie terminu rozprawy 
administracyjnej w celu umożliwienia 

Odpowiedź jak w Tab.2. pkt 3.3. 
Wniosek nieuwzględniony. Regionalny Dyrektor 
obwieszczeniem, znak: WOOŚ-I1.4210.54.2017.MC.43, 
wyznaczył termin udziału społeczeństwa od 12 września 
2019 r. do 11 października 2019 r., wskazując że w ww. 
terminie istnieje możliwość składania uwag i wniosków 
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wszechstronnej oceny dowodu. 
Uwagi dotyczące sposobu procedowania 
postępowania, w tym konieczności wydania 
postanowienia w sprawie przeprowadzenia 
rozprawy administracyjnej, podważenia 
skuteczności zawiadomienia zawierającego 
rażący błąd udowodniony wskazaniem w 
obwieszczeniu błędnego terminu 
ustawowego oraz brak pouczenia o 
pominięciu wniosków złożonych po upływie 
30 dni od dnia doręczenia, które spowoduje 
pozostawienie wniosków i uwag bez 
rozpatrzenia. 
Uwaga dotycząca zażalenia, ewentualnego 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
bądź odwołanie od decyzji, które będą 
dotyczyły zagadnień procesowych. 
Uwaga dotycząca niepoinformowania przez 
Regionalnego Dyrektora o 30-dniowym 
terminie na złożenie uwag i wniosków do 
postępowania, a zamiast którego został 
wyznaczony 7-dniowy termin bez podstawy 
prawnej. 
Uwaga dotycząca niewiedzy wynikającej z 
błędnego pouczenia zawartego w 
obwieszczeniu z dnia 9 grudnia 2019 r. 
Wniosek o odniesienie się do wcześniej 
przekazanego wniosku o przeprowadzenie 
rozprawy administracyjnej z uwagi na 
ekonomikę procesową przyspieszającą 
rozpatrzenie i wyjaśnienie uwag i 
wątpliwości oraz konieczność 
przeprowadzenia uzupełniającego 
postępowania dowodowego. 

do prowadzonego postępowania przez każdego tvm 
zainteresowanego. Dodatkowo w ww. obwieszczeniu 
Regionalny Dyrektor poinformował, że Strony 
postępowania mają możliwość składania uwag i 
wniosków do prowadzonego postępowania przez cały 
okres jego trwania. W ww. terminie wpłynęły pisma 
zarówno Elżbiety Chmielewskiej jak i Piotra 
Chmielewskiego - pełnomocnika Elżbiety 
Chmielewskiej. Dodatkowo, obwieszczeniem z dnia 9 
grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor wyznaczył również 
siedmiodniowy termin dający możliwość zapoznania się 
ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ww. obwieszczenia 
umieszczane były na tablicy ogłoszeń Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu 
Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Urzędu Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawa, a także w Biuletynie 
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Terminy uwidocznienia 
wszystkich obwieszczeń wydanych w trakcie 
postępowania administracyjnego były dotrzymane, w 
związku z czym nastąpiło skuteczne doręczenie. Mając 
na względzie art. 77 § 1 Kpa oraz art. 80 Kpa, 
Regionalny Dyrektor w sposób wyczerpujący zebrał i 
rozpatrzył cały materiał dowodowy i wydał niniejszą 
decyzję na podstawie całokształtu materiału 
dowodowego, mając na uwadze składane podczas 
postępowania uwagi i wnioski. W związku z 
powyższym, zarzuty w kwestii sposobu procedowania 
niniejszego postępowania są bezzasadne, z uwagi na 
fakt, że wszystkie czynności podejmowane przez 
Regionalnego Dyrektora oparte były na przepisach kpa i 
ustawy ooś. 

9. Sławomir Płoch - pismo z dnia 11 grudnia 2019 r. 

9.1. 

wskazano następujące uwagi i żądania: 
wyrażenie sprzeciwu wobec jakichkolwiek 
inwestycji na terenie działki o nr ewid. 12/3, 
obręb 6-13-04, przy ul. Szeligowskiej 47a w 
Warszawie, wezwanie m.in. Miasta 
Stołecznego Warszawy do odstąpienia od 
wszystkich działań zlokalizowanych na ww. 
działce oraz do dokonania wszelkich 
czynności związanych z ominięciem ww. 
działki. 
W ww. piśmie powołano się na regulacje art. 
64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 
ze zm.). 
Jednocześnie wnoszący w piśmie zobowiązał 
organ do zawiadomienia jednostki nadrzędnej 
o swoim stanowisku. 

Z uwagi na fakt, że treść i charakter wniosku wskazują, 
że odnosi się on do kwestii działań związanych z prawem 
własności, z podjęciem działań przez Miasto Stołeczne 
Warszawa i nie dotyczy postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora, pismem z 
dnia 3 lutego 2020 r., znak: WOOŚ-
11.4210.54.2017.MC.50, na podstawie art. 243 Kpa, 
Regionalny Dyrektor przekazał ww. wniosek zgodnie z 
właściwością do Miasta Stołecznego Warszawy, 
jednocześnie informując o tym Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. 

10. Sławomir Płoch - pismo z dnia 12 grudnia 2019 r. 
10.1. wskazano następujące uwagi i żądania: Z uwagi na fakt, że treść i charakter wniosku wskazują. 
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wyrażenie sprzeciwu wobec jakichkolwiek 
inwestycji na terenie działki o nr ewid. 12/3, 
obręb 6-13-04, przy ul. Szeligowskiej 47a w 
Warszawie, wezwanie Miasta Stołecznego 
Warszawy do odstąpienia od wszystkich 
działań zlokalizowanych na ww. działce oraz 
do dokonania wszelkich czynności 
związanych z ominięciem ww. działki. 
W ww. piśmie powołano się na regulacje art. 
64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 
ze zm.). 
Jednocześnie wnoszący w piśmie zobowiązał 
organ do zawiadomienia jednostki nadrzędnej 
0 swoim stanowisku. 

że odnosi się on do kwestii działań związanych z prawem 
własności, z podjęciem działań przez Miasto Stołeczne 
Warszawa i nie dotyczy postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora, pismem z 
dnia 3 lutego 2020 r., znak: WOOŚ-
11.4210.54.2017.MC.53, na podstawie art. 243 Kpa, 
Regionalny Dyrektor przekazał ww. wniosek zgodnie z 
właściwością do Miasta Stołecznego Warszawy, 
jednocześnie informując o tym Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. 

11. Sławomir Płoch - pismo z dnia 14 grudnia 2019 r. 

11.1. 

wskazano następujące uwagi i żądania: 
wezwanie do budowy stacji metra i 
elementów z nim związanych poza 
zewnętrznymi granicami działki ew. nr 12/3, 
wezwanie do przekazania informacji, jakie 
funkcje pełnią w organach wskazani 
pracownicy Metra Warszawskiego i ZDM, 
wezwanie do uzupełnienia materiału 
dowodowego przekazanego do wydziału 
architektury Miasta Stołecznego Warszawa, 
wezwanie do wydania decyzji dla II linii 
metra i jego elementów z ominięciem terenu 
działki 12/3, wezwanie i zobowiązanie 
inwestora do projektowania trasy II linii metra 
z ominięciem ww. działki. 
W ww. piśmie powołano się na m.in. 
regulacje art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1145, ze zm., zwanej dalej 
„k.c."). 
Jednocześnie wnoszący w piśmie zobowiązał 
organ do zawiadomienia jednostki nadrzędnej 
0 swoim stanowisku. 

Z uwagi na fakt, że treść i charakter wniosku wskazują, 
że odnosi się on do kwestii działań związanych z prawem 
własności, z podjęciem działań przez Miasto Stołeczne 
Warszawa i nie dotyczy postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora, pismem z 
dnia 3 lutego 2020 r., znak: WOOŚ-
11.4210.54.2017.MC.55, na podstawie art. 243 Kpa, 
Regionalny Dyrektor przekazał ww. wniosek zgodnie z 
właściwością do Miasta Stołecznego Warszawy, 
jednocześnie informując o tym Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska. 

11.2. 

Uwaga dotycząca włączenia na prawach 
strony prokuratora do sprawy dotyczącej 
naruszania przez m.in. „władze 
samorządowe interesów prywatnych 
właścicieli gruntów i konstytucyjnego prawa 
własności, nieliczenie się z wydanymi 
decyzjami administracyjnymi i prowadzenia 
polityki faktów dokonanych". 

Treść i charakter wniosku wskazują, że odnosi się on w 
części do kwestii działań związanych z prawem 
własności. Regionalny Dyrektor pismem z dnia 3 lutego 
2020 r., znak: WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.54, 
poinformował, że z uwagi na podnoszone w piśmie 
kwestie, regulacje art. 183 i 188 Kpa nie mają 
zastosowania do postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora. 

Jednocześnie, Regionalny Dyrektor poinformował, że w 
tym przypadku znajdują zastosowanie regulacje art. 304 
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30), 
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wskazujące że w przypadku posiadania uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa powinien Pan 
zawiadomić właściwego miejscowo prokuratora luh 
policję o popełnieniu ww. czynu. 

12. Sławomir Płoch - pismo z dnia 15 grudnia 2019 r. 

12.1. 

wskazano następujące uwagi i żądania: 
wezwanie Miasta Stołecznego Warszawa do 
złożenia wyjaśnień jakie działania zostały 
podjęte w celu wyeliminowania zagrożenia 
naruszania prawa do własności, prawa do 
posiadania prywatnej własności oraz do 
naruszania miru domowego, wyrażenie 
sprzeciwu wobec prowadzenia jakichkolwiek 
postępowań na obszarze ww. nieruchomości 
oraz wyrażenie sprzeciwu wobec pozbawienia 
prawa własności. 
W ww. piśmie powołano się na m.in. 
regulacje art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1145, ze zm., zwanej dalej „k.c."), w związku 
z art. 448 k.c., a także na regulacje art. 64 
Konstymcji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
art. 222 § 2 k.c. 

Z uwagi na fakt, że treść i charakter wniosku wskazują, 
że odnosi się on do kwestii działań związanych z prawem 
własności, z podjęciem działań przez Miasto Stołeczne 
Warszawa i nie dotyczy postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora, pismem z 
dnia 3 lutego 2020 r., znak: WOOŚ-
11.4210.54.2017.MC.52, na podstawie art. 243 Kpa, 
Regionalny Dyrektor przekazał ww. wniosek zgodnie z 
właściwością do Miasta Stołecznego Warszawy. 

12.2. 

Uwaga dotycząca włączenia na prawach 
strony prokuratora do sprawy dotyczącej 
naruszania przez m.in. „władze 
samorządowe interesów prywatnych 
właścicieli gruntów i konstytucyjnego prawa 
własności, nieliczenie się z wydanymi 
decyzjami administracyjnymi i prowadzenia 
polityki faktów dokonanych", 
ww. piśmie wnoszący wskazał, że istnieje 
„podejrzenie oraz zagrożenie utraty 
przynajmniej części nieruchomości gruntowej 
dz. ew. nr 12/3 ohr. 31604" oraz powołał się 
na regulacje art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks kamy (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1950, ze zm.). 

Treść i charakter wniosku wskazują, że odnosi się on w 
części do kwestii działań związanych z prawem 
własności. Regionalny Dyrektor pismem z dnia 3 lutego 
2020 r., znak: WOOŚ-11.4210.54.2017.MC.51, 
poinformował, że z uwagi na podnoszone w piśmie 
kwestie, regulacje art. 183 i 188 Kpa nie mają 
zastosowania do postępowania administracyjnego 
prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora. 

Jednocześnie, Regionalny Dyrektor poinformował, że w 
tym przypadku znajdują zastosowanie regulacje art. 304 
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania kamego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30), 
wskazujące że w przypadku posiadania uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa powinien Pan 
zawiadomić właściwego miejscowo prokuratora lub 
policję 0 popełnieniu ww. czynu. 

Poza ogłoszonym przez organ terminem udziału społeczeństwa wyznaczono również siedmiodniowy 
termin dający możliwość zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W trakcie jego trwania do organu 
zostały złożone następujące uwagi i wnioski: 

1. Janusz Szelenbaum -pismo z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Tab. 4. Sposób wykorzystania ww. uwag i wniosków przedstawiono w tabeli umieszczonej poniżej: 
Lp. WNIOSKI I UWAGI STANOWISKO ORGANU 
1. Janusz Szelenbaum -pismo z dnia 23 grudnia 2019 r.. 

1.1. Wniosek o niewydawanie decyzji do dnia 15.01.2020 
do momentu rozpatrzenia wszystkich uwag. Odpowiedź jak w Tab.2. pkt 2.1. 

W dniu 15 stycznia 2019 r. do Regionalnego Dyrektora wpłynął wniosek o nadanie niniejszej decyzji 
rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § I Kpa. Inwestor uzasadnił swoją prośbę w 
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następujący sposób. 

Budowa II linii metra w m. st. Warszawa - III etapu realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za 
stacją C4 „Powstańców Śląskich" do Stacji Techniczno - Postojowej (STP) Mory, wraz z STP Mory, 
wpisuje się w założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Inwestycja 
przede wszystkim przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze 
metropolii warszawskiej, zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego w mieście oraz do poprawy 
dostępności poprzez rozbudowę atrakcyjnego systemu transportu publicznego niezależnego od ruchu 
ulicznego i konkurencyjnego dla mieszkańców w stosunku do podróżowania pojazdami prywatnymi. 
Ponadto, inwestycja będzie stanowiła kontynuację rozbudowy II linii metra w Warszawie, która 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014 - 2020. 
W związku z realizacją kolejnych odcinków II linii metra, a także zwiększającą się ilością taboru 
metra, zachodzi konieczność wybudowania, następnej po STP Kabaty, Stacji Techniczno -
Postojowej. STP Mory będzie pełniła rolę zaplecza warsztatowo - technicznego oraz obsługowego dla 
II linii metra. Jej zadaniem będzie prowadzenie bieżącej obsługi taboru metra, obsługi przeglądowo-
naprawczej taboru i pojazdów pomocniczych II linii metra oraz obsługi technicznej II linii metra. 
Stacja będzie zapewniała poziom utrzymania pojazdów metra zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji 
pojazdów kolejowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 226 ze zm.). 
Podstawowe funkcje pełnione przez STP Mory będą obejmowały: przeglądy techniczne, kontrolne i 
okresowe, remonty i serwis taboru metra, utrzymanie bieżące taboru, infrastruktury i urządzeń na II 
linii metra, parkowanie taboru metra, sterowanie ruchem, urządzeniami technicznymi II linii metra. 
Mając na uwadze ww. aspekty, a także konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania całej II 
linii metra, niezbędne jest jak najszybsze wybudowanie i rozpoczęcie użytkowania Stacji Techniczno -
Postojowej Mory. 

Ponadto, realizacja niniejszej inwestycji przyczyni się do spełnienia generalnego celu polityki 
transportowej m.st. Warszawy. Wybudowanie nowego odcinka II linii metra umożliwi skrócenie czasu 
trwania podróży i zmniejszenie liczby koniecznych przesiadek. Będzie to związane bezpośrednio z 
poprawą jakości komunikacji zbiorowej pomiędzy dzielnicami Mory, Bemowo, Wola z centrum 
miasta. Ponadto, połączenie planowanej inwestycji z istniejącą I linią metra poprawi sytuację 
komunikacyjną Warszawy. 

Realizacja inwestycji wiąże się ze zintegrowaniem wszystkich przewoźników naziemnych w obszarze 
II linii oraz poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych. Do planowanej sieci komunikacyjnej 
dostosowany zostanie system parkingów „Parkuj i Jedź", zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie peryferyjnych stacji. Dzięki temu projekt w pełni wpisuje się w realizację celów 
transportu publicznego aglomeracji Warszawy i kierunków jego rozwoju oraz Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 
terenów położonych wzdłuż planowanej II linii metra, co spowoduje rozwój małych i średnich firm, 
punktów rzemieślniczych, usługowych i stworzy nowe miejsca pracy. Oprócz powyższych aspektów 
istotne jest również ograniczenie kosztów podróży oraz zwiększenie sprawności funkcjonowania 
transportu publicznego przy rosnącym poziomie motoryzacji. 

Ponadto, z ww. pisma wynika, że bez realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzeciego 
etapu odcinka zachodniego II linii metra pogłębią się niekorzystne zjawiska wynikające z liczby 
użytkowanych indywidualnie samochodów osobowych, takie jak: wzrost natężenia ruchu drogowego 
(prowadzący do większej ilości zanieczyszczeń), zmniejszenie płynności ruchu (mające odbicie w 
kosztach społecznych, środowiskowych i ekonomicznych), wzrost liczby wypadków drogowych 
(koszty społeczne i ekonomiczne). Realizacja przedmiotowego odcinka metra jest tym samym 
niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania rozrastającej się aglomeracji Warszawy i nie może być 
zastąpiona przy użyciu innych środków transportu publicznego. 

Najważniejszymi celami bezpośrednimi przedmiotowej inwestycji jest realizacja zamierzenia 
spełniającego założenia, a także możliwość wykorzystania środków unijnych z Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, budowa środka transportu przyjaznego 
środowisku, stanowiącego alternatywę dla układu naziemnego, kontynuacja rozwoju systemu metra 
zgodna z celami polityki transportowej m. st. Warszawy, unowocześnienie systemu transportowego 
poprzez jego modernizację i rozwój, celem zapewnienia wysokiej jakości oraz efektywności, poprzez 
ograniczenie czasu i kosztów operacyjnych podróży, dostosowanie systemu transportowego do 
dynamicznych przekształceń przestrzennych i demograficznych, utrzymanie komunikacji zbiorowej 
dla pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnością, ograniczenie społecznych kosztów w systemie 
transportowym miasta, podniesienie komfortu podróżowania poprzez wprowadzenie nowoczesnego 
taboru, poprawienie niezawodności funkcjonowania metra poprzez wprowadzenie nowoczesnego 
taboru i nowoczesnych systemów zabezpieczenia ruchu, podniesienie stanu bezpieczeństwa 
osobistego pasażerów metra poprzez wprowadzenie nowoczesnego taboru i monitoringu wnętrza 
wagonów i przestrzeni stacyjnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu 
komunikacyjnego na otoczenie miejskie, głównie dzięki zmniejszeniu niekorzystnych oddziaływań na 
otoczenie trasy w postaci emisji spalin, hałasu i wibracji generowanych w transporcie indywidualnym, 
zwiększenie dostępności transportu zbiorowego dla osób starszych, niepełnosprawnych i z dziećmi. 
Wszystkie wyżej wymienione cele, zgodnie z pismem Pełnomocnika, należy postrzegać jako ważne 
interesy społeczne wymagające realizacji. Istotnym i nie dającym się zastąpić w inny sposób (ze 
względu na ograniczoną przepustowość dróg oraz brak miejsca do budowy dodatkowych ciągów szyn 
tramwajowych) środkiem realizacji tych interesów jest budowa trzeciego etapu odcinka zachodniego 
II linii metra. 

Zgodnie z art. 108 § I Kpa decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia 
ludzkiego, albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze 
względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 

Biorąc powyższe pod uwagę, po przeanalizowaniu przedstawionych argumentów wskazujących na 
ważny interes społeczny oraz ochronę zdrowia i życia ludzkiego i ważny interes strony, organ uznał 
wniosek za zasadny i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 5 sentencji niniejszej 
decyzji). Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Uwzględniając przeprowadzoną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na 
obszary Natura 2000 oraz przedstawione w sentencji decyzji warunki minimalizujące wpływ 
przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie spowoduje 
negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 oraz na ich spójność i 
integralność powiązań między nimi. 

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może 
złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego. 



Załączniki: 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś 

Otrzymuia: 
Miasto St. Warszawa, reprezentowane przez pełnomocnika, Pana Dariusza Kostaniaka 
zastępowanego przez Ewelinę Gagacką 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
ul. Wilczy Dół 5 
02-798 Warszawa; 

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa; 
3. Aa. 

Do wiadomości: 
- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim 
ul. Poznańska 129/133 
05-850 Ożarów Mazowiecki; 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie 
ul. Jana Kochanowskiego 21 
01-864 Warszawa. 
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Warszawa, dnia 3 lutego 2020 r. 

REGIONALNY DYREKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

w WARSZAWIE 

WOOŚ-II.4210.54.2017.MC.56 

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie II linii metra - III etapu realizacji odcinka zachodniego, od 
szlaku za stacją C4 „Powstańców Śląskich" do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory", wraz z 
STP „Mory" i planowane jest na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Gminy Ożarów 
Mazowiecki. 

Trzeci etap realizacji odcinka zachodniego II linii metra począwszy od tunelu D4 rozpoczyna się pod 
ulicą Górczewską, na wschód od ul. Klemensiewicza, za obiektem torów odstawczych stacji C4, 
następnie biegnie pod pętlą tramwajową Os. Górczewską i pętlą autobusową Os. Górczewską, w rejonie 
której zlokalizowana jest stacja C3. Przecina ul. Lazurową i skręca w kierunku południowo-zachodnim, 
przebiegając pod wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, a następnie wzdłuż ul. Coopera i ul. 
Rayskiego, przecinając ul. Batalionów Chłopskich. Za stacją C2 (skrzyżowanie ul. Rayskiego i ul. 
Szeligowskiej), tunele szlakowe D2 biegną na południe mijając, zlokalizowany po wschodniej stronie. 
Fort Chrzanów, a następnie przechodzą pod ul. Sochaczewską, aż do stacji Cl (skrzyżowanie ul. 
Połczyńskiej i ul. Sochaczewskiej). Następnie w rejonie Centrum Handlowego Tesco tunele szlakowe 
Dl skręcają na zachód w ul. Łęgi, gdzie zlokalizowana będzie Stacja Techniczno-Postojowa Mory, 
której fragment będzie położony w Gminie Ożarów Mazowiecki. 

Długość planowanego odcinka III etapu wynosi od szlaku za stacją C4 do stacji Cl około 3,4 km, a 
uwzględniając dodatkowo tory prowadzące do STP Mory - całość ma długość około 3,9 km. 

Planowane w ramach analizowanego przedsięwzięcia obiekty to: 
- trzy stacje podziemne metra wraz z wyjściami na powierzchnię: 

o stacja Cl „Połczyńska" - w rejonie skrzyżowania ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej. 
Obiekty stacyjne zostały zlokalizowane w słabo zagospodarowanym terenie z otaczającą 
zabudową składającą się z jedno, dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych, 
usługowych lub magazynowych oraz w pobliżu Centrum Handlowego „Tesco". Powiązania 
przesiadkowe z komunikacją autobusową miejską i podmiejską prowadzoną ul. Połczyńską. 
Lokalizacja stacji daje możliwość stworzenia węzła komunikacyjnego; 

o stacja C2 „Chrzanów" - w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej i ul. Rayskiego. Stacja 
w otoczeniu terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (istniejące i 
planowane). Powiązania przesiadkowe z komunikacją autobusową miejską i podmiejską; 

o stacja C3 „Lazurowa" - stacja zlokalizowana pomiędzy ul. Górczewską a ul. 
Doroszewskiego, częściowo pod pętlą autobusową Os. Górczewską. Otaczającą zabudowę 
stanowią budynki 5-8 kondygnacyjne, budynki handlowo-usługowe 1-kondygnacyjne, 
stacja benzynowa, tereny zielone oraz pętla autobusowa i tramwajowa. Powiązania 
komunikacyjne i przesiadkowe z komunikacją tramwajową, autobusową miejską i 



podmiejską oraz z przyszłym parkingiem P&R (parkuj i jedź). Lokalizacja stacji daje 
możliwość stworzenia węzła komunikacyjnego; 

- cztery odcinki szlakowe: Dl, D2, D3, D4; 
- komora połączeń torowych i torów do zmiany kierunku jazdy - pomiędzy STP Mory, a stacją 

- wentylatomia szlakowa V2 - na szlaku D2; 
- wentylatomia szlakowa V3 - na szlaku D3; 
- komory techniczne do obsługi tarcz TBM; 
- Stacja Techniczno-Postojowa Mory - w rejonie ulic: Gierdziejewskiego, Mory, Łęgi, 

Dostawcza oraz linii kolejowej Warszawa - Sochaczew - Łowicz - Kutno, w sąsiedztwie 
Instytutu Energetyki, Centmm Handlowego Tesco, 1-2 kondygnacyjnych budynków o funkcji 
mieszkalnej, usługowej i magazynowej. 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granieami obszarowych form ochrony przyrody 
podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55). Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: Łas 
Bielański PŁH140041 oddalony o ok. 6,4 km w kierunku północno-wschodnim od granic inwestycji 
oraz Puszcza Kampinoska PŁC140001 oddalona o ok. 6,5 km w kierunku północno-zachodnim od 
granic inwestycji. -

Cl;  


